In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen
of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met
vierkante haken […] aangegeven.

Aanvraagformulier
Zorgspecifieke concentratietoets
Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld
in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Hierbij verklaren de rechtsgeldig vertegenwoordigers van de in dit document genoemde betrokken
organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld.

Central & Eastern Europe Care Service Holding
S.à.rl

DLH B.V.

Indien de aanvraag namens de betrokken organisaties wordt ingediend door een gemachtigde, verklaart
deze gemachtigde namens de betrokken organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is
ingevuld.
mr. M.Ph.M. Wiggers
Advocaat
Amsterdam, 21 juni 2022

mr. B.E.M. Wolffers
Advocaat
Amsterdam, 21 juni 2022

mr. L.M. de Jonge
Advocaat
Amsterdam, 21 juni 2022

Handtekening

Handtekening

Handtekening

SAMENVATTING TRANSACTIE
Orpea SA
Orpea S.A. houdt 100% van de aandelen in Central & Eastern Europe Care Service Holding S.à.rl.
(C&EECSH). C&EECSH houdt momenteel […]% van de aandelen in DLH B.V. (DLH).
Orpea S.A. (tezamen met haar dochterondernemingen inclusief C&EECSH en DLH: Orpea) is actief op
het gebied van afhankelijkheidszorg (intramurale zorg) in diverse Europese landen en heeft een
wijdverspreid netwerk van gespecialiseerde instellingen, waaronder verzorgingshuizen,
verpleeghuizen, revalidatiecentra en psychiatrische zorgcentra. Daarnaast biedt Orpea
thuiszorgdiensten aan.
In Nederland is Orpea actief via (de dochtermaatschappijen van) September Holding B.V., DLH,
Allerzorg Beheer B.V, Orpea Netherlands B.V. (die weer de aandelen houdt in Woonzorgnet B.V. en
Zorggroep ’t Zicht B.V.) en Compleet Mensenwerk B.V., Compleet Mensenwerk Wonen B.V. en CMW
werkt B.V.
DLH B.V.
Zoals hierboven reeds aangegeven houdt Orpea […]% van de aandelen in DLH. De resterende […]%
van de aandelen in DLH worden gehouden door Curealis Holding B.V. (Curealis).
DLH is een Nederlandse holdingmaatschappij waar drie werkmaatschappijen onder vallen: Dagelijks
Leven Zorg B.V. (kvk-nummer: 58497978), DLV B.V. en ELSSC B.V. (hierna gezamenlijk: Dagelijks
Leven). Dagelijks Leven realiseert en exploiteert kleinschalige woonzorgcomplexen waarin cliënten
(ouderen, met name cliënten die lijden aan geheugenproblemen zoals vormen van dementie) zorg op
maat geleverd krijgen. Het gaat om intensieve zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) door
middel van een volledig pakket thuis (VPT) bij zorgzwaartepakket (ZZP) 5 en hoger. De zorg die door
Dagelijks Leven wordt geleverd is betaalbaar voor inwoners met een laag inkomen, ook met een
inkomen op of iets boven het AOW-niveau. Dagelijks Leven doet in de regel door circa […] personen
zorg in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) verlenen.
Curealis
Curealis is thans houder van 5% van de aandelen in DLH. De aandelen in Curealis worden (indirect)
gehouden door enerzijds […] en anderzijds […]. Afgezien van de houdsterstructuren die door zowel de
[…] als […] zijn opgezet, oefenen zij ook zeggenschap uit over een andere onderneming. […]
Structuur transactie
Voor 8 april 2022 bezat C&EESCH […]% en Curealis […]% van de aandelen in DLH. Op 8 april 2022
is […]% van de aandelen in DLH gehouden door Curealis verkocht aan C&EECSH. Curealis overweegt
de resterende […]% te verkopen en over te dragen aan C&EECSH nadat de goedkeuringen van de
NZa en ACM zijn verkregen, en in ieder geval niet eerder dan 4 juli 2022.
Autoriteit Consument en Markt
De voorgenomen concentratie tussen Orpea en DLH is onderhevig aan goedkeuring van de Autoriteit
Consument en Markt.
VERTROUWELIJKHEID
Aanvraagformulier zorgspecifieke fusietoets
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Deze melding bevat vertrouwelijke informatie en inlichtingen over zowel Orpea als DLH en de aan hen
gelieerde ondernemingen. Partijen wijzen erop dat de melding vertrouwelijke bedrijfsinformatie bevat in
de zin van artikel 10, lid 1, onder c en persoonsgegevens in de zin van artikel 10, lid 1, onder d van de
Wet openbaarheid bestuur. Publicatie of openbaarmaking van deze informatie aan derden is niet
toegestaan, omdat daardoor de commerciële belangen van betrokken partijen kunnen worden
geschaad. Partijen verstrekken deze informatie aan de NZa slechts met het oog op het onderzoek in de
zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg.
Partijen hebben de vertrouwelijke informatie in het meldingsformulier grijs gemarkeerd.
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I

BIJ DE CONCENTRATIE BETROKKEN ORGANISATIES

I.1

Organisatie 1

1

Central & Eastern Europe Care Service Holding S.à.rl.
Statutaire naam organisatie:

Central & Eastern Europe Care Service Holding S.à.rl.

Nummer Kamer van Koophandel:

N.v.t.

Zorgaanbieder:
onderdeel onderdeel van uitmaakt.

Nee, wel aanwezig in de groep waar C&EECSH

Indien zorgaanbieder: C&EECSH is een holdingmaatschappij en levert zelf geen zorg.
C&EECSH is dus geen zorgaanbieder. C&EECSH is in Nederland actief via verschillende
dochterentiteiten (zie ook de samenvatting van de Transactie) met ongeveer […]
zorgverleners.
2

Contactpersoon
De heer/mevrouw

De heer

Initialen

M.Ph.M.

Naam

Wiggers

E-mailadres

marc.wiggers@loyensloeff.com

Postadres

Postbus 71170, 1008 BD Amsterdam

Telefoonnummer

020 578 56 14

De heer/mevrouw

De heer

Initialen

B.E.M.

Naam

Wolffers

E-mailadres

boyd.wolffers@loyensloeff.com

Postadres

Postbus 71170, 1008 BD Amsterdam

Telefoonnummer

020 578 55 90

De heer/mevrouw

Mevrouw

Initialen

L.M.

