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I. MELDING 

1. Op 22 juli 2004 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een 

melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de 

Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Rijngeest Groep en Robert-Fleury Stichting 

voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, onder a, van de Mededingingswet. Van de 

melding is mededeling gedaan in Staatscourant 141 van 27 juli 2004. Naar aanleiding van de 

mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. Ambtshalve 

zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. 

II.  PARTIJEN 

2. Rijngeest Groep (hierna: Rijngeest) is een stichting naar Nederlands recht. Rijngeest biedt 

geestelijke gezondheidszorg aan cliënten met psychische problemen en psychiatrische ziekten. 

Rijngeest biedt klinische zorg, waaronder crisisopvang, diagnostiek, behandeling, verpleging en 

resocialisatie, aan alle categorieën psychiatrische cliënten. Daarnaast biedt zij deeltijdbehandeling en 

ambulante zorg aan cliënten met psychische problemen en psychiatrische ziekten. Tenslotte is 

Rijngeest actief op het gebied van huisvesting voor cliënten die door hun psychiatrische handicap 

begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig of in groepsverband wonen. Rijngeest heeft vestigingen 

in Alphen a/d Rijn, Noordwijkerhout, Noordwijk, Voorhout, Oegstgeest en Leiden. 

3. Robert-Fleury Stichting (hierna: Robert-Fleury) is een stichting naar Nederlands recht. 

Robert-Fleury biedt geestelijke gezondheidszorg aan cliënten met psychische problemen en 

psychiatrische ziekten. Robert-Fleury biedt klinische zorg, waaronder crisisopvang, diagnostiek, 

behandeling, verpleging en resocialisatie, aan alle categorieën psychiatrische cliënten. Daarnaast biedt 

zij deeltijdbehandeling en ambulante zorg aan cliënten met psychische problemen en psychiatrische 

ziekten. Robert-Fleury heeft vestigingen in Gouda, Zoetermeer en Leidschendam. 
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III. DE GEMELDE OPERATIE 

4. De gemelde operatie betreft een juridische fusie in de zin van artikel 2:309 van het Burgerlijk 

Wetboek. Partijen hebben hieromtrent een ‘intentieverklaring tot fusie van de Stichting Rijngeest 

Groep en de Robert-Fleury Stichting’ van 11 mei 2004 overgelegd. 

IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder a, van de 

Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie leidt er toe dat twee voorheen 

van elkaar onafhankelijke ondernemingen fuseren. 

6. Betrokken ondernemingen zijn Rijngeest en Robert-Fleury. 

7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde 

concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt. 

V. BEOORDELING 

A. RUIMTE VOOR CONCURRENTIE 

8. In een eerder besluit1 en in het Visiedocument AWBZ-zorgmarkten dat in januari 2004 door 

de NMa is uitgebracht2, is geconcludeerd dat concurrentie op het gebied van zorgverlening in het 

kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: AWBZ) mogelijk is en dat concentraties 

in deze sector moeten worden beoordeeld op mogelijke effecten voor de mededinging.  

9. Partijen hebben in de melding gewezen op een aanwijzing van de Staatssecretaris van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS), die op grond van de Wet Tarieven 

Gezondheidszorg (hierna: WTG) is gegeven. Deze aanwijzing komt er volgens partijen op neer dat 

sinds 1 april 2004 voor extramurale3 AWBZ-zorg een productieplafond is ingesteld voor het hele jaar 

2005, waardoor het productievolume van de instelling voor het jaar 2004 is gemaximeerd tot de 

productieafspraken die de instellingen vóór 1 april 2004 met de zorgkantoren4 hadden gemaakt.5 

                                                                 
1 Besluit van 31 december 2003 in zaak 3827/ Icare – De Trans, punten 8 tot en met 15. 

2 Visiedocument AWBZ-zorgmarkten, 3130/66, januari 2004.  

3 Extramurale zorg kan worden omschreven als zorg ten behoeve van cliënten die niet in een instelling verblijven.  

4 Op grond van de AWBZ zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de zorgverlening. Om aan de uitvoering 

hiervan vorm te geven, hebben de zorgverzekeraars de zorgkantoren ingesteld. Een zorgkantoor is in een regio 

gemandateerd om de AWBZ-zorg voor de verzekerden in die betreffende regio in te kopen. 
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Wanneer het zorgaanbod wordt uitgebreid is hiervoor volgens partijen geen dekking, terwijl er 

evenmin een mogelijkheid is zelf de prijs te bepalen omdat de standaardtarieven (nog) niet gewijzigd 

zijn in maximumtarieven. Mede hierdoor is marktwerking op dit moment onvolkomen, aldus partijen. 

10. De markten voor AWBZ-zorg verkeren in een transitiefase. Het streven van het huidige 

kabinet is gericht op vergroting van marktwerking. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar beheersing van 

de groei van het macrobudget. De door partijen genoemde aanwijzing van de Staatssecretaris van 

VWS (zie punt 9) moet in het licht van deze tweede doelstelling worden gezien.  

