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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de 

Mededingingswet. 

 

Ons kenmerk : ACM/UIT/531219 

Zaaknummer : ACM/20/038897 

Datum : 31 maart 2020 

 

Stichting Ons Tweede Thuis mag Nieuw Amstelrade, onderdeel van Stichting Amstelring, overnemen. 

Op 3 februari 2020 is bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de voorgenomen concentratie gemeld 

tussen Stichting Ons Tweede Thuis en Nieuw Amstelrade, onderdeel van Stichting Amstelring Groep. 

Het is een melding in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. 

 

De transactie valt onder het concentratietoezicht zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet. 

Het betreft een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. 

 

Een vergunning is niet nodig. De ACM heeft deze voorgenomen concentratie onderzocht. Niet 

uitgesloten kan worden dat als gevolg van de concentratie het gezamenlijk marktaandeel van de 

betrokken ondernemingen voor een of meer mogelijke relevante markten boven de waarde genoemd in 

de Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars
1
 ligt. De ACM heeft evenwel, 

mede in het licht van de inbreng van de betrokken cliëntenraden en zorginkopers, geen reden om aan te 

nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of 

een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren.  

 

Den Haag,  

 

 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

 

 

w.g. dr. B. Broers MBA 

Directeur Directie Zorg 

 

 

 

 
Als u belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 

beroepschrift naar de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 

Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Meer informatie 

over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl. 

                                                        
1
 Zie artikel 2, eerste lid, van de Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 5 juli 2013, nr. WJZ/13118300, 

houdende bijzondere regels betreffende concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars (Stcrt. 2013, 19570). 
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