Naam

de Jonge

E-mailadres

liedeke.de.jonge@loyensloeff.com

Postadres

Postbus 71170, 1008 BD Amsterdam

Telefoonnummer

020 578 55 77

3

De volmacht van C&EECSH is aangehecht als Bijlage 1.

4

Voorzitter ondernemingsraad

5

C&EECSH heeft geen ondernemingsraad en is daartoe ook niet wettelijk verplicht.
De heer/mevrouw

N.v.t.

Initialen

N.v.t.

Naam

N.v.t.
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E-mailadres

N.v.t.

Postadres

N.v.t.

Telefoonnummer

N.v.t.

6

Voorzitter cliëntenraad

7

C&EECSH heeft geen cliëntenraad en is daartoe ook niet wettelijk verplicht.
De heer/mevrouw

N.v.t.

Initialen

N.v.t.

Naam

N.v.t.

E-mailadres

N.v.t.

Postadres

N.v.t.

Telefoonnummer

N.v.t.

I.1.1

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke
zorgsector de organisatie actief is.

8

C&EECSH, een houdstermaatschappij die direct gehouden wordt door Orpea S.A., verricht
geen zorgactiviteiten. Zij oefent echter wel (direct dan wel indirect via Orpea Netherlands B.V.
(Orpea NL)) zeggenschap uit over dochterentiteiten die kwalificeren als zorgaanbieder in de
zin van art. 1 lid 1 sub c Wet marktordening gezondheidszorg, te weten:
1.

Woonzorgnet B.V.: Woonzorgnet ondersteunt mensen met, veelal langdurige,
psychiatrische problemen, autisme-spectrumstoornis en verslavingsproblemen.
Woonzorgnet biedt huisvesting, zorg en beschermd wonen aan cliënten op in totaal 7
locaties. Daarnaast biedt Woonzorgnet woontraining en begeleiding gericht op
ambulant/zelfstandig wonen. Het gaat (veelal) om zorg bekostigd op grond van de Wmo
(circa […]%) en Wlz (circa […]%).

2.

Zorggroep ’t Zicht: De activiteiten van Zorggroep 't Zicht bestaan uit het verlenen van
zorg, wonen, dagactiviteiten en werk voor (jonge) mensen die kampen met een
verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening of andere beperkingen. Het
gaat (veelal) om zorg bekostigd op grond van de Wlz en een beperkt deel op grond van
de Wmo.

3.

September Holding B.V.: September levert (via dochtervennootschappen) zorg aan
mensen met dementie en geheugenproblemen in kleinschalige woonvormen in het
oosten, midden en zuiden van Nederland. Voor het wonen in een huis van September
is een zorgprofiel van 4 of hoger vereist. De kosten worden (veelal) vergoed onder de
Wlz.

4.

Allerzorg Beheer B.V.: Allerzorg is een aanbieder van (specialistische) thuiszorg. In een
groot aantal regio’s in Nederland heeft Allerzorg teams van verpleegkundigen en
verzorgenden die zorg verlenen op het gebied van wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg
(zoals specialistische kindzorg en sociaalpedagogische kindzorg), wondzorg en
dermatologie, begeleiding, palliatieve zorg, huishoudelijke zorg en specialistische zorg
(infusietherapie). De daarmee gemoeide kosten worden (veelal) vergoed via de Zvw,
Wlz, Wmo, vanuit het PGB of Zorg In Natura. Allerzorg Beheer houdt ook de aandelen
Aanvraagformulier zorgspecifieke fusietoets
Orpea / DLH
5

in PGZ Groep. PGZ haar dochteronderneming Zorgverlening PGZ biedt zorg op het
gebied van begeleiding en behandeling van kinderen, jongvolwassenen en
volwassenen met (diverse vormen van) autisme, psychiatrische problematiek of een
licht verstandelijke beperking. Zorgverlening PGZ heeft ook begeleid wonen
voorzieningen voor haar cliënten.
5.

DLH: DLH biedt in heel Nederland (via haar dochtermaatschappij Dagelijks Leven Zorg
B.V.) gespecialiseerde zorg voor mensen met dementie in een kleinschalige setting (zie
hierover verder de beschrijving van organisatie 2) op een prijsniveau dat betaalbaar is
voor inwoners met een laag inkomen (op of iets boven het AOW-niveau).

6.

OREN Holding B.V: (via dochtervennootschappen) eigenaar van vastgoed binnen
Orpea NL.

7.

Thuismakers Holding B.V.: (via dochtervennootschappen) ontwikkeling en beheer
vastgoed binnen Orpea NL.

8.

Compleet Mensenwerk B.V., Compleet Mensenwerk Wonen B.V. en CMW werkt B.V.
(tezamen: Compleet Mensenwerk): Compleet Mensenwerk biedt wonen en
dagbestedingsactiviteiten aan voor mensen met sociaalpsychiatrische problemen met
het doel het zelfstandig functioneren van deze mensen in de maatschappij te faciliteren.
De diensten/zorg worden vrijwel geheel bekostigd op basis van Participatiewet en Wmo,
en op zeer beperkte schaal met persoonsgebonden budgetten (PGB) van WLZ wonen
en WLZ ambulant (slechts drie cliënten met een WLZ PGB). Compleet Mensenwerk BV
voert voornamelijk de re-integratieactiviteiten uit alsmede het merendeel van de
ambulante begeleidingsactiviteiten. Compleet Mensenwerk Wonen BV verricht de
begeleid wonen activiteiten en de ambulante begeleiding in de regio Rivierenland
(provincie Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant). CMW Werkt B.V. verricht reintegratieactiviteiten via haar ‘Werkpunt‘.

I.1.2

Geef aan in welke regio(‘s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie
heeft.

9

Woonzorgnet B.V.: Silvolde, Renkum (2x), Arnhem, Rheden en Nijmegen.

10

Zorggroep ’t Zicht B.V.: Oss, Reek en Geffen.

11

September Holding B.V. (en dochtermaatschappijen): Apeldoorn, Twello, Velp, Arnhem,
Wageningen, Witmarsum, Zevenaar, Bodegraven en Nijverdal.

