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Voorgenomen fusie zaak 6457 Stichting Altrecht - Stichting Centrum Maliebaan

12 september 2008

Geachte heer Kalbfleisch,
Op 24 juli 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 Altrecht en
Stichting Centrum Maliebaan 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 25 juli 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 GGZ-zorg op het gebied van
verslaving. Uit onderzoek van de NMa is echter gebleken dat Stichting
Altrecht alleen verslavingszorg op het gebied van OGGZ of BOPZ
aanbiedt. Eerder onderzoek van de NMa heeft uitgewezen dat zorg op
het gebied van OGGZ en BOPZ geen ondernemingsactiviteiten zijn en dat
er met betrekking tot deze activiteiten geen ruimte is voor concurrentie.
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
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portefeuillehouder Zorgmarkten Care
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