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Betreft: DC Groep B.V.– DC Skoop Almere B.V.

Melding
1.

Op 7 februari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:
NZa) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie
in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening
gezondheidszorg (hierna: Wmg). Hierin is medegedeeld dat DC
Groep B.V. voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen
over DC Skoop Almere B.V., die een concentratie is in de zin van
artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (hierna:
Wmg). Tevens is DC Groep DC Groep B.V. voornemens alle
aandelen in Diagnostisch Centrum Amsterdam B.V. te verkrijgen.
Volgens de melding vormt deze transactie geen concentratie in de
zin van artikel 27 Mw. Hierna worden organisaties ook aangeduid
als ‘partijen’.

Partijen
2.

DC Groep B.V. (hierna: DC Groep) is een besloten vennootschap
naar Nederlands recht. DC Groep is actief op het gebied van nietmedische ondersteuning aan zorginstellingen. DC Groep houdt
aandelen in en oefent zeggenschap uit over een groot aantal
zorgaanbieders.

3.

DC Skoop Almere B.V. (hierna: DC Skoop) is een besloten
vennootschap naar Nederlands recht. DC Skoop is actief op het
gebied van endoscopische diagnostiek. DC Skoop is actief in de
regio Almere.

4.

Diagnostisch Centrum Amsterdam B.V. (hierna: DCA) is een
besloten vennootschap naar Nederlands recht. DCA is actief op het
gebied van eerstelijns radiologische diagnostiek. DCA is actief in de
regio Amsterdam.

Het voornemen
5.

In de melding worden twee transacties beschreven. De eerste
transactie betreft de overdracht van aandelen van DC Skoop aan
DC Groep. Als gevolg hiervan verkrijgt DC Groep [Vertrouwelijk]
aandelen in DC Skoop.

6.

De tweede transactie betreft de overdracht van [Vertrouwelijk]
aandelen in DCA aan DC Groep. DC Groep bezit reeds
[Vertrouwelijk] aandelen in DCA en verkrijgt als gevolg van de
transactie [Vertrouwelijk] aandelen in DCA.

7.

Het voornemen van partijen is vastgelegd in een bij de melding
overgelegde, door partijen op 6 februari 2014 opgemaakte
concept-akte van levering van aandelen.
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8.

De in randnummer 5 beschreven transactie is een concentratie in
de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. Deze transactie leidt
er toe dat DC Groep uitsluitende zeggenschap verkrijgt over DC
Skoop.

9.

Betrokken organisaties zijn DC Groep B.V. en DC Skoop Almere
B.V.

10.

Uit de bij de melding ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat
de voornoemde concentratie binnen de werkingssfeer van het in
hoofdstuk 4 van de Wmg geregelde zorgspecifieke
concentratietoezicht valt.

11.

De in randnummer 6 beschreven transactie is geen concentratie in
de zin van artikel 27 Mw. DC groep bezit immers [Vertrouwelijk]
aandelen in DCA en is daardoor reeds in staat uitsluitende
zeggenschap uit te oefenen over DCA. Deze transactie betreft
derhalve geen concentratie in de zin van artikel 27 Mw, en valt om
die reden buiten de werkingssfeer van het in hoofdstuk 4 van de
Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht.

Beoordeling
A. Betrokkenheid belanghebbenden
12.

Uit de bij de melding overlegde gegevens blijkt dat er geen
betrokkenen zijn in de zin van artikel 49c lid 2 onder a Wmg, zoals
cliëntenraden en ondernemingsraden.

B. Cruciale zorg
13.

Uit de bij de melding overlegde gegevens blijkt dat door partijen
geen cruciale zorg wordt aangeboden in de zin van artikel 49c lid 2
onder c Wmg.
C. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

14.










De bij de melding ter beschikking gestelde gegevens bieden,
voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde
concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede en derde
lid van de Wmg:
de doelstellingen van de concentratie;
de redenen voor concentratie;
de structuur van de beoogde organisatie van de zorgaanbieder of
zorgaanbieders;
de financiële gevolgen van de concentratie voor de
zorgaanbieders;
de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de
cliënt;
de risico’s van de concentratie voor de kwaliteit en
bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico’s
worden ondervangen;
de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie
zal worden gerealiseerd.
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15.

Na onderzoek van deze melding concludeert de NZa dat:
a. er geen betrokkenen zijn in de zin van artikel 49c lid 2 onder a
Wmg, zoals cliëntenraden en ondernemingsraden;
b. gezien het voorgaande er geen oordelen en aanbevelingen van
betrokkenen liggen die overtuigend en beargumenteerd
meegewogen hadden moeten worden in de besluitvorming tot
concentratie;
c. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld
in artikel 56a, eerste lid, niet in gevaar komt;
d. de melding tot concentratie van partijen voldoende inzicht biedt
in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand
van de eisen, bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid van de
Wmg.

16.

Gelet op het bovenstaande verleent de NZa goedkeuring aan het
tot stand brengen van de concentratie waarop de melding
betrekking heeft.

Datum: 16 april 2014
Hoogachtend
De Nederlandse Zorgautoriteit,

dr. M.E. Homan
lid raad van bestuur
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg
(Wmg) juncto artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending
van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via
email), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken,
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid
1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste
de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van
het bestreden besluit bij te voegen.

3 van 3

