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Voorgenomen concentratie zaak 7147 TSN - TZG

5 april 2011

Geachte heer Kalbfleisch,
Op 16 maart 2011 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 Thuiszorg Service
Nederland Holding B.V. (hierna: TSN), onderdeel van Asito
Dienstengroep SE, voornemens is uitsluitende zeggenschap te
verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de
Mededingingswet, over de activa en zorgactiviteiten van Stichting
Thuiszorg Groningen (hierna: TZG), waarmee Stichting Continuering
Uitvoering AWBZ en Wmo Groningen (hierna: Stichting Continuering)
thans de uit TZG voortgekomen onderneming drijft. De directie
Mededinging van de NMa heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: de
NZa) hierover op 18 maart 2011 geïnformeerd. De NZa geeft op grond
van hoofdstuk 6 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. De activiteiten van partijen overlappen elkaar op de
productmarkt voor extramurale persoonlijke verzorging en verpleging.1
De toevoeging van TSN aan het marktaandeel van TZG bedraagt minder
dan 1%. Tevens zijn in de regio waarin partijen actief zijn, tenminste nog
50 andere aanbieders van extramurale persoonlijke verpleging en
verzorging actief.

1

Verder bieden beide partijen huishoudelijke verzorging aan. Huishoudelijke verzorging
valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en daarbij niet onder het toezicht
van de NZa. Deze zienswijze gaat daarom niet in op de gevolgen van de concentratie
op het gebied van huishoudelijke verzorging.

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.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De Raad van Bestuur van de
Nederlandse Zorgautoriteit

mevr. drs. C.C. van Beek MCM
lid Raad van Bestuur van de
Nederlandse Zorgautoriteit