12

Allerzorg Beheer B.V. (en dochtermaatschappijen): Flevoland (Leeuwarden, Lelystad,
Zeewolde, Enschede, Dronten, Emmeloord), Midden Nederland (Hilversum, Naarden,
Nieuwegein, Zaltbommel), West Nederland (Leiden, Hillegom), Zuid Nederland (Tegelen),
Zuidoost Nederland (Nijmegen, Rhenen, Apeldoorn), Zuidwest (Breda), Noord-Nederland
(Paterswolde, Oldehove, Groningen, Haren, Veendam, Roden, Zuidlaren, Klazienaveen),
Zuidwest Nederland (Rotterdam, Zierikzee, Den Haag, Bergen op Zoom), Zuidoost Nederland
(Veldhoven) en Centraal Kantoor (Woerden).

13

DLH: Apeldoorn (3x), Bergen op Zoom (2x), Berkel en Rodenrijs, Beuningen (Gelderland),
Boxtel, Breda, Coevorden, Cuijk, Delft, Den Helder, Deurne, Deventer, Doesburg, Doetinchem
(2x), Drachten, Emmeloord, Emmen (3x), Enschede, Geldermalsen, Gennep, Grave,
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Groesbeek, Hardenberg, Heereveen, Heerhugowaard, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo
(Overijssel), Hoogeveen (2x), Hoorn (Noord-Holland), Horst, Joure, Kerkrade, Lochem,
Middelburg, Nijmegen, Nijverdal, Nootdorp, Nunspeet, Oisterwijk, Oss, Oosterwolde
(Friesland), Raalte, Renkum, Ridderkerk (2x), Roelofarendsveen, Roermond, Roosendaal,
Schoonhoven, ’s-Hertogenbosch, Soest, Sleeuwijk, Spijkenisse, Steenwijk, Tegelen,
Terneuzen, Uden, Varsseveld, Veghel, Venray (3x), Vlissingen (2x), Wierden, Winterswijk, en
Zaandam.
14

Compleet Mensenwerk B.V., Compleet Mensenwerk Wonen B.V. en CMW werkt B.V.: 6
kleinschalige woonlocaties in Tiel, Druten en Beneden-Leeuwen. De re-integratie activiteiten
worden aangeboden vanuit de locaties in Druten en Wageningen.

15

Daarnaast is Orpea actief in Frankrijk, Spanje, België, Italië, Zwitserland, Oostenrijk,
Duitsland, Tsjechië, Polen, Luxemburg, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Letland, Slovenië,
Kroatië en Ierland. Buiten Europa is Orpea actief in Brazilië, Chili, Uruguay, China, Mexico en
Colombia.

I.2

Organisatie 2

I.2.1

DLH
Statutaire naam organisatie:

DLH B.V.

Nummer Kamer van Koophandel:

69001537

Zorgaanbieder:

Ja

Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door […] personen zorg verlenen.
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Contactpersoon
De heer/mevrouw

De heer

Initialen

M.Ph.M.

Naam

Wiggers

E-mailadres

marc.wiggers@loyensloeff.com

Postadres

Postbus 71170, 1008 BD Amsterdam

Telefoonnummer

020 578 56 14

De heer/mevrouw

De heer

Initialen

B.E.M.

Naam

Wolffers

E-mailadres

boyd.wolffers@loyensloeff.com

Postadres

Postbus 71170, 1008 BD Amsterdam

Telefoonnummer

020 578 55 90

De heer/mevrouw

Mevrouw

Initialen

L.M.

Naam

de Jonge

E-mailadres

liedeke.de.jonge@loyensloeff.com
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Postadres

Postbus 71170, 1008 BD Amsterdam

Telefoonnummer

020 578 55 77

17

De volmacht van DLH is aangehecht als Bijlage 2 [vertrouwelijk].

18

Voorzitter ondernemingsraad

19

De heer/mevrouw

[…]

Initialen

[…].

Naam

[…]

E-mailadres

[…]

Postadres

Kanaal Zuid 145, 7327 AA Apeldoorn

Telefoonnummer

055-5766676

Voorzitter cliëntenraad
De heer/mevrouw

[…]

Initialen

[…]

Naam

[…]

E-mailadres

[…]

Postadres

Kanaal Zuid 145, 7327 AA Apeldoorn

Telefoonnummer

055-5766676

I.2.2

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke
zorgsector de organisatie actief is.

20

DLH is een Nederlandse holdingmaatschappij waar drie werkmaatschappijen onder vallen:
Dagelijks Leven Zorg B.V., DLV B.V. en ELSSC B.V. (hierna gezamenlijk: Dagelijks Leven).
Dagelijks Leven realiseert en exploiteert kleinschalige woonzorgcomplexen waarin cliënten
(ouderen, met name cliënten die lijden aan geheugenproblemen zoals vormen van dementie)
zorg op maat geleverd krijgen. Het gaat om intensieve zorg op grond van de Wet langdurige
zorg (Wlz) door middel van een volledig pakket thuis (VPT) bij zorgzwaartepakket (ZZP) 5 en
hoger. De zorg die door Dagelijks Leven wordt geleverd is betaalbaar voor inwoners met een
laag inkomen, ook met een inkomen op of iets boven het AOW-niveau. Dagelijks Leven doet
momenteel door circa […] personen zorg in de zin van de Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg) verlenen.

21

ELSSC B.V. verzorgt voor DLV B.V. en Dagelijks Leven Zorg B.V. backoffice activiteiten (HR,
Financiën, Zorg dministratie en registratie, Marketing, Payrolling, Recruitment, etc). Daarnaast
staan de locatiecoaches, psychologen (GZ psychologen), specialisten ouderengeneeskunde,
verpleegkundig specialisten (die de locaties ondersteunen in het zorgproces en bij de
behandeling van bewoners) op de loonlijst van ELSSC. Ook de medewerkers die zich
bezighouden met vastgoedontwikkeling en onderhoud staan op de loonlijst van ELSSC.

22

DLV B.V. ontwikkelt verpleeghuizen voor Dagelijks Leven Zorg en draagt tevens zorg voor het
onderhoud van de verpleeghuizen en omgeving.
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23

Dagelijks Leven Zorg B.V levert de zorg aan de residenten van Dagelijks Leven, al het
zorgpersoneel van alle locaties staat op de loonlijst van Dagelijks Leven Zorg B.V. Dagelijks
Leven Zorg B.V. is de entiteit die de Wtzi-vergunning heeft en de contracten heeft gesloten
met de zorgkantoren.