11. De door partijen bedoelde maatregel leidt ertoe dat de prikkel om in 2004 de productie via 

aanvullende afspraken verder op te voeren in belangrijke mate is beperkt. Gezien de door het kabinet 

gesignaleerde noodzaak tot kostenbeheersing in de AWBZ, kan worden verwacht dat de 

mogelijkheden voor de AWBZ-sector als geheel om de productie op te voeren, ook in de komende 

jaren beperkter zullen zijn dan voorzien ten tijde van de opstelling van het Visiedocument AWBZ-

zorgmarkten. Voor 2005 geldt het recentelijk gesloten Convenant tussen de Staatssecretaris van VWS 

en de brancheorganisaties uit de AWBZ-sector, waarin is afgesproken dat de groeiruimte van de 

totale AWBZ-uitgaven wordt beperkt, terwijl de zorgaanbieders jaarlijks een gemiddelde intensivering 

van de productie leveren.6 

12. Het voorgaande laat echter onverlet dat het voor zorgaanbieders mogelijk blijft om zich 

tijdens toekomstige onderhandelingen met de zorgkantoren van elkaar te onderscheiden en zo te 

trachten een zo groot mogelijk aandeel van de totaal beschikbare middelen te claimen. Uit het in het 

vorige punt bedoelde Convenant blijkt dat zorgkantoren de ruimte krijgen om binnen het macrokader 

tot herverdelingen te komen. 

13. De mogelijkheden om te concurreren worden in de nabije toekomst verder vergroot door de 

invoering van functiegerichte maximumtarieven voor de extramurale AWBZ-zorg. De invoering van 

dergelijke tarieven vloeit voort uit de stelselherziening AWBZ, waarin instellingsgerichte aanspraken 

zijn vervangen door functiegerichte aanspraken. Dit laatste is ingezet met het oog op vergroting van 

de concurrentie tussen AWBZ-aanbieders. Het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o. 

bereidt momenteel de beleidsregels voor waarin de functiegerichte maximumtarieven worden 

vastgesteld. Deze beleidsregels treden naar verwachting in werking per 1 januari 2005. Voor 

                                                                                                                                                                                      
5 Zie ook de brief van het College Tarieven Gezondheidszorg d.d. 26 mei 2004 aan de besturen van de AWBZ-

instellingen en de brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal van 5 april 2004, Beheersing groei AWBZ/ voorhang aanwijzing ex WTG. 

6 Zie het Convenant AWBZ 2005-2007, 25 augustus 2004 en de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 25 augustus 2004 inzake 

modernisering AWBZ. Voor de jaren 2006 en 2007 wordt de groeiruimte stapsgewijs vergroot. 
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intramurale zorg7 worden naar verwachting per 1 januari 2006 functiegerichte maximumtarieven 

ingevoerd. 

14. De prikkel voor zorgaanbieders om zich tijdens onderhandelingen met zorgkantoren van 

elkaar te onderscheiden kan verder worden vergroot door de gedeeltelijke afschaffing van de plicht 

voor zorgkantoren om elke aanbieder van AWBZ-zorg te contracteren. De afschaffing van de 

contracteerplicht geldt voor de extramurale AWBZ-zorg. Deze Algemene maatregel van Bestuur is op 

31 augustus 2004 in werking getreden.8 

15. Tenslotte is specifiek voor de sector geestelijke gezondheidszorg (hierna: GGZ) van belang 

dat het Kabinet zich heeft voorgenomen om, tegelijkertijd met de invoering van de Basisverzekering, 

alle op genezing gerichte psychiatrische zorg over te hevelen naar het tweede compartiment.9 Dit 

betekent dat alle extramurale en intramurale GGZ-zorg met een behandeltijd tot één jaar onder het 

regime van de diagnosebehandelcombinaties en onderhandelbare tarieven komt.10 Het wetsvoorstel 

voor herziening van het zorgverzekeringsstelsel, waarin ook de noodzakelijke wijzigingen voor de 

overheveling van de op genezing gerichte GGZ-zorg uit de AWBZ zijn opgenomen, wordt binnenkort 

voor behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Het streven van het kabinet is gericht op 

invoering per 1 januari 2006. 

16. Uit het bovenstaande blijkt dat de markt voor AWBZ-zorg in het algemeen en GGZ-zorg in 

het bijzonder zich in een transitieproces bevindt waarvan de uitkomst niet met betrekking tot alle 

aspecten vaststaat. In onderhavige zaak behoeft geen definitieve uitspraak te worden gedaan omtrent 

de ruimte voor concurrentie voor aanbieders van GGZ-zorg op dit moment. De conclusie van de 

beoordeling in deze zaak zal hierdoor niet worden beïnvloed (zie de punten 65 en 66). 

