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Concentratle Stichting NLG - Stichting KCL

15 oktober 2013

Geachte heer Fonteijn,

Op 11 September 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een
melding ontvangen waarin is medegedeeld dat Stichting Noordelijke
Laboratoriumgroep en Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium
Leeuwarden voornemens zijn om te fuseren, in de zin van artikel 27,

eerste lid onder b, van de Mededingingswet.
ACM heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hierover op
13 September 2013 gemformeerd. De NZa geeft op grond van artikel 9
van het Samenwerkingsprotocol tussen ACM en de NZa een zienswijze
over deze voorgenomen fusie.

Stichting Noordelijke Laboratoriumgroep (NLG) en Stichting Klinisch
Chemisch Laboratorium Leeuwarden (KCL) zijn actief op het gebied van
laboratoriumdiagnostiek in het noorden van Nederland.
NLG verricht via een vijftal stichtingen onder meer klinisch chemische
laboratoriumdiagnostiek en medisch microbiologische
laboratoriumdiagnostiek. KCL verricht klinisch chemische
laboratoriumdiagnostiek.
Ontwikkelingen in de markt
De NZa beschikt op dit moment niet over voldoende informatie om
uitspraken te doen over de marktposities van partijen, maar gelet op de
herziening van de bekostigingssystematiek van eerstelijnsdiagnostiek,
wil de NZa in deze zienswijze in zijn algemeenheid kort ingaan op de
veranderingen op de markt van laboratoriumdiagnostiek.
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In haar reactie op een advies van de NZa over het versterken van de Kenmerk

functie eerstelijnsdiagnostiek, heeft de minister van VWS een aantal 54675/76808
maatregelen geformuleerd teneinde een gelijk speelveld binnen de deze pagina
functie te bevorderen. Deze maatregelen zijn: 2 van 2
Het invoeren van maximumtarieven voor huisartsenlaboratoria

en zelfstandige trombosediensten;
De overgang naar prestatiebekostiging voor
huisartsenlaboratoria en trombosediensten met het invoeren van
een transitiemodel van een jaar;
De maximumtarieven herijken op basis van een
kostenonderzoek.

Vanaf 2014 gelden maximumtarieven voor de functie
eerstelijnsdiagnostiek uitgevoerd door huisartsenlaboratoria en
zelfstandige trombosediensten. Deze aanbieders dienen, net als andere
aanbieders van eerstelijnsdiagnostiek, met individuele zorgverzekeraars
te onderhandelen over de in rekening te brengen tarieven. Doordat de
tarieven aan een maximum zijn gebonden, is het risico op prijsstijgingen
beperkt.

Marktscan
De NZa brengt eind 2013 een marktscan eerstelijnsdiagnostiek uit, die
zicht zal bieden in de ontwikkelingen op markt van
eerstelijnsdiagnostiek. NZa volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal
mogelijk in 2015 weer een marktscan eerstelijnsdiagnostiek uitbrengen.
Aanmerkelijke marktmacht
De NZa geeft in deze zienswijze geen oordeel over of partijen
(gezamenlijk) beschikken over Aanmerkelijke Marktmacht (AMM). De
NZa kan overgaan tot een onderzoek op grond van artikel 48 en/of 49
Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) om AMM vast te stellen.
Indien de NZa na dit onderzoek vaststelt dat er sprake is van AMM, kan
zij verplichtingen zoals genoemd in artikel 48 Wmg opleggen.
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