I.2.3

Geef aan in welke regio(‘s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie
heeft.

24

Dagelijks Leven heeft kleinschalige woonzorglocaties (“huizen”) in Apeldoorn (3x), Bergen op
Zoom (2x), Berkel en Rodenrijs, Beuningen (Gelderland), Boxtel, Breda, Coevorden, Cuijk,
Delft, Den Helder, Deurne, Deventer, Doesburg, Doetinchem (2x), Drachten, Emmeloord,
Emmen (3x), Enschede, Geldermalsen, Gennep, Grave, Groesbeek, Hardenberg, Heereveen,
Heerhugowaard, Hellevoetsluis, Helmond, Hengelo (Overijssel), Hoogeveen (2x), Hoorn
(Noord-Holland), Horst, Joure, Kerkrade, Lochem, Middelburg, Nijmegen, Nijverdal, Nootdorp,
Nunspeet, Oisterwijk, Oss, Oosterwolde (Friesland), Raalte, Renkum, Ridderkerk (2x),
Roelofarendsveen, Roermond, Roosendaal, Schoonhoven, ’s-Hertogenbosch, Soest,
Sleeuwijk, Spijkenisse, Steenwijk, Tegelen, Terneuzen, Uden, Varsseveld, Veghel, Venray
(3x), Vlissingen (2x), Wierden, Winterswijk, en Zaandam.

I.3

Beschrijf het karakter van de concentratie.
a. De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van:
☐
artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie).
☒
artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap).
☐
artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (totstandbrenging gemeenschappelijke
onderneming).

I.3.1

De Voorgenomen Transactie
b. Beschrijf het karakter van de voorgenomen transactie in de zin van artikel 27 van de
Mededingingswet. Beschrijf de stappen die achtereenvolgens zullen worden gezet om de
voorgenomen concentratie tot stand te brengen, het globale tijdspad en de veranderingen in
de structuur van betrokken organisaties als gevolg van de voorgenomen transactie.

25

Voor 8 april 2022 bezat C&EECSH […]% en Curealis […]% van de aandelen in DLH. Op 8
april 2022 is […]% van de aandelen in DLH gehouden door Curealis verkocht aan C&EECSH.
Curealis overweegt de resterende […]% te verkopen en over te dragen aan C&EECSH nadat
de goedkeuringen van de NZa en ACM zijn verkregen, en in ieder geval niet eerder dan 4 juli
2022 (de Voorgenomen Transactie).

26

Uit de aandeelhoudersovereenkomst volgt dat Curealis en C&EECSH gezamenlijk
zeggenschap hebben over DLH. Uit artikel 5 van de aandeelhoudersovereenkomst volgt
namelijk dat Curealis en C&EECSH ieder (veto)rechten hebben ten aanzien van bepaalde
strategische beslissingen met betrekking tot DLH of een van haar dochterondernemingen,
zoals de uitgifte van aandelen, de vaststelling van het business plan, de begroting, de
benoeming of het ontslag van bestuurders, het aangaan van bepaalde transacties en/of het
goedkeuren van de jaarrekening. Als gevolg van de Voorgenomen Transactie zal C&EECSH
uitsluitende zeggenschap verkrijgen over DLH. De beschreven zeggenschapsrechten zullen
pas worden overgedragen als goedkeuring is verkregen van zowel de NZa als de ACM.
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c. Beschrijf de eventuele (opschortende of ontbindende) voorwaarden die in de
transactiedocumentatie of anderszins zijn gesteld aan het tot stand brengen van de
voorgenomen concentratie. Vermeld van iedere voorwaarde de status en beschrijf of die
status een belemmering vormt voor doorgang van de transactie.
27

De Voorgenomen Transactie zal plaatsvinden onder de opschortende voorwaarden dat de
goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt is
verkregen. Daartoe zijn de volgende opschortende voorwaarden in artikel 5.1.1 van de
Koopovereenkomst opgenomen (Bijlage 3):
(i) the Parties having complied with the provisions of the Social and Economic
Council Merger Regulations (SER-Fusiegedragsregels 2015) in connection
with the Second Completion;
(ii) all filings, applications, registrations and notifications (and similar actions)
with the Dutch Authority for Consumers and Markets (Autoriteit Consument
en Markt or ACM) (the Competition Authority) which are required in
connection with the Second Completion (the Competition Filings) having
been made, and (ii) all consents, approvals, authorisations, clearances and
waivers which are required from the Competition Authority for the
consummation of the Second Completion (the Competition Clearance)
having been granted or being deemed to have been granted, whether by
means of the expiry of any applicable waiting period or otherwise (jointly, the
Competition Condition); and
(iii) all filings, applications, registrations and notifications (and similar actions)
with the Dutch Healthcare Autority (Nederlandse Zorgautoriteit or NZa), which
are required in connection with the Second Completion (together with the
Competition Filings, the Filings) having been made, and (ii) all consents,
approvals, authorisations, clearances and waivers which are required from the
Dutch Healthcare Authority for the consummation of the Second Completion
(together with the Competition Clearance, the Clearances) having been
granted or being deemed to have been granted, whether by means of an
explicit notice, resolution or decision, the expiry of any applicable waiting
period or otherwise (jointly, the Regulatory Condition)

28

De brieven aan de vakbonden zijn op 26 april 2022 verzonden en de SER is op diezelfde dag
genotificeerd.

29

Daarnaast is advies gevraagd aan de cliëntenraad van Dagelijks Leven Zorg B.V. (zie hierover
randnummer 62) en ondernemingsraad Dagelijks Leven Zorg B.V. en ELSCC B.V. (zie
hierover randnummer 66). Van zowel de ondernemingsraad als de cliëntenraad is positief
advies ontvangen.