17. Hierbij dient nog wel te worden opgemerkt dat voor een specifiek gedeelte van de GGZ-zorg 

niet kan worden gesproken van ruimte voor concurrentie. Het betreft hier taken die worden verricht in 

het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (hierna: OGGZ) en op grond van de Wet 

Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (hierna: Bopz).  

                                                                 
7 Intramurale zorg kan worden omschreven als zorg ten behoeve van cliënten die wel in een instelling verblijven. 

8 Besluit van 13 augustus 2004, houdende aanwijzing van gevallen waarin een uitvoeringsorgaan mag afwijken van de 

verplichting om met iedere instelling op haar verzoek een overeenkomst te sluiten als bedoeld in artikel 42, eerste lid, 

van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Staatsblad 2004, nr. 419. 

9 Eerste compartimentszorg bestaat uit langdurige zorg en de zogeheten onverzekerbare medische risico’s. Het 

tweede compartiment bevat kortdurende noodzakelijke geneeskundige zorg die voor iedereen toegankelijk moet zijn. 

Het derde compartiment bevat zorg die niet in het eerste en tweede compartiment is ondergebracht en waarvoor 

iedere burger zich vrijwillig aanvullend kan verzekeren. 

10 Zie bijvoorbeeld ook de brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende overheveling op genezing gerichte zorg, kenmerk GVM/2418491. 
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18. De OGGZ ligt op het grensvlak van gezondheidszorg en openbare orde. Het betreft hulp aan 

kwetsbare personen die niet zelfstandig of vrijwillig van hulpverleningsinstanties gebruik maken en 

die in veel gevallen overlast veroorzaken of een gevaar voor zichzelf en/of hun omgeving vormen. Dit 

kunnen mensen zijn die behalve psychisch gestoord ook verslaafd, dakloos of verwaarloosd zijn. De 

OGGZ komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het lokaal/ regionaal openbaar bestuur. 

Betrokken instellingen zijn onder andere gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), politie, justitie, 

maatschappelijk werk en GGZ-instellingen. In het kader van de OGGZ dient er in elke gemeente een 

dienst voor 7x24 uurs crisisopvang te zijn. Deze taak is van oudsher verplicht ingevuld door de 

Regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (hierna: Riagg), die nu voor het 

merendeel zijn opgegaan in geïntegreerde GGZ-instellingen (zie ook punt 22). 

19. Algemeen psychiatrische ziekenhuizen die daartoe in het kader van de Bopz zijn aangewezen 

hebben daarnaast de wettelijke plicht cliënten met een rechterlijke machtiging of inbewaringstelling 

op te nemen.11 Een dergelijke gedwongen opname volgt wanneer iemand met een geestelijke stoornis 

gevaar veroorzaakt voor zichzelf en/of zijn omgeving en er geen alternatief is het gevaar af te wenden 

anders dan door opneming in een psychiatrisch ziekenhuis, terwijl betrokkene geen blijk geeft zich 

vrijwillig op te laten nemen.  

20. Gezien (i) het feit dat aan de taken voortvloeiend uit OGGZ en Bopz geen hulpvraag van de 

cliënt ten grondslag ligt, (ii) de afwezigheid van keuzemogelijkheden voor de autoriteiten die 

verantwoordelijk zijn voor OGGZ, en (iii) de zeer beperkte ruimte voor instellingskeuze door rechters 

en burgemeesters in het kader van de Bopz, kan worden gesteld dat met betrekking tot deze 

activiteiten van partijen, geen ruimte voor concurrentie bestaat. De activiteiten van partijen met 

betrekking tot gedwongen opnamen en de crisisopvangtaken blijven hierna derhalve buiten 

beschouwing. 

B. RELEVANTE MARKTEN 

Rel evant e pr oduct mar kt en  

21. Uit de punten 2 en 3 blijkt dat de activiteiten van partijen overlappen op het gebied van zowel 

klinische als ambulante/deeltijd geestelijke gezondheidszorg.12 Op het gebied van begeleid en 

beschermd wonen is er geen overlap tussen de activiteiten van partijen. 

                                                                 
11 Een inbewaringstelling is een gedwongen spoedopname op last van de burgemeester. Instellingen zijn verplicht 

een cliënt binnen 24 uur op te nemen. Een rechterlijke machtiging is eveneens een gedwongen opname, maar kent dit 

spoedeisende karakter niet. Instellingen zijn verplicht cliënten binnen twee weken na beslissing van de rechter op te 

nemen.  

