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I. MELDING

1. Op 21 januari 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 OWM Amicon Zorgverzekeraar

Particulier U.A. voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de

Mededingingswet, over DKV Nederland N.V. Van de melding is mededeling gedaan in

Staatscourant 16 van 26 januari 2004. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant

zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan

verscheidene marktpartijen.

II. PARTIJEN

2. OWM Amicon Zorgverzekeraar Particulier U.A. (hierna: Amicon) is een onderlinge

waarborgmaatschappij met uitsluiting van aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Amicon

maakt deel uit van coöperatie Menzis U.A. (hierna: Menzis), waartoe naast Amicon onder andere

ook OWM Geové Zorgverzekeraar U.A. en OZM AnderZorg U.A. behoren. De ondernemingen zijn

actief op het gebied van het aanbieden van particuliere ziektekostenverzekeringen,

ziekenfondsverzekeringen, Arbo-diensten, reïntegratiediensten, schadeverzekeringen en

assurantiebemiddeling.

3. DKV Nederland N.V. (hierna: DKV) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht

en is een dochteronderneming van Deutsche Krankenversicherung AG. De maatschappijen N.V.

Verzekeringsmaatschappij “Rijnmond”, OWM Ziekenfonds Nederzorg U.A. en NVS Verzekeringen

N.V. maken onderdeel uit van DKV. DKV is actief op het gebied van het aanbieden van particuliere

ziektekostenverzekeringen, ziekenfondsverzekeringen en schadeverzekeringen.

III. DE GEMELDE OPERATIE

4. De gemelde operatie betreft de verwerving door Amicon van alle aandelen in DKV. Het

voornemen tot deze concentratie is vastgelegd in een door partijen bij de melding overgelegde
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‘Memorandum of Understanding between DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft and

OWM Amicon Zorgverzekeraar Particulier’ van 13 november 2003 en de ‘share purchase agreement

between DKV Deutsche Krankenversicherung AG and OWM Amicon Zorgverzekeraar Particulier U.A.’

d.d. 1 maart 2004.

IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT

5. In eerdere besluiten1 is geconcludeerd dat ziekenfondsen, zowel ten aanzien van hun

activiteiten op het gebied van het inkopen van zorg als ten aanzien van het aanbieden van

ziekenfondsverzekeringen, moeten worden beschouwd als ondernemingen in de zin van artikel 1,

onder f van de Mededingingswet.

6. Op een tijdstip dat de behandeling van deze zaak al in een vergevorderd stadium was,

namelijk 16 maart 2004, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het

Hof) een uitspraak gedaan in de gevoegde zaken C-264/01, C-306/01, C-354/01 en C-355/01 – AOK

Bundesverband e.a. vs. Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co e.a. (hierna: AOK-arrest). In

het AOK-arrest heeft het Hof onder andere bepaald dat de Duitse Krankenkassen - bij de

uitoefening van taken die uitsluitend van sociale aard zijn - niet als ondernemingen in de zin van

de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag kunnen worden beschouwd.

7. De overwegingen van het Hof kunnen als volgt kort worden weergegeven. De Duitse

Krankenkassen vervullen een taak van zuiver sociale aard die berust op het beginsel van

solidariteit en ieder winstoogmerk mist. De Krankenkassen zijn wettelijk verplicht hun

verzekerden verplichte verstrekkingen te verlenen en hebben geen enkele invloed op deze

verstrekkingen. Daarnaast vindt er onderlinge compensatie plaats tussen de Krankenkassen met

lagere zorgkosten en de Krankenkassen met hogere zorgkosten. Hierdoor is er sprake van een

evenwichtige verdeling van kosten en risico’s. Het Hof is van oordeel dat de Krankenkassen geen

activiteiten van economische aard verrichten. Het feit dat de Krankenkassen over vrijheid

beschikken bij de vaststelling van de hoogte van de premie en het feit dat Krankenkassen

onderling kunnen concurreren om verzekerden aan te trekken doet hier niet aan af, aldus het Hof.

8. De Duitse Krankenkassen en het Duitse wettelijk systeem vertonen op het eerste gezicht

verschillende gelijkenissen met de Nederlandse ziekenfondsverzekeraars en het Nederlandse

systeem. Mogelijkerwijs heeft het AOK-arrest van het Hof dan ook tot gevolg dat de Nederlandse

ziekenfondsverzekeraars niet als ondernemingen in de zin van de Mededingingswet moeten

worden aangemerkt.