30

Partijen gaan ervan uit dat deze voorwaarden geen belemmering vormen voor de doorgang
van de Voorgenomen Transactie.
d. Motiveer of de benodigde goedkeuring van toezichthoudende organen is verkregen.
Hierbij kunt u denken aan benodigde goedkeuring van de raad van toezicht of de raad van
commissarissen.
Aanvraagformulier zorgspecifieke fusietoets
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31

Bij DLH is een raad van commissarissen ingesteld. Het besluit tot de Voorgenomen Transactie
vereist echter geen goedkeuring van de raad van commissarissen. In bovengenoemde
adviestrajecten heeft er wel overleg plaatsgevonden tussen ondernemingsraad /cliëntenraad
en de (voorzitter van) de raad van commissarissen. De raad van commissarissen heeft
(mondeling) aangegeven dat zij positief staat ten aanzien van de Voorgenomen Transactie.
e. Geef aan op welke documenten de concentratie berust en voeg deze documenten bij.
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

32

Intentieovereenkomst (bijvoegen).
Koopovereenkomst (bijvoegen).
Statuten(wijziging) (bijvoegen).
Oprichtingsakte (bijvoegen).
Aandeelhoudersovereenkomst (bijvoegen).
Voorstel tot fusie ex. art. 2:312 BW (bijvoegen).
Anders, namelijk: concept-akte van levering (bijvoegen).

De koopovereenkomst is aangehecht als Bijlage 3.

Aanvraagformulier zorgspecifieke fusietoets
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II

EFFECTRAPPORTAGE
Dit onderdeel bevat de effectrapportage, zoals bedoeld in artikel 49b Wmg.

II.1

Redenen en doelstellingen
Licht toe waarom betrokken organisaties kiezen voor een concentratie en motiveer de
doelstellingen van betrokken organisaties bij de voorgenomen concentratie.
Orpea

33

Door de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap over DLH in 2018 tradt Orpea toe tot de
markt voor verpleging en verzorging in het kader van langdurige ouderenzorg, waarop zij tot
dan toe nog niet actief was. Zodoende kon Orpea haar internationale aanwezigheid vergroten.
De toetreding op deze markt past in deze visie van Orpea en de activiteiten van DLH (en haar
dochtermaatschappijen) waren (en zijn nog steeds) een mooie aanvulling op het aanbod van
Orpea in Nederland.

34

Orpea wenst […] nu uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over DLH (en dus haar
dochtermaatschappijen) zodat zij haar positie op de markt voor verpleging en verzorging in
het kader van langdurige ouderenzorg verder verbeteren.
Dagelijks Leven (voor zover het de andere aandeelhouder, Curealis, betreft)

35

Dagelijks Leven verwacht de huidige strategie te kunnen voortzetten met de steun van Orpea
als een strategische aandeelhouder. Zij zal haar operationele stand-alone-positie binnen
Orpea behouden, maar gebruik maken van de beschikbare expertise op groepsniveau en zich
zoals voorheen maximaal inspannen om het hoogste niveau van kwaliteit van zorg te bereiken
en haar hoge klant- en medewerkerstevredenheidsniveaus ten minste te handhaven.

36

Verder zullen de twee bestuurders de heren Jongstra en Schellekens aftreden als bestuurder.
[…]. Er is meer dan adequate opvolging voor de bestuurders gevonden en de opvolgend
bestuurders zijn inmiddels ook nagenoeg volledig ingewerkt.

37

De Voorgenomen Transactie zal geen veranderingen teweeg brengen in de strategie, de
organisatiestructuur, de levering van zorg door Dagelijks Leven, noch in het prijsniveau van
haar diensten.

II.2

Organogrammen
Neem organogrammen op van de betrokken organisaties die de (eigendoms- en
organisatie)structuur voorafgaand aan én na de voorgenomen concentratie weergeven. Maak
middels de organogrammen en eventuele toelichting daarop inzichtelijk waar de (activiteiten
van) betrokken organisaties na de voorgenomen concentratie ten opzichte van elkaar worden
gepositioneerd.
Orpea

38

De huidige structuur van Orpea (wat betreft de Nederlandse activiteiten) is aan dit formulier
gehecht als Bijlage 4.
DLH
Aanvraagformulier zorgspecifieke fusietoets
Orpea / DLH
12

39

De structuur van DLH (voor 8 april 2022, zie randnummer 25) is aan dit formulier gehecht als
Bijlage 5.
Beoogde structuur na Voorgenomen Transactie

40

De beoogde structuur na de Voorgenomen Transactie is aan dit formulier gehecht als Bijlage
6.

II.3

Verandering zorgverlening en gevolgen cliënt
Beschrijf, aan de hand van onderdelen a t/m h, wat de gevolgen zijn van de concentratie voor
de zorgverlening aan de cliënt en de zorgprocessen van betrokken organisaties.
a. Vermeld wat er verandert in de organisatie van de zorgverlening en in het aanbod van zorg
en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt.
Denk hierbij aan de vraag of maatschappen/afdelingen worden geïntegreerd, of (een deel van
het) zorgaanbod vervalt, of dat het zorgaanbod juist wordt uitgebreid als gevolg van de
concentratie.
Zorgaanbod Orpea in Nederland

41

Het huidige zorgaanbod van Orpea in Nederland – schaal, type zorg of anderszins – en de
wijze waarop Orpea thans zorg verleent zal de komende jaren geen veranderingen ondergaan
als gevolg van de Voorgenomen Transactie. De activiteiten van DLH maken reeds immers
deel uit van de groep van Orpea en zullen als zodanig worden gecontinueerd.
Zorgaanbod DLH

42

Orpea houdt momenteel al […]% van de aandelen in DLH. De verkrijging van de resterende
[…]% (en daarmee de verkrijging van uitsluitende zeggenschap) zal niet van invloed zijn op
het zorgaanbod, nu DLH al deel uitmaakt van de Orpea groep en de activiteiten van Dagelijks
Leven stand alone zullen blijven en niet (anderszins) zullen worden geïntegreerd in andere
organisatorische entiteiten van Orpea in Nederland. Orpea heeft geen enkel voornemen om
(als gevolg van de Voorgenomen Transactie) locaties samen te voegen of te sluiten. Er zullen
dus geen veranderingen in de organisatie en inhoud van de zorgverlening plaatsvinden. Ook
zal de positionering van Dagelijks Leven in het ‘sociale segment’ ongewijzigd blijven. Voor
bestaande en nieuwe cliënten zal de Voorgenomen Transactie geen enkel negatief gevolg
hebben.

