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1                                                         Openbaar                      

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrond 

verklaring van het bezwaar van de heer Mulder tegen zijn besluit van 26 februari 2004. 

 

1 Verloop van de procedure 

1. Bij brief van 7 januari 2004 heeft de heer Mulder een klacht bij de NMa ingediend tegen de 

Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek (hierna: SDHS), in samenwerking 

en/of verbonden met de Districts Huisartsen Vereniging Stedendriehoek (hierna: DHV) en de 

Regionale Huisartsen Vereniging Apeldoorn (hierna: RHV).  

 

2. Bij besluit van 26 februari 2004 (hierna: het bestreden besluit) heeft de d-g NMa de klacht van de 

heer Mulder afgewezen. 

 

3. Bij brief van 6 april 2004 heeft de heer Mulder tijdig een bezwaarschrift ingediend. 

 

4. Op 20 juli 2004 heeft ten kantore van de NMa een hoorzitting plaatsgevonden. Bij die 

gelegenheid heeft de heer Mulder een mondelinge toelichting gegeven op zijn bezwaarschrift. 

Van de hoorzitting is een verslag gemaakt, dat aan de betrokkenen is toegezonden.  
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2 Betrokken partijen 

5. De heer Mulder is als huisarts verbonden aan het Medisch Centrum Waleweingaarde. 

 

3 De klacht en het bestreden besluit 

6. De klacht van de heer Mulder ziet op de belemmering van vestiging door nieuwkomers of van het 

uitbreiden van bestaande praktijken door de SDHS, RHV, DHV en de aan hen gelieerde 

stichtingen en verenigingen waarbij gebruik wordt gemaakt van machtsmiddelen zoals de 

uitsluiting van de waarneming. 

 

7. In het bestreden besluit heeft de d-g NMa om redenen van prioritering aangegeven geen nader 

onderzoek te zullen doen naar aanleiding van de klacht van de heer Mulder. De d-g NMa heeft 

hierbij gewezen op het volgende: 

- Uit het telefoongesprek dat de heer Mulder met een NMa-ambtenaar op 10 februari 2004 

heeft gevoerd heeft de heer Mulder aangegeven dat hij in 1995 slechts lid kon worden van de 

Hagro1 indien de heer Mulder een overeenkomst zou ondertekenen welke de bepaling 

bevatte dat hij zijn praktijk niet zou uitbreiden. De heer Mulder gaf tijdens dit 

telefoongesprek aan dat de Hagro deze eis nu waarschijnlijk niet meer zal stellen vanwege 

het huisartsentekort. Mede gezien het feit dat de door de heer Mulder overgelegde brieven, 

waaruit het vestigingsbeleid van SDHS en DHV zou blijken, van 1997 en 1998 dateren heeft 

de d-g NMa onvoldoende concrete en actuele aanwijzingen voor de overtreding aanwezig 

geacht. 

- Optreden van de NMa zou in deze zaak voorts niet doelmatig zijn aangezien de NMa haar 

beleid ten aanzien van vestigingsbeleid en waarnemingsregelingen voldoende duidelijk heeft 

gemaakt in het besluit op een ontheffingsverzoek van de LHV2 en de Richtsnoeren voor de 

Zorgsector.3 Ondernemingen kunnen zich op dit beleid beroepen voor de civiele rechter. 

4 Gronden van bezwaar 

8. De heer Mulder voert in zijn bezwaarschrift en ter hoorzitting – kort en zakelijk weergegeven en 

voor zover relevant voor het te nemen besluit – de volgende bezwaargronden aan. 

 

                                                                 
1 Hagro staat voor huisartsengroep. In 1995 is de verenigingsstructuur van de LHV veranderd, waarbij inspraak, en 

vertegenwoordiging verwezenlijkt werden door de omvorming van bestaande waarneemgroepen (Wagro’s) in 

huisartsengroepen (Hagro’s). 
2 Zie besluit d-g NMa van 11 april 2001 zaak 537/  Landelijke Huisartsen Vereniging, bevestigd in het besluit in 

bezwaar van 21 december 2001 zaak 537/Landelijke Huisartsen Vereniging. 
3 Richtsnoeren voor de zorgsector, gepubliceerd in de Staatscourant 2002, 206, p.18. Tevens zijn de Richtsnoeren 