                                                          

1 Zie in het bijzonder het besluit van 29 december 1998 in zaak 1165/ANOZ Verzekeringen – ANOVA – ZAO, punt 7 tot en

met 23.



Openbare versie

3                                              Openbare versie

9. Voor de onderhavige zaak is, mede gezien het feit dat het onderhavige onderzoek reeds

in een vergevorderd stadium was, niet opnieuw onderzocht of Amicon en DKV wat betreft hun

activiteiten op het gebied van het aanbieden van ziekenfondsverzekeringen en de inkoop van zorg

als ondernemingen in de zin van de Mededingingswet moeten worden aangemerkt. In de eerste

plaats blijft het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht op de

voorgenomen concentratie van toepassing, ook indien Amicon en DKV voor wat betreft hun

ziekenfondsactiviteiten niet als ondernemingen zouden worden aangemerkt (zie punt 12). In de

tweede plaats leidt de beoordeling van de concentratie - zoals hieronder zal blijken - niet tot

mededingingsproblemen, zowel indien Amicon en DKV voor wat betreft hun

ziekenfondsactiviteiten als ondernemingen worden aangemerkt als indien zij te dien aanzien niet

als ondernemingen zouden worden aangemerkt (zie punten 37 tot en met 62).

10. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, van de

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

zeggenschap verkrijgt over DKV.

11. Betrokken ondernemingen zijn Amicon en DKV.

12. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens2 blijkt dat de gemelde

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

concentratietoezicht valt.

V. BEOORDELING

A. RELEVANTE MARKTEN

Rel evant e pr oduct mar kt en

13. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van het aanbieden van

zorgverzekeringen, reisverzekeringen en ziekteverzuimverzekeringen/ inkomensverzekeringen.

Daarnaast is er sprake van een verticale relatie, aangezien Menzis actief is op het gebied van

assurantiebemiddeling en deze activiteiten zich ten opzichte van de verzekeringsactiviteiten van

DKV (en Menzis) op een lager gelegen niveau in de bedrijfskolom bevinden.

                                                          

2 Indien Amicon en DKV ten aanzien van hun ziekenfondsactiviteiten niet als ondernemingen in de zin van de

Mededingingswet zijn aan te merken, blijft er op grond van de door partijen behaalde omzet met de overige activiteiten

sprake van een meldingsplichtige concentratie.
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Horizontaal

(i) Het aanbieden van ziektekostenverzekeringen en ziekenfondsverzekeringen

14. In eerdere besluiten3 is geconcludeerd dat elk type verzekering, zoals

levensverzekeringen, schadeverzekeringen en ziektekostenverzekeringen, gelet op de grote

verschillen met betrekking tot de verzekerde risico's, als een afzonderlijke markt kan worden

beschouwd. Ook is eerder geoordeeld dat particuliere ziektekostenverzekeringen en

ziekenfondsverzekeringen aparte markten vormen.4 In het onderhavige geval kan eveneens

worden uitgegaan van een aparte markt voor het aanbieden van particuliere

ziektekostenverzekeringen enerzijds en het aanbieden van ziekenfondsverzekeringen anderzijds.

15. Het kan niet worden uitgesloten dat binnen de markt voor het aanbieden van particuliere

ziektekostenverzekeringen en de markt voor het aanbieden van ziekenfondsverzekeringen nader

onderscheid moet worden gemaakt naar individuele en collectieve zorgverzekeringen.5 In het

onderhavige besluit kan echter eveneens in het midden worden gelaten of afzonderlijke

productmarkten te onderscheiden zijn voor individuele en collectieve verzekeringen, aangezien de

materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 33 tot en met 52).

16. Bepaalde verzekeraars bieden hun producten aan via een tussenpersoon; anderen via

“direct-writing”  (rechtstreekse aanbieder). Het kan niet worden uitgesloten dat een dergelijk nader

onderscheid naar de wijze van aanbod tussen verzekeringen moet worden gemaakt.6 In het

onderhavige besluit kan echter in het midden worden gelaten of een nader onderscheid moet

worden gemaakt naar de verschillende wijzen van aanbieden, aangezien de materiële beoordeling

hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 33 tot en met 52).