12 Voor een uitleg van deze begrippen zie hieronder punt 23. 
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22. Partijen zijn beide geïntegreerde GGZ-instellingen. Van overheidswege werd bevorderd dat 

de algemeen psychiatrische ziekenhuizen en de Riagg’s 13 als afzonderlijke voorzieningen werden 

beëindigd en op zouden gaan in regionale GGZ-instellingen. Tevens werd van overheidswege 

aangegeven wat het zorgaanbod van de regionale GGZ-instelingen zou moeten zijn: crisisinterventie, 

openbare geestelijke gezondheidszorg, advisering en consultatie, onderzoek, diagnostiek, ambulante 

en deeltijdbehandeling, klinische behandeling en verpleging, psychiatrische thuiszorg, resocialisatie, 

bescherming en preventie.14  

Nader onderscheid niet-klinische en klinische zorg 

23. Afhankelijk van de aandoening kan het zijn dat een cliënt via een ambulante of 

deeltijdbehandeling (niet-klinische behandeling) kan worden geholpen of dat een cliënt voor langere 

tijd moet worden opgenomen (klinische behandeling). Het bepalende onderscheid tussen niet-

klinische zorg enerzijds en klinische zorg anderzijds, is de tijdsduur van de behandeling of opname. 

Klinische zorg betekent dat een cliënt minimaal 24 uur moet blijven, terwijl voor niet-klinische zorg de 

cliënt minder dan 24 uur in de instelling verblijft dan wel elders (bijvoorbeeld in de thuissituatie) 

wordt behandeld. 

24. Bij het afbakenen van de relevante productmarkt(en) is het onderscheid tussen niet-klinische 

en klinische zorg van belang, aangezien zowel vraag- als aanbodsubstitutie tussen zorg die korter of 

langer duurt dan 24 uur niet altijd mogelijk is. Vanuit de cliënt bezien is het niet (altijd) mogelijk een 

behandeling waarvoor klinische opname is vereist, te vervangen door een behandeling die binnen 24 

uur kan worden verricht. 

25. Daarnaast is met name van belang dat de hoogte van toetredingsdrempels verschilt tussen 

klinische en niet-klinische psychiatrische gezondheidszorg. Toetreding tot de klinische psychiatrische 

gezondheidszorg is relatief veel moeilijker vanwege wettelijke toetredingsdrempels die volgen uit de 

Wet op de Ziekenhuisvoorzieningen (hierna: WZV). Aanbieders dienen een uitgebreide 

vergunningsprocedure te doorlopen wanneer zij klinische faciliteiten willen starten. 

26. Op grond van het voorgaande wordt in het onderhavige geval uitgegaan van een 

onderverdeling in twee aparte relevante productmarkten voor klinische en niet-klinische zorg. 

Algemeen psychiatrische zorg versus specialistische zorg 

27. Binnen de psychiatrische gezondheidszorg worden diverse doelgroepen en cliënten met 

diverse aandoeningen en klachten behandeld. Binnen de GGZ-sector bestaat een grote 

                                                                 
13 Een Riagg bood alle ambulante zorg. Het betrof preventie, advisering, sociaal -psychiatrische begeleiding, 

diagnostiek, behandeling, psychiatrische thuiszorg, ondersteunende en activerende begeleiding.  

14 Zie Beleidsvisie GGZ 1999, TK 1998 – 1999, 25424, nr. 6. 
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verscheidenheid aan organisatievormen. Bepaalde instellingen zijn georganiseerd rondom 

ziektebeelden, andere instellingen bijvoorbeeld rondom doelgroepen. Echter, behoudens categorale 

instellingen15, biedt het merendeel van de GGZ-instellingen een breed pakket aan diensten aan. 

28. Soms kiezen instellingen ervoor om gespecialiseerde teams en voorzieningen voor de 

behandeling van bepaalde ziektebeelden of doelgroepen te ontwikkelen. Een dergelijke omschakeling 

vergt volgens marktonderzoek in onderhavige zaak voor het merendeel van de verschillende 

behandelingen geen grote extra investeringen en kan in het algemeen binnen een jaar plaatsvinden. 

29. Het laatste is bevestigd door verschillende marktpartijen. De omschakeling van de 

behandeling van een bepaalde doelgroep naar behandeling van een andere doelgroep kan volgens 

hen voor de meeste behandelingen relatief eenvoudig, binnen een niet al te lang tijdsbestek en zonder 

grote extra investeringen plaatsvinden. De omschakeling vergt met name het verkrijgen van bepaalde 

expertise. Dit wordt volgens marktpartijen onder andere gerealiseerd door omscholing of het 

aantrekken van andere psychiaters en ander betrokken personeel.  

30. Het is echter mogelijk dat er een aantal specialismen bestaat waarvoor geldt dat vanuit de 

aanbodzijde bezien substitutie moeilijker is, bijvoorbeeld als gevolg van specifieke investeringen. In 

de onderhavige zaak is nader onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor aanbodsubstitutie voor wat 

betreft (i) kinder- en jeugdpsychiatrie en (ii) behandeling van eetstoornissen, aangezien de 

activiteiten van partijen op deze specialismen overlappen. 

 (i) Kinder- en jeugdpsychiatrie 

31. Partijen bieden beide niet-klinische psychiatrische zorg aan kinderen en jeugdigen. Zij zijn 

niet actief op het gebied van klinische zorg aan kinderen en jeugdigen. 

