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I. VERZOEK 

 

1.  Op 8 oktober 2019 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 Sensire (hierna: Sensire) 

uitsluitende zeggenschap wil verkrijgen in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b Mw over de 

activa van Stichting Trimenzo (hierna: Trimenzo). Sensire heeft tegelijkertijd een verzoek tot 

ontheffing als bedoeld in artikel 40, eerste lid, Mw ingediend. 

 

II. ARGUMENTEN PARTIJEN 

 

2.  Sensire heeft de volgende argumenten gegeven voor de ontheffing. Trimenzo is op 10 

september 2019 failliet verklaard. Op dit moment heeft Trimenzo geen functionerend 

management en een zeer hoog ziekteverzuim. Hierdoor zijn gaten in het personeelsrooster 

ontstaan en wordt geïndiceerde zorg niet of nauwelijks nog geleverd. Strikt noodzakelijke zorg 

wordt nog wel geleverd, maar dit wordt met de dag moeilijker.  

 

3. De curator heeft vanwege het faillissement de vaste arbeidsovereenkomsten opgezegd en 

kan de aflopende tijdelijke contracten niet verlengen. Dit heeft als gevolg dat de medewerkers 

van Trimenzo op dit moment volop bij andere zorgaanbieders solliciteren. De curator geeft 

aan dat ook de levering van de strikt noodzakelijke zorg vanaf 14 oktober 2019 niet meer kan 

worden gegarandeerd. Daarnaast komt de kwaliteit van de te leveren zorg in gevaar. Tevens 

voldoet Trimenzo niet meer aan de governance eisen van de WTZi. De situatie bij Trimenzo 

brengt aldus een risico met zich mee en is zeer urgent. Een overname is noodzakelijk om 

personeel te behouden voor de zorgverlening aan de cliënten. Het verzoek van Sensire wordt 

ondersteund door een brief van de curator. 

 

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 wanneer onherstelbare schade wordt toegebracht aan een voorgenomen 

concentratie door het in acht nemen van de verplichte wachtperiode.
1
 

 

                                                        
1 Zie Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1995-1996, 24707, nr. 3, blz. 78). 
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5. De ACM acht het aannemelijk dat er een groot risico bestaat voor de continuïteit van de zorg 

die Trimenzo aanbiedt indien de wachtperiode in acht moet worden genomen voordat de 

voorgenomen concentratie tot stand kan komen.
2
 De ACM baseert dit op het volgende. 

 

6. Trimenzo verkeert sinds 10 september 2019 in staat van faillissement.
3
 Eind september heeft 

de curator het bod van Sensire op Trimenzo aanvaard. Trimenzo is binnen afzienbare tijd niet 

meer in staat de zorgverlening aan haar cliënten voort te zetten, omdat het personeelsbestand 

als gevolg van het faillissement steeds kleiner wordt. De ACM acht het aannemelijk dat 

hierdoor de kwaliteit en continuïteit van de zorgverlening in gevaar komt. 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, vooral doordat 

het personeelsbestand verloren dreigt te gaan. 

 

IV. CONCLUSIE EN BESLUIT 

 

7. De ACM concludeert 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. 
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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 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. 
3 Het faillissement is uitgesproken door de Rechtbank Gelderland; Insolventienummer F.05/19/346, te raadplegen 
via insolventies.rechtspraak.nl. 