(ii) Zorginkoopmarkt(en)

17. Partijen zijn eveneens actief als vrager op verschillende zorginkoopmarkten.

Uitgangspunt bij de ziekenfondsverzekering is namelijk het natura-stelsel, op grond waarvan

ziekenfondsverzekerden aanspraak hebben op zorg in natura. De te leveren verzekeringsprestaties

aan de zijde van de ziekenfondsen bestaan dus niet uit een vergoeding van de gemaakte kosten,

                                                          

3 Zie bijvoorbeeld het besluit van 11 december 2000 in zaak 2097/Amicon – Geové RZG, punt 8 en het besluit van 10 juli

2000 in zaak 1967/Delta Lloyd Schadeverzekeringen – Albingiaff, punt 10.

4 Zie bijvoorbeeld het besluit van 29 december 1998 in zaak 1165/ANOZ Verzekeringen – ANOVA-ZAO, punt 32 en het

besluit van 5 maart 2001 in zaak 2324/Amicon Groep – Het Anker, punt 13.

5 Zie ook het besluit in zaak 2324/Amicon Groep – Het Anker, reeds aangehaald, punt 14 en het besluit in zaak

2097/Amicon – Geové RZG, reeds aangehaald, punt 9.

6 Zie ook het besluit in zaak in zaak 2324/Amicon Groep – Het Anker, reeds aangehaald, punt 15 en het besluit in zaak

2097/Amicon – Geové RZG, reeds aangehaald, punt 10.
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maar uit de zorg als zodanig. Op de ziekenfondsen rust aldus de verplichting voldoende zorg in te

kopen.7 De ziekenfondsen sluiten hiertoe zogenaamde medewerkerovereenkomsten met

zorgaanbieders. Dit leidt ertoe dat ten aanzien van ziekenfondsen een aparte inkoopmarkt van

zorg kan worden onderscheiden.8

18. Het is denkbaar dat de markt voor de inkoop van zorg door ziekenfondsen nader

gesegmenteerd dient te worden (bijvoorbeeld naar het type beroepsgroep, type instelling of type

hulpmiddel). Een exacte afbakening van de markt voor de inkoop van zorg door ziekenfondsen

kan voor de beoordeling van de onderhavige zaak echter in het midden worden gelaten, aangezien

de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 53 tot en met 62).

(iii) Aanbieden van schadeverzekeringen

19. Ten aanzien van het aanbieden van schadeverzekeringen is in eerdere besluiten9

geconcludeerd dat hiervoor een aparte, van andere typen van verzekeringen te onderscheiden,

markt bestaat. Ook in het onderhavige geval kan worden uitgegaan van een aparte markt voor het

aanbieden van schadeverzekeringen.

20. Mogelijk dient de markt voor het aanbieden van schadeverzekeringen nader verdeeld te

worden naar de aard van het te verzekeren risico, zoals bijvoorbeeld reisverzekeringen en

inkomensverzekeringen/ziekteverzuimverzekeringen.10 Zowel Menzis als DKV biedt

reisverzekeringen en inkomensverzekeringen/ziekte-verzuimverzekeringen aan.

21. Voor de beoordeling van de onderhavige concentratie kan, evenals in eerdere zaken11, in

het midden worden gelaten of een onderscheid dient te worden gemaakt naar de aard van het te

verzekeren risico, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punten

63 en 64).

                                                          

7 Dit vloeit voort uit artikel 8 van de Ziekenfondswet.

8 Zie ook het besluit van 20 april 2000 in zaak 995/Organisatie van Nederlandse Tandprothetici vs. Zorgverzekeraars en

Zorgverzekeraars Nederland, het besluit in zaak 1165/ANOZ Verzekeringen – ANOVA – ZAO, reeds aangehaald, punt 34 en

het besluit van 14 december 1999 in zaak 1441/Geové – RZG, punten 11 en 12.

9 Zie bijvoorbeeld het besluit van 10 juli 2000 in zaak 1967/Delta Lloyd Schadeverzekeringen – Albingia, punt 10, het besluit

van 23 november 2000 in zaak 2164/Royal Nederland – AXA, punten 9 en 10 en het besluit van 5 december 2003 in zaak

3747/AEGON – Unirobe, punt 11.

10 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 1967/Delta Lloyd Schadeverzekeringen – Albingia, reeds aangehaald, punt 11, het

besluit in zaak 2164/Royal Nederland – AXA, reeds aangehaald, punt 11 en het besluit in zaak 3747/AEGON – Unirobe,

reeds aangehaald, punt 12.

