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Voorgenomen fusie Stichting Zonnehuizen - Stichting Bellisgroep

15 juli 2008

Geachte heer Kalbfleisch,
Op 13 juni 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) een melding ontvangen van een
voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de
Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Stichting Zonnehuizen en
Stichting Bellisgroep voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27,
eerste lid, onder a, van de Mededingingswet. De directie
Concentratiecontrole van de NMa heeft de Nederlandse Zorgautoriteit
(hierna: de NZa) hierover op 18 juni 2008 geïnformeerd. De NZa geeft
op grond van artikel 9 van het Samenwerkingsprotocol tussen de NMa en
de NZa een zienswijze over deze melding. U kunt deze brief beschouwen
als een zienswijze zoals bedoeld in het samenwerkingsprotocol tussen de
NMa en de NZa.
De NZa heeft op basis van de aanwezige informatie een analyse gemaakt
van de marktsituatie die zal ontstaan als de voorgenomen concentratie
doorgang vindt. Beide partijen leveren extramurale AWBZ-zorg op het
gebied van begeleiding. Partijen maken echter geen productieafspraken
met eenzelfde zorgkantoor. In de zorgkantoorregio’s waar partijen
productieafspraken maken, bezitten zij maximaal een marktaandeel van
[0-10]%∗. Partijen zijn verder actief op het gebied van intramurale zorg
voor verstandelijk gehandicapten. Partijen maken ook op dit gebied geen
productieafspraken met eenzelfde zorgkantoor. In de zorgkantoorregio’s
waar partijen productieafspraken maken, bezitten zij elk een
marktaandeel dat niet groter is dan [0-10]%.

∗

In deze openbare versie van de zienswijze 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.
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Om deze reden acht de NZa het niet aannemelijk dat de voorgenomen
concentratie nadelige gevolgen zal hebben voor de publieke belangen, te
weten: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De Raad van Bestuur van de
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M.E. Homan
portefeuillehouder Zorgmarkten Care

mr. F.H.G de Grave
voorzitter