43

Zoals aangegeven zullen de bestuurders, de heer Schellekens en de heer Jongstra, aftreden
als bestuurder van DLH. De heer Jeroen Kleinjan en mevrouw Ines van Klooster zijn reeds
benoemd tot bestuurder en zullen de heren Schellekens en Jongstra gaan vervangen. De
heren Jongstra en Schellekens zullen bestuurder (en werknemer) blijven totdat alle aandelen
gehouden door Curealis zijn verkocht en overgedragen aan Orpea. De andere bestuurder van
DLH, de heer Uytterschaut, zal als zodanig benoemd blijven.
b. Geef aan of zorgprocessen van de organisaties voorafgaand aan de voorgenomen
concentratie van elkaar verschillen, en of deze worden (her)ingericht/op elkaar worden
afgestemd. Beschrijf concreet hoe zorgprocessen worden ingericht en welke gevolgen dit
heeft voor de cliënt.
Aanvraagformulier zorgspecifieke fusietoets
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44

Als gevolg van de Voorgenomen Transactie zullen er geen zorgprocessen worden
(her)ingericht. De Voorgenomen Transactie zal dan ook geen invloed hebben op cliënten.
c. Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en of zorgverlening wordt
herverdeeld over verschillende locaties. Licht toe welke gevolgen dit heeft voor de cliënt
(bijvoorbeeld in toegankelijkheid van zorg, reistijd, andere zorgverleners, andere
zorgprocessen).

45

De Voorgenomen Transactie zal geen gevolgen hebben voor het aantal locaties waar zorg
wordt verleend. Bovendien zal de zorgverlening niet worden herverdeeld.
d. Geef aan of er wijzigingen van de schaalgrootte van de zorgverlening op locaties worden
voorzien en beschrijf welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.
Denk bijvoorbeeld aan de vragen: In hoeverre wordt zorgverlening samengevoegd als gevolg
van de concentratie? Verandert de schaalgrootte om een andere reden? Wat merkt de cliënt
van de wijziging van de schaalgrootte?

46

Er wordt geen wijziging van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties voorzien ten
gevolge van de Voorgenomen Transactie, omdat de activiteiten DLH niet zullen worden
geïntegreerd in (andere) activiteiten van Orpea.
e. Geef aan welke andere wijzigingen worden voorzien met gevolgen voor de cliënt en welke
gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt.

47

Er zijn geen andere wijzigingen voorzien met gevolgen voor de cliënt. Daardoor zal de
Voorgenomen Transactie geen impact hebben op cliënten.
f. Beschrijf welke cultuurverschillen er bestaan tussen de betrokken organisaties. Motiveer of
deze cultuurverschillen integratierisico’s met zich meebrengen en zo ja, welke maatregelen
zullen worden genomen om deze risico’s te ondervangen.

48

Er bestaan geen cultuurverschillen tussen de betrokken organisaties. DLH maakt immers al
sinds 2018 deel uit van de Orpea groep.
g. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder
a tot en met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

49

Zoals hierboven beschreven, zijn er geen veranderingen voorzien. De Voorgenomen
Transactie zal dan ook geen gevolgen voor cliënten.
h. Beschrijf de belangrijke risico’s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen
voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico’s zullen worden ondervangen. Geef
aan welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.
Besteed hierbij specifiek aandacht aan de risico’s voor de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg.

50

Aangezien er geen sprake zal zijn van een integratie- of veranderproces, zijn er geen
belangrijke risico’s gesignaleerd (die beperkt moeten worden). Aldus zal de Voorgenomen
Transactie geen gevolgen hebben voor cliënten.

Aanvraagformulier zorgspecifieke fusietoets
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II.4

Concentratie en gevolgen ondersteunende afdelingen/processen
Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende
afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf).
a. Beschrijf de veranderingen die gaan plaatsvinden in de ondersteunende afdelingen na de
voorgenomen concentratie.
Worden er ondersteunende afdelingen/processen van organisaties geïntegreerd? Worden
anderszins ondersteunende processen aangepast? Gaat één organisatie bepaalde
ondersteunende processen verzorgen voor alle betrokken organisaties?

51

Aangezien DLH momenteel al volledig is uitgerust om zelfstandig te blijven functioneren,
zullen er geen relevante veranderingen plaatsvinden ten gevolge van de Voorgenomen
Transactie.

52

Ook nadat closing van de Voorgenomen Transactie heeft plaatsgevonden, zal Dagelijks Leven
optimalisering van de activiteiten nastreven. In dit kader kunnen mogelijk ondersteunende
processen worden aangepast of worden geautomatiseerd, maar dit zou ook het geval zijn
geweest indien de Voorgenomen Transactie niet zou plaatsvinden. Er worden geen afdelingen
geïntegreerd noch worden er bestaande activiteiten en processen uitbesteed naar andere
onderdelen van Orpea.
b. Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het
integratie-/veranderproces.

53

Niet van toepassing. Er zal geen sprake zijn van een integratie-/veranderproces. Zoals onder
vraag II.4.a. aangegeven, zal DLH zelfstandig blijven functioneren.
c. Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen
worden gemaakt.

54

Niet van toepassing. Er zal geen sprake zijn van een integratie-/veranderproces ten gevolge
van de Voorgenomen Transactie.
d. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen in de ondersteunende
processen te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b.

55

Niet van toepassing. Er zal geen sprake zijn van een integratie-/veranderproces ten gevolge
van de Voorgenomen Transactie.
e. Beschrijf de belangrijke risico’s die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen
voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico’s zullen worden ondervangen.

56

Niet van toepassing. Er zal geen sprake zijn van een integratie-/veranderproces ten gevolge
van de Voorgenomen Transactie.

II.5

Financiële gevolgen van de concentratie
Beschrijf hoe de voorgenomen concentratie wordt gefinancierd en wat de verwachte financiële
gevolgen zijn van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de
concentratie.
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57

De Voorgenomen Transactie zal voor DLH geen financiële gevolgen hebben, noch vóór noch
na de Voorgenomen Transactie. […].

58

De Voorgenomen Transactie zal worden gefinancierd uit de beschikbare middelen van Orpea.
[…]

59

[…] Het voortdurend verbeteren van de zorgkwaliteit teneinde het welzijn van haar bewoners
en patiënten te verhogen vormt de kern van de strategie van Orpea gedurende de laatste 30
jaar. In tegenstelling tot private equity spelers heeft Orpea een onbeperkte beleggingshorizon,
dat wil zeggen dat Orpea niet investeert om haar investering al na een paar jaar terugverdiend
te hebben. Orpea richt zich op platforms (bestaande kwaliteitsgroepen) om verder uit te
breiden. Met deze langetermijnstrategie beoogt Orpea de kwaliteit van zorg en van haar
diensten te bevorderen en winstgevend te zijn.