11 Het besluit in zaak 1967/Delta Lloyd Schadeverzekeringen – Albingia, reeds aangehaald, het besluit in zaak 2164/Royal

Nederland – AXA, reeds aangehaald, en het besluit in zaak 3747/AEGON – Unirobe, reeds aangehaald.
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Verticaal

(iv) Assurantiebemiddeling

22. Evenals in voorgaande besluiten12 wordt voor de beoordeling van het onderhavige geval

onder assurantiebemiddeling verstaan de activiteiten van daartoe gespecialiseerde

tussenpersonen die op provisiebasis bemiddelen bij het sluiten van verzekeringen. Een nadere

onderverdeling zou kunnen worden gemaakt tussen bemiddeling bij de totstandkoming van

levensverzekeringen enerzijds en bij de totstandkoming van schadeverzekeringen anderzijds. Ook

zou mogelijk nog een onderscheid kunnen worden gemaakt naar assurantiebemiddeling ten

behoeve van de zakelijke markt enerzijds en ten behoeve van de particuliere markt anderzijds.

Evenals in voorgaande besluiten, kan in het onderhavige geval in het midden blijven of de markt

voor assurantiebemiddeling nader moet worden onderverdeeld, aangezien de materiële

beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punten 65 tot en met 67).

RELEVANTE GEOGRAFISCHE MARKTEN

Horizontaal

(i) Het aanbieden van particuliere ziektekostenverzekeringen

23. In eerdere besluiten13 is geconcludeerd dat - als gevolg van bijvoorbeeld verschillen in

vraag, consumentenvoorkeur, taal, premiestructuur en distributiekanalen - de markt(en) voor

particuliere ziektekostenverzekeringen overwegend als nationaal moet(en) worden beschouwd.

Ook in het onderhavige geval kan worden uitgegaan van (een) nationale markt(en).

(ii) Het aanbieden van ziekenfondsverzekeringen

24. Tot 1 januari 1992 had ieder ziekenfonds zijn eigen, regionaal werkgebied (hierna:

kernwerkgebied). Sinds 1 januari 1992 mogen de ziekenfondsen landelijk werkzaam zijn en zijn de

verzekerden vrij om zich aan te melden bij een ziekenfonds naar keuze. Dit heeft tot gevolg gehad

dat de ziekenfondsen hun regionaal wettelijk monopolie hebben verloren en er beweging is

gekomen in de marktaandelen van de ziekenfondsen.

                                                          

12 Zie bijvoorbeeld het besluit van 25 februari 2000 in zaak 1712/Aegon – Jast – Kamerbeek, punten 9 en 10, het besluit van

10 augustus 2001 in zaak 2552/ Interpolis – SGG Beheer, punt 18, en het besluit in zaak 3747/AEGON – Unirobe, reeds

aangehaald, punt 9.

13 Zie onder andere het besluit van 5 maart 2001 in zaak 2324/Amicon Groep – Het Anker, punt 18.
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25. Desalniettemin is er nog steeds sprake van sterke regionale posities van de

ziekenfondsen in hun voormalig kernwerkgebied. In het merendeel van deze regio’s ligt het

marktaandeel van het ‘oude’ ziekenfonds nu nog tussen 50 en 70 procent.14

26. Uit het onderzoek van de NMa in onderhavige zaak onder marktpartijen blijkt een

wisselend beeld. Een aantal ondervraagde marktpartijen heeft aangegeven dat er sprake is van

een nationale markt. Daarbij wordt over het algemeen opgemerkt dat de grotere ziekenfondsen

zich in hun beleid en marketing op geheel Nederland richten. Daarentegen geven andere

marktpartijen aan dat de markt nog sterk regionaal gericht is. Over het algemeen wordt wel

erkend dat er sprake is van een toenemende stroom van verzekerden tussen de verschillende

ziekenfondsen en dat mede door het toenemende belang van collectieve contracten de markt zich

ontwikkelt in landelijke richting.

27. Net als in eerdere besluiten15 kan in onderhavig geval evenwel in het midden worden

gelaten of sprake is van een nationale markt voor ziekenfondsen of dat er sprake is van meerdere

regionale markten in Nederland, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt

beïnvloed (zie punten 37 tot en met 52).

(iii) Zorginkoopmarkten

28. De ziekenfondsen zijn bij de contractering van zorg afhankelijk van de woonplaats van

hun verzekerden. Het betreft immers de inkoop van dienstverlening die naar haar aard niet door

de ziekenfondsen zelf verspreid kan worden. Om de relevante geografische markt voor de inkoop

van zorg af te bakenen dient derhalve te worden bekeken hoe groot de afstand is die de

consument/patiënt bereid is of geacht kan worden af te leggen voor het bezoek aan de

zorgaanbieder. Hoe groot deze afstand is, hangt onder andere af van de soort zorg en de

gemiddelde bezoekfrequentie. Vanuit een patiënt gezien is de behoefte aan bijvoorbeeld

huisartsenzorg in het algemeen lokaal/ regionaal, omdat de fysieke afstand tussen de huisarts en

de patiënt zeer belangrijk is bij de keuze voor een bepaalde huisarts. De NMa is er derhalve tot nu

toe van uitgegaan dat de relevante geografische markt voor de inkoop van huisartsenzorg lokaal

dan wel regionaal is.16

29. Er zijn ook vormen van zorg waarvoor de geografische markt waarschijnlijk groter is. Zo

zijn er vormen van zorg waarvoor de inkoopmarkt als regionaal of zelfs nationaal kan worden

                                                          

14 Zie Veen, A van der, Verandering aandeel grootste ziekenfonds 1994-1998. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning,

Nationale Atlas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http:/ /www.zorgatlas.nl> Diversen\Zorgverzekeringen, 30

september 2002.

15 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 2324/Amicon Groep – Het Anker, reeds aangehaald, punt 19.

16 Zie het besluit van 11 april 2001 in zaak 537/Landelijke Huisartsen Vereniging, punt 85-87. Zie ook Richtsnoeren voor de

zorgsector, te vinden op www.nmanet.nl.
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gekenschetst. Daarbij kan gedacht worden aan de inkoop van zorg bij een instelling of de inkoop

van bepaalde hulpmiddelen.

30. Voor de beoordeling van onderhavig geval kan in het midden blijven wat de exacte

omvang is van de inkoopmarkten voor de verschillende soorten zorg, aangezien de materiële

beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punten 53 tot en met 62).

(iii) Aanbieden van schadeverzekeringen

31. De Europese Commissie heeft herhaaldelijk vastgesteld dat de markt voor de afzet van

verzekeringen een nationaal karakter heeft gezien de verschillen in verkoopkanalen,

consumentenvoorkeuren en wetgeving in de EU-lidstaten17. In de onderhavige zaak kan, evenals in

eerdere besluiten18, worden uitgegaan van (een) nationale markt(en) voor het aanbieden van

schadeverzekeringen.

Verticaal

(iv) Assurantiebemiddeling

32. Evenals in eerdere besluiten19, kan het in het onderhavige geval in het midden blijven of

de markt(en) voor assurantiebemiddeling nationaal, regionaal of lokaal is/ zijn, aangezien de

materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie punten 65 tot en met 67).

B. GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE

Horizontaal

(i) Het aanbieden van particuliere ziektekostenverzekeringen

33. Op de Nederlandse markt voor particuliere ziektekostenverzekeringen zijn in totaal circa

31 ondernemingen actief.20 De posities van de aanbieders op de markt voor particuliere

ziektekostenverzekeringen zijn als volgt21:

                                                          

17 Zie onder meer de beschikking van de Commissie van 18 december 1996 in zaak IV/M.859-Generali/Prime, de

beschikking van de Commissie van 18 december 2001 in zaak M.2676-Sampo/Varma Sampo/ IF Holding en de

beschikking van de Commissie van 28 februari 2003 in zaak M.3035-Berkshrie Hathaway/Converium/Gaum.

18 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 1967/Delta Lloyd Schadeverzekeringen - Albingia, reeds aangehaald, punt 12, en het

besluit in zaak 3747/AEGON – Unirobe, reeds aangehaald, punt 21.

19 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 1712/Aegon – Jast – Kamerbeek, reeds aangehaald, punt 12, het besluit in zaak

2552/ Interpolis – SGG Beheer, reeds aangehaald, punt 25, en het besluit in zaak 3747/AEGON – Unirobe, reeds

aangehaald, punt 19.
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Verzekeraar Aantal particulier

verzekerden (x1.000)

Marktaandeel (in %)

Achmea 1.011 20,8

CZ 688 14,2

Delta Lloyd 646 13,3

VGZ 646 13,3

Menzis 385 7,9

DKV 219 4,5

Agis 141 2,9

Overige 1157 23,8

Totaal 4.854 100

Tabel 1 – overzicht marktaandelen op de nationale markt voor particuliere ziektekostenverzekeringen

(medio 2002).

34. Op grond van bovenstaande tabel hebben partijen een gezamenlijk marktaandeel van

12,4% op de nationale markt voor het aanbieden van particuliere ziektekostenverzekeringen.

Partijen hebben aangegeven een gezamenlijk marktaandeel van [10-20]%* te behalen op deze

markt.

35. Indien een nader onderscheid wordt gemaakt naar enerzijds distributie via direct-writing

en anderzijds distributie via tussenpersonen en een nader onderscheid wordt gemaakt naar

enerzijds individuele verzekeringen en anderzijds collectieve verzekeringen behalen partijen de

volgende marktaandelen op de verschillende mogelijke (deel)markten voor het aanbieden van

particuliere ziektekostenverzekeringen:

                                                                                                                                                                 

20 “Geconcentreerd dereguleren? Onderzoeksnotitie naar bestaande concentraties en machtsposities in de zorg” , Ministerie van

VWS, oktober 2002. Van deze 31 ondernemingen bieden 6 ondernemingen de particuliere ziektekostenverzekering onder

19 verschillende merknamen aan. Het aantal werkmaatschappijen bedraagt daardoor 44.

21 Bron: Rapport “Sociale zekerheid en zorg” d.d. 1-10-2003, pag. 10, bijlage bij TK 2003-2004, 25253, nr. 4, gebaseerd op

cijfers VWS/CVZ.

*  In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of

percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes.
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Particuliere

verzekering

Menzis (in %) DKV (in %) Gezamenlijk (in %)

direct-writing [10-20] [0-10] [10-20]

via tussenpersoon [0-10] [0-10] [0-10]

Individueel [0-10] [10-20] [10-20]

collectief [0-10] [0-10] [0-10]

Tabel 2 – overzicht marktaandelen naar aantal particulier verzekerden van Menzis en DKV op de (deel)markten voor

particuliere zorgverzekeraars in 2002 (deels op basis van opgave partijen).

36. Gelet op de marktaandelen van partijen en de aanwezigheid van voldoende sterke

concurrenten is er geen reden om aan te nemen dat op de nationale markt voor het aanbieden

van particuliere ziektekostenverzekeringen of mogelijke deelmarkten als gevolg van de

concentratie een machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt op significante wijze wordt belemmerd.

(ii) Het aanbieden van ziekenfondsverzekeringen

Nationale markt

37. Op de Nederlandse markt voor ziekenfondsverzekeringen zijn in totaal circa 19

ondernemingen actief.22 De marktaandelen van de aanbieders zijn als volgt23:

                                                          

22 “Geconcentreerd dereguleren? Onderzoeksnotitie naar bestaande concentraties en machtsposities in de zorg” , Ministerie van

VWS, oktober 2002, blz. 27. Van deze 19 ondernemingen bieden 6 ondernemingen het ziekenfonds aan onder 12

verschillende handelsnamen. Het aantal werkmaatschappijen bedraagt daardoor 25.

23 Bron: Rapport “Sociale zekerheid en zorg” d.d. 1-10-2003, pag. 10, bijlage bij TK 2003-2004, 25253, nr. 4, gebaseerd op

cijfers VWS/CVZ.
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Verzekeraar Aantal ziekenfonds (x

1.000)

Marktaandeel (in %)

Achmea 1.683 16,5

Agis 1.534 15,o

Menzis 1.346 13,2

CZ 1.302 12,8

VGZ 1.288 12,6

Delta Lloyd/Nuts 321 3,2

Fortis 287 2,8

DKV 20 0,2

Overige 2.417 23,7

Totaal 10.198 100

Tabel 3 – overzicht marktaandelen op de nationale markt voor ziekenfondsverzekeringen (medio 2002).

38. Op grond van bovenstaande tabel hebben partijen een gezamenlijk marktaandeel van

13,4% waarbij de toevoeging van DKV slechts 0,2 procentpunt bedraagt. De opgave van partijen in

de melding komt overeen met bovenstaande cijfers.

39. Indien een nader onderscheid wordt gemaakt naar enerzijds individuele verzekeringen en

anderzijds collectieve verzekeringen behalen partijen de volgende marktaandelen op de

verschillende mogelijke nationale (deel)markten voor het aanbieden van

ziekenfondsverzekeringen:

Ziekenfonds Menzis (in %) DKV (in %) Gezamenlijk (in %)

individueel [10-20] [0-10] [10-20]

collectief [10-20] [0-10] [10-20]

Tabel 4 – