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I. VERZOEK 

 

1. Op 21 december 2018 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 is medegedeeld dat Stichting OLVG (hierna: OLVG) uitsluitende zeggenschap wil 

verkrijgen in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b Mw over de afdelingen maag-, darm- en 

leverziekten, longziekten, neurochirurgie, neurologie (uitsluitend neuromodulatie), chirurgie en interne 

geneeskunde (uitsluitend diabeteszorg, HIV behandeling, complexe cardiologie) van 

Slotervaartziekenhuis B.V. (hierna: afdelingen van het Slotervaartziekenhuis). Het OLVG heeft 

tegelijkertijd een verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 40, eerste lid, Mw ingediend.  

 

II. ARGUMENTEN PARTIJEN 

 

2. Partijen hebben de volgende argumenten gegeven voor de ontheffing. Slotervaartziekenhuis 

B.V. (hierna: Slotervaartziekenhuis) is op 25 oktober 2018 failliet verklaard. De zorgverlening aan de 

patiënten van het Slotervaartziekenhuis is na faillissement nog enige tijd voortgezet op de locatie van 

het Slotervaartziekenhuis. Dit was echter maar gedurende een beperkte tijd mogelijk. Daardoor is er 

voor alle stakeholders, waaronder begrepen het Slotervaartziekenhuis zelf, de zorgverzekeraars, de 

Nederlandse Zorgautoriteit en de Minister voor Medische Zorg en Sport, een spoedeisende reden 

ontstaan om de zorg die door het Slotervaartziekenhuis werd aangeboden op de kortst mogelijke 

termijn op een gecoördineerde wijze te verleggen naar nabijgelegen andere zorgaanbieders ten einde 

de continuïteit van zorg te waarborgen.
1
  

 

3. De patiënten van de afdelingen van het Slotervaartziekenhuis hebben al een brief gekregen 

dat zij zich kunnen aanmelden bij het OLVG voor de voortzetting van hun behandeling. Zij melden zich 

ook reeds uit eigen beweging aan bij het OLVG. Om ervoor te zorgen dat deze patiënten van zorg 

blijven verzekerd, is het noodzakelijk dat het OLVG anticipeert op de komst van nieuwe patiënten en 

haar ziekenhuis zodanig inricht dat deze patiënten zo goed mogelijk worden opgevangen. Daarvoor is 

het noodzakelijk dat het OLVG op de kortst mogelijke termijn de voorgenomen concentratie kan 

voltrekken en zo de continuïteit van zorg en de patiëntveiligheid voor de patiënten van de afdelingen 

van het Slotervaartziekenhuis kan waarborgen.   

 

III. BEOORDELING VERZOEK 

 

4. Artikel 40, eerste lid, Mw geeft de ACM de mogelijkheid op verzoek van degene die een 

melding heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 34 Mw gestelde verbod (de verplichte 

wachtperiode) indien daarvoor gewichtige redenen aanwezig zijn. Van gewichtige redenen is sprake 
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wanneer onherstelbare schade wordt toegebracht aan een voorgenomen concentratie door het in acht 

nemen van de verplichte wachtperiode.
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5. De ACM acht het aannemelijk dat er een groot risico bestaat voor de continuïteit van de zorg 

die de afdelingen van het Slotervaartziekenhuis aanbieden indien de wachtperiode
3
 in acht moet 

worden genomen voordat de voorgenomen concentratie tot stand kan komen. De ACM baseert dit op 

het volgende.  

 

6. Het Slotervaartziekenhuis verkeert sinds 26 oktober 2018 in staat van faillissement.
4
 Eind 

november 2018 is na overleg met eerder genoemde stakeholders (zie randnummer 2), de curatoren 

en de omliggende zorginstellingen bekend gemaakt welke zorginstellingen de respectievelijke 

behandelingen van de diverse patiëntgroepen kunnen overnemen.
5
 Het Slotervaartziekenhuis is 

inmiddels niet meer in staat de zorgverlening aan haar patiënten voort te zetten. De patiënten van de 

afdelingen van het Slotervaartziekenhuis zijn per brief geïnformeerd dat het OLVG hun behandeling 

kan
6
 voortzetten. Het OLVG wil aan deze patiënten ook de zekerheid kunnen bieden dat zij bij het 

OLVG terecht kunnen, het overgangsproces ordelijk en adequaat laten verlopen en de organisatie 

hiertoe uitrusten. Daarvoor is het vereist dat het OLVG de beschikking krijgt over de benodigde activa 

door de voorgenomen concentratie op zeer korte termijn tot stand te brengen. Wanneer de 

concentratie niet op zeer korte termijn tot stand kan komen is het aannemelijk dat de continuïteit van 

zorg niet kan worden gegarandeerd, de patiëntveiligheid in gevaar komt en onherstelbare schade 

wordt toegebracht aan de voorgenomen concentratie.  

 

IV. CONCLUSIE 

 

7. De ACM besluit dat er voldoende indicatie is van het ontstaan van onherstelbare schade bij 

het in acht nemen van de verplichte wachtperiode. Daardoor is er sprake van gewichtige redenen in de 

zin van artikel 40, eerste lid, Mw. Het verzoek tot ontheffing wordt daarom toegewezen. 

 

Datum: 31-12-2018 

 

Autoriteit Consument en Markt 

namens deze:  

 

 

w.g. mr. T.M. Snoep 

bestuursvoorzitter 

 

 

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.  

                                                        
2 Zie de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1995-1996,

 
24707, nr. 3, blz. 78). 
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De benodigde tijd voor de mededingingsrechtelijke beoordeling van deze zaak is op voorhand niet als zodanig kort in te schatten dat een ontheffing op grond 

van artikel 40, eerste lid, Mw overbodig zou zijn.
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Insolventienummer F.13/18/340, te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl.
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Persbericht van 21 november 2018 gepubliceerd op www.mcslotervaart.com.
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Het staat de patiënt vrij om te kiezen voor een andere zorgaanbieder.

 


