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Besluit zorgspecifieke concentratietoets

Kenmerk

107284/155955

Betreft: Vierstroom Hulp Thuis B.V. – een onderdeel van
Stichting Zorgpartners Midden-Holland

Melding
1.

Op 18 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet
marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van
goedkeuring van een voorgenomen concentratie. Hierin is
medegedeeld dat Vierstroom Hulp Thuis B.V. voornemens is om
uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over een deel van Stichting
Zorgpartners Midden-Holland in de zin van artikel 27, eerste lid,
onder b, van de Mededingingswet (Mw).

Partijen
2.

Vierstroom Hulp Thuis B.V. (hierna: Vierstroom Hulp Thuis) is een
besloten vennootschap naar Nederlands recht. Vierstroom Hulp
Thuis is een meerderheidsdeelneming van Fundis Holding B.V.
(hierna: Fundis). Vierstroom Hulp Thuis is actief op het gebied van
huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) of op particuliere basis. Het
verzorgingsgebied van Vierstroom Hulp Thuis omvat het gebied
tussen Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

3.

Stichting Zorgpartners Midden-Holland (hierna: Zorgpartners) is
een stichting naar Nederlands recht. Zorgpartners is actief op het
gebied van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg en
levert huishoudelijke hulp op grond waarvan een aanspraak
bestaat op de Wmo, alsmede op particuliere basis. Zorgpartners is
actief in de provincie Zuid-Holland .

Het voornemen
4.

De voorgenomen concentratie betreft de overname van de
portefeuille Huishoudelijke Hulp van Zorgpartners door Vierstroom
Hulp Thuis. Het voornemen van partijen is vastgelegd in een bij de
melding overgelegde ‘overeenkomst van contractsoverneming’ in
concept. Ook hebben partijen een op 15 september 2014
ondertekende intentieovereenkomst bij de melding overgelegd.

5.

De overname van de portefeuille Huishoudelijke Hulp van
Zorgpartners zal plaatsvinden door middel van de overdracht van
de rechten en verplichtingen voorvloeiend uit de
‘Deelovereenkomst Midden-Holland’ en de ‘Overeenkomst Alphen
aan den Rijn’. Ook zullen de rechten en verplichtingen ten aanzien
van cliënten en de werknemers welke voortvloeien uit de hiervoor
genoemde overeenkomsten overgaan naar Vierstroom Hulp Thuis.
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6.

7.

De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27,
eerste lid, onder b, van de Mw. De hierboven, onder punt 4 en 5,
omschreven transactie leidt er toe dat Vierstroom Hulp Thuis
uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de portefeuille
Huishoudelijke Hulp van Zorgpartners.
Uit de bij de melding ter beschikking gestelde gegevens over het
aantal in de betrokken organisaties werkzame personen blijkt dat
de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in
hoofdstuk 4 van de Wmg geregelde zorgspecifieke
concentratietoezicht valt.

Beoordeling
A. Betrokkenheid belanghebbenden
8.

Uit de bij de melding ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat
cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige
wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie,
waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de
hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en
de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar
konden worden gemaakt.

9.

Uit de bij de melding ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat
het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere
betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in
de besluitvorming tot concentratie.
B. Cruciale zorg

10.

Fundis en Zorgpartners leveren AWBZ-zorg. AWBZ-zorg is een bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen vorm van cruciale
zorg, als bedoeld in artikel 56a, eerste lid van de Wmg. De
Memorie van Toelichting bij de zorgspecifieke fusietoets (Tweede
Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33 253, nr. 3) licht de te maken
beoordeling als volgt toe: "Voor AWBZ-zorg bestaan, gelet op de
aard van deze zorg, geen specifieke normen. Wel speelt voor
AWBZ-zorg de sociale context een belangrijke rol. De
zorgautoriteit dient dan ook de sociale context, bij een
concentratie waarbij een aanbieder van AWBZ-zorg is betrokken,
mee te nemen in haar oordeel over de concentratie”.

11.

Uit de bij de melding overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg
van de voorgenomen concentratie, er geen veranderingen zullen
plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van
zorg.
C. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

12.

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;
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de financiële gevolgen van de concentratie;
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de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de
cliënt;
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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 overleg is gepleegd met betrokkenen over het
voornemen om een concentratie tot stand te brengen en de wijze
waarop met de inbreng van betrokkenen is omgegaan;
de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie
zal worden gerealiseerd.

Conclusie
13.

Na onderzoek van deze melding concludeert de NZa dat:
a. cliënten, personeel en andere betrokkenen op een zorgvuldige
wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie,
waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de
hoogte zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en
de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar
kunnen worden gemaakt;
b. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en
andere betrokkenen overtuigend en beargumenteerd zijn
meegewogen 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, van de Wmg 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.

14.

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

Datum: 23 december 2014
De Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. L. de Maat
directeur Toezicht en Handhaving
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