60

Als Bijlage 7 is de prognose van de balans aangehecht. Hieruit volgt dat Orpea […] verwacht.
In dat kader merkt Orpea op dat in deze bedrijfstak ten aanzien van een ‘volwassen’ standalone bedrijf als Dagelijks Leven het de verwachting zal zijn dat […]. […]

61

Ten slotte is Orpea een beursgenoteerde onderneming en is een goede reputatie voor haar
van essentieel belang. Reputatie gaat hand in hand met de kwaliteit van de zorg die Orpea
biedt. Orpea kan het zich niet veroorloven om haar patiënten zorg van slechte kwaliteit aan te
bieden. Daarbij komt dat DLH reeds deel uitmaakt van de Orpea groep. Orpea zou dus
geenszins willen riskeren dat door de Voorgenomen Transactie de door DLH geboden zorg in
kwaliteit achteruit zou gaan. […].
Beschrijf welke synergievoordelen ontstaan als gevolg van de voorgenomen concentratie.
Indien van toepassing: beschrijf hoe een negatieve financiële situatie van (één van) de
betrokken organisatie(s) wordt omgebogen na de voorgenomen concentratie.

62

Orpea en DLH zijn uiteraard altijd op zoek naar mogelijkheden om de efficiëntie van de
organisatie te verbeteren. […]
Neem een geconsolideerde meerjarenprognose op (minimaal 5 jaren vanaf de voorgenomen
concentratie). Overleg eventuele andere documenten waaruit de verwachte financiële
gevolgen blijken.

63

☒
☐
☐

Prognose van de balans (bijvoegen).
Prognose van de winst en verliesrekeningen (bijvoegen).
Analyse synergievoordelen (bijvoegen).

☐
☐
☐
☐

Integratiekosten (bijvoegen).
Businessplan (bijvoegen).
Begroting van de organisatie na concentratie (bijvoegen).
Prognose van de financiële ratio’s (bijvoegen).

☐

Anders, namelijk: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen).

Als Bijlage 7 is aangehecht de prognose van de balans aangehecht.
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II.6

Betrokkenheid cliënten, personeel en andere stakeholders
Beschrijf bij onderdelen a t/m d de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders
zijn betrokken bij het concentratievoornemen.
Wij beoordelen of cliënten, personeel en andere stakeholders op een zorgvuldige wijze zijn
betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Wij sluiten hierbij aan bij de regels die
voortvloeien uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op de
ondernemingsraden (WOR).
Dit betekent dat wij onder andere beoordelen of:
1. stakeholders tijdig en op begrijpelijke wijze zijn betrokken bij de concentratieplannen, en;
2. hun oordelen en/of aanbevelingen hierover kenbaar hebben kunnen maken, en;
3. dat zij weten hoe hun eventuele oordelen en/of aanbevelingen zijn meegenomen in de
besluitvorming.
a. Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot
stand te brengen en hoe is omgegaan met de inbreng van cliënten. Beschrijf hiertoe het proces
dat met clïenten is doorlopen en overleg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de
adviezen en andere relevante documenten.

64

DLH

65

DLH, een houdstermaatschappij, levert geen zorg, heeft geen clienten en geen WTZitoelating. Er is daarom geen cliëntenraad ingesteld door DLH. De cliëntenraad van
dochtermaatschappij Dagelijks Leven Zorg B.V. is middels een adviesaanvraag van 28 Maart
2022 geïnformeerd over de Voorgenomen Transactie en om advies gevraagd (zie Bijlage 8).
Op 31 maart 2022 is door de cliëntenraad op dit verzoek gereageerd. In deze reactie staan
een aantal aandachtspunten geformuleerd. […] heeft op 31 maart 2022 gereageerd op het
voorwaardelijke advies van de cliëntenraad. In deze reactie wordt aangegeven dat […]:
[…]

66

Op 4 april 2022 heeft de cliëntenraad onvoorwaardelijk positief geadviseerd over de
Voorgenomen Transactie (zie Bijlage 9).

67

Zoals reeds opgemerkt, levert Orpea in Nederland momenteel zorg in de zin van de Wmg via
(de dochtermaatschappijen van) Woonzorgnet B.V., September Holding B.V., Allerzorg
Beheer B.V., Zorggroep ’t Zicht B.V, Compleet Mensenwerk B.V., Compleet Mensenwerk
Wonen B.V. en CMW Werkt B.V.. Geen van de cliëntenraden van een van de
groepsmaatschappijen behorende tot de Orpea groep in Nederland hebben op basis van de
Wmcz 2018 formeel adviesrecht, aangezien er geen sprake is van het een besluit dat wordt
genomen door een van deze groepsmaatschappijen en er ook geen sprake is van een directe
danwel indirecte overdacht van de zeggenschap over de zorg (of een onderdeel daarvan) van
een van deze groepsmaatschappijen, noch heeft de Voorgenomen Transactie enige invloed
op de zorg die wordt gegeven door deze groepsmaatschappen.

68

C&EECSH
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69

C&EECSH is een entiteit opgericht naar Luxemburgs recht en is gevestigd in Luxemburg.
C&EECSH levert geen zorg en heeft daarom geen cliëntenraad. ELSSC heeft geen cliënten
en geen WTZi-toelating. ELSSC is niet gebonden aan de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen 2018.

70

Orpea S.A.

71

Orpea S.A. is opgericht naar Frans recht en is gevestigd in Frankrijk en levert geen zorg in
Nederland.
b. Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie
tot stand te brengen en hoe is omgegaan met de inbreng van het personeel. Beschrijf hiertoe
het proces dat met het personeel is doorlopen en overleg de adviesaanvragen, de adviezen,
reacties op de adviezen en andere relevante documenten.
DLH

72

Op niveau van DLH – nu dit een houdstermaatschappij betreft […]– is geen
ondernemingsraad ingesteld. De gezamelijke ondernemingsraad van dochtermaatschappijen
Dagelijks Leven Zorg B.V. en ELSCC B.V. middels een de adviesaanvraag van 28 maart 2022
geïnformeerd over de Voorgenomen Transactie en om advies gevraagd (zie Bijlage 10). Op
1 april 2022 heeft de ondernemingsraad positief heeft geadviseerd over de Voorgenomen
Transactie (zie Bijlage 11).
C&EECSH

73

C&EECSH heeft geen ondernemingsraad en is ook niet wettelijk verplicht een
ondernemingsraad in te stellen, nu zij geen werknemers heeft.

