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Geachte [VERTROUWELIJK], 

 

Bij e-mail van 23 november 2020 heeft u de (concept) Activaovereenkomst tussen Stichting Careyn 

(Careyn) en Yalisco Thuiszorg Groot Brabant B.V. (TGB) van 23 november 2020, inclusief bijlagen, 

aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gestuurd.  

 

Op basis van randnummer 223 uit het vergunningsbesluit Thebe/Careyn, kenmerk 

ACM/UIT/535759, zoals door de ACM genomen op 3 november 2020, dient de ACM de 

Koopovereenkomst tussen Careyn en TGB (aan de ACM gezonden als concept 

Activaovereenkomst) vooraf schriftelijk goed te keuren. Conform randnummer 223 uit het 

vergunningsbesluit brengen Thebe Wijkverpleging B.V. (Thebe) en Careyn hun voorgenomen 

concentratie pas tot stand nadat de wijkverpleging van Careyn aan TGB is overgedragen in de 

gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. 
  

Hierbij verleent de ACM goedkeuring aan de (concept) Activaovereenkomst tussen Careyn en TGB, 

inclusief bijbehorende bijlagen van 23 november 2020. 

 

Openbare versie  

In verband met de rechten van belanghebbende derden is het noodzakelijk een openbare versie 

van dit besluit te maken. De openbare versie van het besluit zal geen vertrouwelijke bedrijfs- of 

fabricagegegevens in de zin van artikel 10, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur of 

anderszins vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 10, tweede lid, van de Wet openbaarheid 

van bestuur, bevatten. Om deze reden verzoek ik u uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening 

van deze brief met redenen omkleed aan te geven welke gegevens in de tekst van dit besluit door u 

worden beschouwd als vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens en welke gegevens door u om 

andere redenen als vertrouwelijk worden beschouwd. lk ga ervan uit dat de gegevens, waarvoor u 

niet uitdrukkelijk aangeeft dat zij naar uw mening als vertrouwelijk moeten worden behandeld, door 

mij zonder meer voor derden toegankelijk gemaakt kunnen worden. 
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Hoogachtend, 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze, 

 

 

 

drs. K. Schep 

Teammanager 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. 

 