voor de zorgsector te vinden op de website van de NMa (www.nmanet.nl). 
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9. De heer Mulder meent dat de d-g NMa het onderzoek onterecht heeft beperkt tot de 

vestigingsbelemmeringen, die naar het oordeel van de heer Mulder nog steeds actueel zijn. In het 

bezwaarschrift en op de hoorzitting heeft de heer Mulder in het bijzonder aandacht gevraagd 

voor de beperking van de mededinging door het optreden van grootschalige dienstenstructuren 

voor huisartsen, de zogenaamde huisartsenposten. De heer Mulder heeft aangegeven dat zijn 

klacht niet primair ziet op de vestigingsbelemmeringen maar dat zijn klacht primair ziet op het 

feit dat hij niet meer als huisarts kan functioneren zonder dat hij deelneemt aan een 

huisartsenpost. Zijn bezwaar richt zich tegen een huisartsenpost, zoals de door SDHS 

geëxploiteerde huisartsenpost, die zich gedraagt als monopolist. Naar het oordeel van de heer 

Mulder zal er slechts sprake zijn van eerlijke concurrentie als een waarnemend huisarts die niet 

verbonden is aan een huisartsenpost eenzelfde vergoeding krijgt voor zijn diensten als de 

huisartsenpost.4 

 

10. De heer Mulder meent dat onvoldoende objectiviteit bij de beoordeling van de klacht in acht is 

genomen doordat de NMa-ambtenaar in een telefoongesprek vooringenomen was met 

betrekking tot het verschijnen van huisartsenposten.  

 

11. De heer Mulder stelt voorts dat de door hem ingediende klacht, mede gezien het feit dat de NMa 

de vrije beroepen dit jaar tot de extra-aandachtsgebieden gerekend worden, binnen het 

prioriteitenbeleid van de d-g NMa valt. De heer Mulder stelt dat aan alle criteria van het 

prioriteitenbeleid is voldaan. Er is naar zijn oordeel sprake van een belang voor de consument 

(patiënt) aangezien de kosten toenemen als gevolg van de beperking van de vrije artsenkeuze. 

Voorts is het economische belang gegeven door de noodzaak om via concurrentie en efficiëntie 

de kosten van de gezondheidszorg te beperken. Ook is de doelmatigheid van het onderzoek naar 

het oordeel van de heer Mulder niet gering aangezien de wijze waarop de huisartsenposten in de 

Stedendriehoek georganiseerd zijn exemplarisch voor steeds meer gebieden in Nederland. 

5 Prioriteringsbeleid 

12. Ingevolge artikel 3, eerste lid, Mw heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit “ tot taak het 

verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van deze wet” . Uit de Memorie van 

Toelichting5 bij de Mededingingswet blijkt dat de d-g NMa bij de beslissing of hij een klacht in 

behandeling neemt en welke prioriteiten hij daarbij stelt, de nodige discretionaire ruimte heeft.  

 

13. Bij de NMa komen meer klachten binnen dan in behandeling kunnen worden genomen. Tegen 

de achtergrond van de beperkte arbeidscapaciteit en middelen is de d-g NMa derhalve 

genoodzaakt bepaalde keuzes te maken. Bij het afwegingsproces kunnen verschillende factoren 

een rol spelen. De d-g NMa heeft op 23 januari 2004 de volgende prioriteringscriteria vastgesteld 

                                                                 
4 Zie het verslag van de hoorzitting, p.5 en 7. 
5 Kamerstukken II 1995/96, 24 707, nr. 3, p. 47. 



Openbaar 

 

4                                                  Openbaar 

in de NMa-agenda 2004: economische importantie, het belang voor de consument, de ernst van 

de vermoedelijke overtreding en de doeltreffendheid en doelmatigheid van het optreden van de 

NMa.6 Zo kan de d-g NMa besluiten geen nader onderzoek te doen, omdat de gedraging 

vergeleken met andere gedragingen minder schadelijk is voor de economie en de consument. 

Opgemerkt zij in dit verband dat een individuele klager zich altijd ook kan wenden tot de civiele 

rechter, wanneer hij wordt geconfronteerd met een vermeende overtreding van de 

Mededingingswet.  