74

Zoals reeds opgemerkt, levert Orpea in Nederland momenteel zorg in de zin van de Wmg via
(de dochtermaatschappijen van) Woonzorgnet B.V., September Holding B.V., Allerzorg
Beheer B.V. en Zorggroep ’t Zicht B.V. Geen van de ondernemingsraden van een van de
groepsmaatschappijen behorende tot de Orpea groep in Nederland hebben op basis van de
WOR formeel adviesrecht, aangezien er geen sprake is van het een besluit dat wordt
genomen door een van deze groepsmaatschappijen en er ook geen sprake is van een directe
danwel indirecte overdacht van de zeggenschap van een van deze groepsmaatschappijen,
noch heeft de Voorgenomen Transactie enige invloed op de werknemers van deze
groepsmaatschappen.
c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie dienen te zijn betrokken. Vermeld
daarnaast of goedkeuring van deze stakeholders is vereist voor de voorgenomen concentratie
en neem de contactgegevens van deze stakeholders op.
Andere stakeholders kunnen bijvoorbeeld zijn: zorgverzekeraars/-kantoren, banken,
(lokale/regionale) overheden, et cetera.

75

De zorgkantoren (die het merendeel van de door Dagelijks Leven geleverde zorg vergoeden)
zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld van de Voorgenomen Transactie. Daarbij zijn de
zorgkantoren geïnformeerd over de rationale van de Voorgenomen Transactie, de beoogde
tijdslijnen en de huidige status van het proces. De contactgegevens van de relevante
zorgkantoren zijn bijgevoegd als Bijlage 12.
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76

Behalve cliënten, personeel, en zorgkantoren zijn er geen andere stakeholders die
geïnformeerd zullen worden.
d. Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen
om een concentratie tot stand te brengen en beschrijf hoe is omgegaan met de inbreng van
de stakeholders. Neem hiertoe een korte inhoudelijke weergave op van het traject dat is
doorlopen met betrokken stakeholders. Overleg onderbouwende documentatie.

77

Zie het antwoord onder randnummer 69.
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III

CRUCIALE ZORG
Door de beantwoording van de vragen in dit onderdeel kan de NZa beoordelen of de
continuïteit van de cruciale zorg met de voorgenomen concentratie in gevaar komt.
Geef aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties worden
aangeboden. Meerdere antwoorden mogelijk.

☐
☐

ambulancezorg
spoedeisende hulp

☐
☐
☒
☐

acute verloskunde
crisisopvang geestelijke gezondheidszorg
Wlz-zorg
geen cruciale zorg

Beschrijf, indien de betrokken organisaties ambulancezorg aanbieden, de verandering bij
ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na
de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder
andere een reistijdenanalyse.
Ten minste 97% van de bevolking moet binnen 15 minuten responstijd bereikt kunnen worden
en in ten minste 95% van de spoedmeldingen moet een ambulance binnen 15 minuten na
aanname van de melding door een centrale post ambulancevervoer ter plaatse zijn.
78

Niet van toepassing.
Beschrijf, indien de betrokken organisaties spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de
verandering bij SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de
concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met onder
andere een reistijdenanalyse.
Een afdeling SEH moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en moet 7 x 24 uur
over minimaal één SEH-arts en één SEH-verpleegkundige beschikken.

79

Niet van toepassing.
Beschrijf, indien de betrokken organisaties acute verloskunde aanbieden, de verandering bij
acute verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde
na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. Motiveer uw antwoord met
onder andere een reistijdenanalyse.
De zorgaanbieder moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en binnen 30
minuten na vaststelling van de diagnose van een spoedeisende situatie moet door een
gynaecoloog of geautoriseerd obstetrisch professional de benodigde medisch specialistische
behandeling kunnen worden gestart.

80

Niet van toepassing.
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Indien de betrokken organisaties crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef
dan aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van
de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties.
Voor crisisopvang geestelijke gezondheidszorg geldt dat regionaal moet zijn vastgelegd door
welke zorgaanbieders de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties wordt geborgd.
81

Niet van toepassing.
Geef aan, indien de betrokken organisaties Wlz-zorg aanbieden, of de voorgenomen
concentratie veranderingen met zich mee zal brengen in de sociale context waarin betrokken
organisatie(s) Wlz-zorg levert of leveren.
Denk bij de sociale context onder meer aan aansluiting bij een bepaalde godsdienst of
levensovertuiging, wonen (na)bij de partner, de geografische ligging van het zorgaanbod, et
cetera.

82

Daglijks Leven Zorg B.V. doet zorg verlenen op grond van de Wet langdurige zorg. De
voorgenomen Transactie brengt geen veranderingen met zich in de sociale context waarin
DLH Wlz-zorg levert. DLH B.V., DLV B.V. en ELSSC B.V. doen geen zorg verlenen op grond
van de Wet langdurige zorg.

83

Binnen de Orpea group doen Allerzorg, Zorgverlening PGZ, Wonen bij September, Van
Hollant Stompetoren, BLMDL, Van Hollant Heilo, Woonzorgnet, Zorggroep ’t Zicht en
Compleet Mensenwerk Wonen zorg verlenen op grond van de Wet langdurige zorg. De
voorgenomen Transactie brengt geen veranderingen met zich in de sociale context waarin
deze entiteiten Wlz-zorg leveren.
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IV

OVERIGE INFORMATIE EN BIJLAGEN
Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de
beoordeling?

84

Niet van toepassing.
Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd.

85

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Volmacht Central & Eastern Europe Care Service Holding S.à.rl.
Volmacht DLH B.V.
Koopovereenkomst d.d. 8 april 2022
Huidige structuur Orpea Nederland
Structuur DLH
Beoogde structuur na Voorgenomen Transactie
Prognose van de balans
Adviesaanvraag cliëntenraad Dagelijks Leven Zorg B.V.
Advies cliëntenraad Dagelijks Leven Zorg B.V.
Adviesaanvraag ondernemingsraad Dagelijks Leven Zorg B.V. en ELSCC B.V.
Advies ondernemingsraad Dagelijks Leven Zorg B.V. en ELSCC B.V.
Contactgegevens zorgkantoren
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