32. Kinder- en jeugdpsychiatrie vormt een specialisatie binnen het medisch vakgebied van de 

psychiatrie. Hiervoor is een gespecialiseerde opleiding van drie jaar nodig. Marktpartijen hebben 

desgevraagd aangegeven dat kinder- en jeugdpsychiatrie zich onderscheidt van 

volwassenenpsychiatrie doordat veelal multidisciplinaire teams nodig zijn, bestaande uit 

psychologen, orthopedagogen en psychiaters. Verder is bij kinder- en jeugdpsychiatrie van belang dat 

de hulpverlening zich niet alleen richt op het individu met de psychische klachten, maar binnen een 

netwerk met school en gezin functioneert.  

33. Specifiek voor de klinische psychiatrische zorg voor kinderen en jeugdigen is opgemerkt dat 

er aparte WZV-vereisten zijn voor de fysieke inrichting van kinder- en jeugdklinieken. De aanwezigheid 

van onderwijsvoorzieningen op het terrein van de kliniek is ook specifiek voor dergelijke instellingen. 

                                                                 
15 Dit zijn met name instellingen die actief zijn op het gebied van verslavingszorg, forensische psychiatrie en kind- en 

jeugdpsychiatrie. 
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34. Of er een afzonderlijke markt bestaat voor niet-klinische kinder- en jeugdpsychiatrie kan in 

onderhavige zaak echter in het midden blijven, aangezien dit de materiële beoordeling niet beïnvloedt 

(zie de punten 55 tot en met 59).  

 (ii) Behandeling van eetstoornissen 

35. Rijngeest en Robert-Fleury bieden beide zowel niet-klinische als klinische zorg aan cliënten 

met eetstoornissen. Volgens partijen is de (klinische) behandeling van eetstoornissen een aparte 

relevante productmarkt. Kenmerkend voor cliënten met eetstoornissen is volgens partijen dat zij vaker 

somatische zorg16 nodig hebben dan cliënten met andere ziektebeelden/stoornissen.  

36. Vanuit de vraagzijde bezien, valt op dat er verschillen zijn tussen de vraag naar algemeen 

psychiatrische zorg en de vraag naar de behandeling van eetstoornissen. Uit onderzoek in de 

onderhavige zaak is duidelijk geworden dat zich met betrekking tot eetstoorniscliënten relevante 

verschillen voordoen met andere GGZ-cliënten. 

37. Deze groep cliënten maakt volgens marktpartijen en patiëntenverenigingen vaker dan andere 

GGZ-cliënten onafhankelijk van de huisarts een keuze voor een bepaald behandelcentrum door zich 

te oriënteren met behulp van internet en via contacten met andere cliënten. Zoals later zal blijken (zie 

punt 53), bestaan afwijkende reispatronen aangezien eetstoorniscliënten van partijen afkomstig zijn 

uit een groter geografisch gebied. Reisafstanden blijken een minder grote rol te spelen bij de 

afweging voor een bepaalde instelling.  

38. Met betrekking tot de aanbodzijde heeft nader onderzoek onder marktpartijen uitgewezen 

dat nauwelijks extra investeringen zijn benodigd voor het omschakelen van algemeen psychiatrische 

zorg naar het behandelen van cliënten met eetstoornissen. Marktpartijen hebben aangegeven voor de 

somatische zorgbehoefte van de cliënten samen te werken met ziekenhuizen in de omgeving. 

Instellingen hebben daarnaast, overigens vaak niet uitsluitend voor eetstoornissen, een huisarts of 

internist in dienst. 

39. Wanneer instellingen zich zouden willen richten op het behandelen van cliënten met 

eetstoornissen dienen zij expertise op te doen. De expertise kan binnen relatief korte tijd worden 

opgedaan door het omscholen van personeel of het inschakelen van ander personeel. Daarnaast zijn 

geen hoge investeringen benodigd. Een marktpartij is onlangs binnen circa 6 maanden 

omgeschakeld naar het behandelen van eetstoornissen. Er bestaan volgens marktpartijen geen aparte 

bouwmaatstaven voor het behandelen van eetstoornissen en er is nauwelijks speciale medische 

apparatuur voor nodig. 

                                                                 
16 Lichamelijke zorg. 
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40. Het bovenstaande geldt in nog sterkere mate voor de niet-klinische behandelingen van 

eetstoornissen, waarvoor volgens marktpartijen vrijwel geen extra investeringen nodig zijn. De 

behandelruimtes behoeven volgens marktpartijen niet specifiek voor de behandeling van 

eetstoornissen te worden aangepast. 

41. Gelet op deze mogelijkheden voor aanbodsubstitutie is het niet aannemelijk dat er een 

afzonderlijke productmarkt is voor de behandeling van eetstoornissen. Echter, aangezien op het 

gebied van eetstoornissen afwijkende reispatronen zijn waar te nemen, is in onderhavige zaak nader 

onderzocht of er ook andere mededingingseffecten zijn te verwachten ten opzichte van de effecten 

op de totale markt voor algemeen psychiatrische zorg (zie later punten 60 tot en met 64). 

