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Op 29 december 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: “ACM”) een melding ontvangen
van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet (hierna: “Mw”).
Hierin werd medegedeeld dat Parnassia Groep B.V. (hierna: “Parnassia”) voornemens was om een
deel van de activa van Virenze Algemeen Beheer B.V. en Virenze Riagg B.V. (hierna gezamenlijk:
”Virenze”) over te nemen. De ACM heeft mededeling gedaan van de melding in Staatscourant 1241
van 8 januari 2018. Parnassia en Virenze hebben op 29 december 2017 ook een verzoek tot
ontheffing als bedoeld in artikel 40, eerste lid, Mw ingediend. De ACM heeft op dezelfde datum het
ontheffingsverzoek toegewezen met een voorschrift (hierna: “ontheffingsbesluit”).
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Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw
gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus
16326, 2500 BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt
verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.
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Besluit laatstelijk gewijzigd op 13 december 2017 (Stb. 2017, 503).
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De ACM besluit het ontheffingsbesluit en het daarin opgenomen voorschrift in te trekken, aangezien
de gemelde transactie niet binnen de reikwijdte van het concentratietoezicht van de ACM valt.

Muzenstraat 41
2511 WB Den Haag

De ACM is na bestudering van nadere gegevens van Parnassia tot de conclusie gekomen dat de
gemelde transactie niet binnen de reikwijdte van het concentratietoezicht van de ACM valt. De
gemelde transactie haalt de verlaagde omzetdrempels voor de zorgsector (als omschreven in het
Besluit tijdelijke verruiming toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg
verlenen1) niet. Daarnaast worden de algemene omzetdrempels als omschreven in artikel 29, eerste
lid, Mw ook niet overschreden. Parnassia heeft daarom de melding op 24 april 2018 ingetrokken. De
ACM heeft mededeling gedaan van de intrekking van de melding in Staatscourant 25714 van 4 mei
2018.