 

6 Beoordeling 

14. Voor zover de klacht ziet op het vestigingsbeleid zoals gehanteerd door de Hagro, RHV en DHV 

heeft de heer Mulder in zijn klacht aangevoerd dat hij in 1995 slechts tot de Hagro kon toetreden 

indien hij akkoord ging met de voorwaarde dat hij niet tot uitbreiding of nieuwe vestigingen over 

zou gaan. In het daaropvolgende telefoongesprek van 10 februari 2004 met een NMa-ambtenaar 

heeft de heer Mulder echter aangegeven dat deze eis waarschijnlijk niet meer gesteld zou 

worden. De bijlagen bij het bezwaarschrift wijzen, anders dan de heer Mulder veronderstelt, niet 

op het bestaan van een vestigingsbeleid. Deze bijlagen betreffen correspondentie tussen de heer 

Mulder en de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarbij gesproken wordt over de wijze waarop 

de heer Mulder in de continuïteit van de zorg voor zijn patiënten voorziet.  Overigens heeft de 

heer Mulder tijdens de hoorzitting aangegeven dat zijn klacht niet primair ziet op het 

vestigingsbeleid. 

 

15. De klacht van de heer Mulder ziet voorts op een gezamenlijke waarnemingsregeling 

vormgegeven door een huisartsenpost die door SDHS wordt geëxploiteerd. Uit de Richtsnoeren 

voor de zorgsector blijkt dat er in het algemeen geen sprake is van strijdigheid met het 

kartelverbod indien zorgaanbieders gezamenlijk de waarneming organiseren in het kader van 

lokale waarneemgroepen dan wel in het kader van grotere dienstenstructuren. Gezamenlijke 

waarneming is noodzakelijk om de continuïteit in de zorgverlening te waarborgen, omdat niet 

van een individuele zorgaanbieder kan worden verwacht dat hij of zij 24-uur lang en zeven dagen 

per week van het jaar voor zijn patiënten beschikbaar is. Een dergelijke samenwerking is alleen 

dan in strijd met het kartelverbod, indien de betrokken ondernemingen (gezamenlijk) over 

aanzienlijke marktmacht beschikken en de samenwerking waarschijnlijk tot 

uitsluitingsproblemen ten aanzien van derden zou leiden of indien deze samenwerking verder 

gaat dan noodzakelijk.7  

                                                                 
6 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de prioriteringsbevoegdheid van de d-g NMa het Besluit van de d-g NMa 

van 19 juni 2003 in zaak 3119 (Kingma), randnrs. 15-22, recentelijk aangevuld door de NMa-agenda 2004, 

www.nmanet.nl. 

7 Richtsnoeren voor de zorgsector, gepubliceerd in de Staatscourant 2002, 206, p.18, randnr.s 116-122. Tevens zijn de 

Richtsnoeren voor de zorgsector te vinden op de website van de NMa (www.nmanet.nl). 
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16. Op basis van de door de heer Mulder overgelegde stukken en hetgeen tijdens de hoorzitting is 

opgemerkt kan niet worden vastgesteld dat de heer Mulder van de betreffende 

waarnemingsregeling zoals vormgegeven in de huisartsenpost van SDHS wordt uitgesloten. De 

heer Mulder heeft immers aangegeven dat hij ondanks het feit dat hij geen Hagro-lid is tot de 

huisartsenpost wordt toegelaten.8 Overigens is ook niet gebleken dat de samenwerking in de 

huisartsenpost verder gaat dan noodzakelijk.  

 

17. Indien de gezamenlijke waarneming ertoe leidt dat op een bepaalde markt slechts één 

waarneemgroep bestaat kan dit tot gevolg hebben dat deze waarneemgroep een economische 

machtspositie heeft. Het gedrag mag derhalve geen misbruik opleveren.9 Uit de door de heer 

Mulder overgelegde stukken en hetgeen tijdens de hoorzitting is opgemerkt is niet van enig 

misbruik door SDHS gebleken. De vraag of SDHS een economische machtspositie bezit kan dan 

ook onbeantwoord blijven. 

 

18. De d-g NMa merkt in dit verband nog op dat het CTG-tarief voor een consult van de 

huisartsenpost, dat hoger ligt dan het CTG-tarief dat voor een waarnemend huisarts die niet 

verbonden is aan een huisartsenpost, geen reden kan zijn om een nader onderzoek in te stellen. 