Conclusie 

42. Voor de beoordeling van de mededingingsrechtelijke effecten van de voorgenomen fusie 

tussen Rijngeest en Robert-Fleury zal worden uitgegaan van één productmarkt voor algemene 

psychiatrische zorg, aangezien voor omschakeling tussen verschillende behandelingen in het 

algemeen geen grote extra investeringen zijn benodigd (zie de punten 27 tot en met 29). Deze markt 

dient nader te worden onderverdeeld naar klinische en niet-klinische zorg. Met betrekking tot 

mogelijke markten voor specialistische zorg kan in het midden worden gelaten of een afzonderlijke 

productmarkt bestaat voor niet-klinische kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Rel evant e geogr af ische mar kt en  

43. In het verleden was Nederland volgens de WZV verdeeld in 27 gezondheidsregio’s. Deze 

indeling in regio’s leidde tot exclusiviteit voor zorgaanbieders om zorg aan te bieden in hun eigen 

regio. Deze exclusiviteit is komen te vervallen; instellingen kunnen buiten hun oorspronkelijke regio 

zorg aanbieden en daarmee toetreden tot de regio van een andere aanbieder. Instellingen gebruiken 

de oorspronkelijke regio’s volgens partijen vaak nog wel als definiëring van hun werk- of 

verzorgingsgebied. Het merendeel van de ondervraagde marktpartijen heeft bevestigd zich 

voornamelijk te richten op het eigen oorspronkelijke verzorgingsgebied. 

44. Daarnaast is het tegenwoordig ook voor cliënten mogelijk om zorg af te nemen van een 

AWBZ-aanbieder uit een verder gelegen regio. Indien een cliënt GGZ-zorg vanuit een andere regio 

dan zijn eigen woonregio wenst te ontvangen, kan hij dit via het zorgkantoor van de andere regio 

regelen. 

45. Rijngeest heeft als oorspronkelijke WZV-regio de regio Leiden. Deze regio omvat de 

gemeenten Noordwijk, Valkenburg, Alphen a/d Rijn, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Alkemade, 

Hillegom, Leiden, Leimuiden, Lisse, Voorschoten, Rijnsaterwoude, Voorhout, Leiderdorp, 

Woubrugge, Sassenheim, Zoeterwoude, Ter Aar, Warmond, Benthuizen, Nieuwveen, Rijnsburg, 

Hazerswoude, Zevenhoven, Katwijk, Kouderkerk a/d Rijn en Nieuwkoop. 
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46. Robert-Fleury heeft als oorspronkelijke WZV-regio de regio Midden-Holland en een deel van 

de regio Den Haag. Robert-Fleury is actief in de gemeenten Bodegraven, Zevenhuizen, Nieuwerkerk 

a/d IJssel, Boskoop, Moordrecht, Reeuwijk, Vlist, Driebruggen, Schoonhoven, Moerkappelle, 

Bergambacht, Waddinxveen, Nederlek, Gouda, Ouderkerk, Voorburg, Zoetermeer, Leidschendam, 

Wassenaar en Rijswijk. 

47. Uit nader onderzoek is gebleken dat partijen geen activiteiten in elkaars (oorspronkelijke 

verzorgings)gebied verrichten. Daarnaast is uit onderzoek naar de cliëntenstromen van partijen 

duidelijk geworden dat op het gebied van algemeen psychiatrische zorg de activiteiten, zowel op de 

niet-klinische als op de klinische markt, nauwelijks geografische overlap vertonen. Slechts minder dan 

circa 1% van de cliënten van Rijngeest is afkomstig uit het oorspronkelijke werkgebied van Robert-

Fleury. Omgekeerd is slechts circa 2,5% van de cliënten van Robert-Fleury afkomstig uit het 

oorspronkelijke werkgebied van Rijngeest.17  

48. Onderzoek onder marktpartijen heeft het bovenstaande beeld bevestigd. Ook de cliënten van 

andere GGZ-instellingen komen voor het overgrote gedeelte, meer dan 90%, uit het eigen 

verzorgingsgebied. Concurrenten, de betrokken zorgkantoren en patiëntenverenigingen hebben 

aangegeven dat er op het gebied van algemene psychiatrische zorg nauwelijks wordt gereisd door de 

cliënten. Uit een onderzoek van KPMG18 blijkt eveneens dat het in de praktijk nauwelijks voorkomt dat 

cliënten hulp zoeken in een andere WZV-regio. 

49. Als eerste reden hiervoor kan worden aangevoerd dat een groot deel van de cliënten19 door 

de huisarts wordt verwezen. Huisartsen verwijzen (van oudsher) dikwijls naar de dichtstbijzijnde 

instelling. Dit wordt ook bevestigd door marktpartijen. Daarnaast is uit het marktonderzoek in 

onderhavige zaak naar voren gekomen dat reizen voor het genezingsproces van bepaalde GGZ-

cliënten niet bevorderend is en dat bij klinische opnamen de nabijheid van familie een belangrijke rol 

speelt. 

50. Uit het onderzoek naar de voorgenomen fusie is gebleken dat het bovenstaande eveneens 

geldt voor de activiteiten van partijen op het gebied van niet-klinische kinder- en jeugdpsychiatrie.  

                                                                 
17 In totaal is slechts circa 2,5% van de cliënten van Rijngeest afkomstig van buiten haar eigen oorspronkel ijke 

werkgebied. Voor Robert-Fleury is 19% van de cliënten afkomstig uit andere regio’s dan het eigen verzorgingsgebied, 

maar dit hoge percentage kan vooral worden verklaard door de grote aantallen cliënten met eetstoornissen afkomstig 

uit andere delen van het land (7,7% van het totale aantal cliënten van Robert-Fleury) en door de relatief grote aantallen 

cliënten afkomstig uit de gemeente Den Haag (6,8% van het totale aantal cliënten van Robert-Fleury). 

18 Zie KPMG, effecten van fusie en concentratie in de GGZ, juni 2002, p. 33. 
19 Van de mensen die psychiatrische hulp zoeken wendt 80% zich tot de eerste lijn, de huisarts. Zie KPMG, effecten 

van fusie en concentratie in de GGZ, juni 2002, p. 27. 
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51. Gelet op het voorgaande wordt voor zowel de klinische als de niet-klinische markt voor 

algemeen psychiatrische zorg en de mogelijke markt voor niet-klinische kinder- en jeugdpsychiatrie in 

de onderhavige zaak uitgegaan van aparte relevante geografische markten die de oorspronkelijke 

verzorgingsgebieden van partijen omvatten (zie de punten 45 en 46).  

52. Vervolgens kan worden opgemerkt dat het op basis van de cliëntenstromen aannemelijk is 

dat de gemeente Den Haag behoort tot de relevante geografische markt waarop Robert-Fleury actief 

is. Of voor de activiteiten van Robert-Fleury moet worden uitgegaan van een geografische markt 

waartoe ook de gemeente Den Haag behoort, kan in het onderhavige geval in het midden worden 

gelaten, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punt 55). 

53. Eerder is geconcludeerd dat het aannemelijk is dat de behandeling van eetstoornissen op 

basis van aanbodsubstitutieoverwegingen tot de markt voor algemeen psychiatrische zorg behoort, 

maar dat, vanuit de vraagzijde bezien, verschillen zijn waar te nemen (zie eerder de punten 35 tot en 

met 41). Uit de cliëntenstromen van partijen is gebleken dat hun eetstoorniscliënten vanuit het hele 

land afkomstig zijn. Nader onderzoek onder concurrenten bevestigt het beeld dat de geografische 

spreiding van hun cliënten met eetstoornissen ruimer is. Dit is onder andere te verklaren doordat, zo 

is uit onderzoek gebleken, de cliënten op dit gebied zich over het algemeen minder door huisartsen 

laten verwijzen, maar voornamelijk zelf via internet of patiëntenverenigingen op zoek gaan naar de 

kliniek die het beste bij hen past.  

54. Aangezien op het gebied van eetstoornissen afwijkende cliëntenstromen zijn waar te nemen, 

is in onderhavige zaak nader onderzocht of de (ten opzichte van de effecten op de totale markt voor 

algemeen psychiatrische zorg) mogelijke mededingingseffecten ook anders zullen zijn dan voor de 

totale markt voor algemene psychiatrische zorg. Hiervoor is het niet noodzakelijk het exacte gebied af 

te bakenen waarin diensten op het gebied van eetstoornissen worden aangeboden (zie punten 60 tot 

en met 64). 

C.   GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

55. Uit het onderzoek in onderhavige zaak is gebleken dat partijen actief zijn in verschillende 

(oorspronkelijke) verzorgingsgebieden (zie eerder punten 45 en 46). Op de markten voor algemene 

psychiatrie en de mogelijke markt voor niet-klinische kinder- en jeugdpsychiatrie overlappen de 

activiteiten van partijen op dit moment niet in geografische zin.  

 Potentiële concurrentie 

56. Nader onderzoek is verricht naar het – als gevolg van de onderhavige fusie – mogelijk 

wegvallen van een potentiële concurrent. Wanneer zou blijken dat GGZ-cliënten in de toekomst wel 

verder gaan reizen, waar overigens op dit moment geen concrete aanwijzingen voor zijn, zou 

Rijngeest een alternatief kunnen zijn voor de huidige cliënten van Robert-Fleury en vice versa.  
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57. Uit onderzoek is evenwel gebleken dat in de regio’s om de verzorgingsgebieden van partijen 

heen (Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Haarlem) verschillende andere GGZ-instellingen zijn 

gevestigd die, in het geval cliënten verder zouden gaan reizen voor GGZ-zorg, eveneens een reëel 

alternatief vormen voor zowel niet-klinische als klinische behandelingen op het gebied van algemene 

psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast zijn de reeds in de verzorgingsgebieden van 

partijen aanwezige vrijgevestigde psychiaters reële alternatieven voor de cliënten die niet-klinische 

behandelingen nodig hebben. 