Deze tarifering is bepaald door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). De d-g NMa kan 

hier geen invloed op uitoefenen aangezien geen sprake is van gedrag van ondernemingen. 

 

19. Ten aanzien van de door de heer Mulder gestelde vooringenomenheid van de NMa overweegt de 

d-g NMa het volgende. De NMa-ambtenaar heeft in het telefoongesprek van 10 februari 2004, 

dat plaatsvond voordat op de klacht was beslist, de heer Mulder geïnformeerd over het beleid van 

de NMa zoals dat ook is weergegeven in randnummer 15 van het onderhavige besluit. De 

handelswijze van de NMa-ambtenaar brengt derhalve niet met zich dat onvoldoende objectiviteit 

bij de beoordeling van de klacht in acht is genomen.  

 

20. Op basis van het gestelde in de randnummers 14 tot en met 18 is de d-g NMa van oordeel dat er 

onvoldoende concrete en actuele aanwijzingen zijn voor een overtreding van de 

Mededingingswet en ziet de d-g NMa, met inachtneming van zijn prioriteringsbeleid, geen 

aanleiding een nader onderzoek te verrichten.  

 

21. De d-g NMa merkt hierbij op dat het feit dat ‘de vrije beroepen dit jaar tot de extra 

aandachtsgebieden gerekend worden’ niet betekent dat elke klacht die betrekking heeft op vrije 

                                                                 
8 Zie het verslag van de hoorzitting p.8. 

9 Richtsnoeren voor de zorgsector, gepubliceerd in de Staatscourant 2002, 206, p.18, randnr.s 120. Tevens zijn de 

Richtsnoeren voor de zorgsector te vinden op de website van de NMa (www.nmanet.nl). 
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beroepen nader onderzocht wordt. De extra aandachtsgebieden zoals jaarlijks door de NMa 

vastgesteld laten de in randnummer 13 genoemde factoren echter onverlet.  

 

22. Aangezien er geen concrete en actuele aanwijzingen zijn en de d-g NMa in het ontheffingsbesluit 

van de Landelijke Huisartsenvereniging en in de Richtsnoeren voor de Zorgsector duidelijk uiteen 

heeft gezet wat zijn beleid is ten aanzien van waarnemingsregelingen en vestigingsbeleid is er 

voor de d-g NMa vanuit het oogpunt van doeltreffendheid of doelmatigheid geen reden om op te 

treden. Deze zaak heeft geen belangrijke signaalfunctie naar andere marktspelers en markten. 

 

23. Overigens kan ook niet worden gesteld dat de klacht nader onderzocht diende te worden 

vanwege het belang voor de consument. De gezamenlijke waarnemingsregeling waartegen de 

klacht en het bezwaar van de heer Mulder zich primair richt, is, zoals in randnummer 15 

aangegeven, bedoeld om de continuïteit in de zorgverlening te waarborgen. De heer Mulder stelt 

terecht dat de patiënt door de komst van de huisartsenpost in avond- nacht- en weekenduren 

geen vrije huisartsenkeuze meer heeft. Indien in de avond- nacht- en weekenduren een beroep 

wordt gedaan op de huisartsenpost zal het echter veelal gaan om acute zorgverlening waarbij de 

kwaliteit en de snelheid van de te verlenen dienst en de zekerheid dat een dergelijk dienst 

verleend kan worden zwaarder weegt dan het belang van de consument (patiënt)om te kunnen 

kiezen tussen verschillende huisartsen. Nog opgemerkt zij dat de patiënt ook geen (volledige) 

keuzevrijheid heeft bij een waarnemingsregeling waarbij geen huisartsenpost is betrokken.  

 

24. Mitsdien handhaaft de d-g NMa zijn besluit om de klacht van de heer Mulder om redenen van 

prioritering niet nader te onderzoeken en deze daarmee af te wijzen. 
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BESLUIT 

 

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verklaart het bezwaar van de heer 

Mulder tegen zijn besluit van 26 februari 2004 ongegrond. 

 

Datum: 21 oktober 2004 

 

 

 

 

W.g. 

Mr. P. Kalbfleisch  
Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 
 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.  

 

 