58. Partijen zijn daarnaast elkaars potentiële concurrent, doordat zij vestigingen zouden kunnen 

creëren in elkaars verzorgingsgebieden. Dit is, gezien de hoge toetredingsdrempels voor klinische 

zorg (zie punt 25), aannemelijker voor niet-klinische zorg. Uit het marktonderzoek is gebleken dat er 

voldoende andere, ook landelijke, spelers zijn die zouden kunnen toetreden tot de 

verzorgingsgebieden van partijen. Enkele marktpartijen hebben reeds bepaalde activiteiten in de 

oorspronkelijke verzorgingsgebieden van partijen.20 

59. Nu er voldoende potentiële toetreders blijven, er geen concrete aanwijzingen bestaan dat 

cliënten in de toekomst wel bereid zijn verder te reizen en er, in het geval dat wel zou gebeuren, 

voldoende andere aanbieders in de omgeving zijn gevestigd, kan worden geconcludeerd dat het niet 

aannemelijk is dat er als gevolg van de onderhavige fusie een economische machtspositie ontstaat of 

wordt versterkt op de markten voor niet-klinische en klinische algemene psychiatrie en de mogelijke 

markt voor niet-klinische kinder- en jeugdpsychiatrie.  

 

                                                                 
20 Het betreft hier onder andere marktpartijen die actief zijn op het gebied van arbeidsgerelateerde psychische 

problemen en verslavingszorg. 
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 Behandeling eetstoornissen 

60. Hiervoor is reeds aangegeven dat het op basis van aanbodsubstitutieoverwegingen niet 

aannemelijk is dat er een aparte relevante productmarkt voor de behandeling voor eetstoornissen 

bestaat (zie punten 35 tot en met 41), maar dat tevens is gebleken dat de cliënten die voor 

eetstoornissen worden behandeld uit een ruimer geografisch gebied komen dan de oorspronkelijke 

verzorgingsgebieden van partijen. Voor de onderhavige zaak is daarom nader onderzocht of zich op 

dit gebied mogelijke negatieve mededingingsrechtelijke effecten voordoen als gevolg van de 

voorgenomen fusie.  

61. Wanneer wordt gekeken naar niet-klinische eetstoornisbehandelingen ondervinden partijen 

concurrentie van instellingen in de gebieden direct grenzend aan de verzorgingsgebieden van partijen 

en van vrijgevestigde psychiaters. Zoals reeds in punten 35 tot en met 41 is aangegeven, is het 

omschakelen naar het behandelen van eetstoornissen relatief eenvoudig. Instellingen die op dit 

moment (nog) niet actief zijn op het gebied van eetstoornissen zijn derhalve (potentiële) 

concurrenten.  

62. Met betrekking tot klinische eetstoornisbehandelingen bieden nu, naast partijen, reeds 

instellingen uit onder andere Utrecht, Zeist, Tilburg en Amsterdam zorg aan. Marktpartijen hebben, 

zoals reeds aangegeven in de punten 38 en 39, aangegeven dat omschakeling naar het klinische 

behandelen van eetstoornissen relatief eenvoudig is. Derhalve bestaat er ook voldoende (potentiële) 

concurrentiedruk van klinieken die op dit moment nog niet actief zijn op het gebied van 

eetstoornissen. Een marktpartij heeft aangegeven recent nog te zijn omgeschakeld naar het klinisch 

behandelen van eetstoornissen in plaats van het klinisch behandelen van andere ziektebeelden.  

63. Voorts dient nog te worden opgemerkt dat er sprake is van een stijgende vraag naar 

behandelingen op het gebied van eetstoornissen hetgeen toetreding stimuleert. Gebleken is dat er de 

laatste jaren steeds meer aanbieders zijn toegetreden. Geen van de geraadpleegde marktpartijen heeft 

aangegeven negatieve mededingingsrechtelijke gevolgen te verwachten.  

64. Uit het bovenstaande blijkt dat – ondanks een ander reispatroon in verhouding tot de 

algemeen psychiatrische zorgmarkt - een gelijkluidende conclusie als voor de gehele markt voor 

algemeen psychiatrische zorg kan worden getrokken. Er is geen reden om aan te nemen dat als 

gevolg van de onderhavige fusie een machtspositie ontstaat of wordt versterkt. 
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VI. CONCLUSIE 

65. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer 

valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen 

reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan 

ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de 

Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 

66. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding 

betrekking heeft geen vergunning is vereist. 

Datum: 1 september 2004 
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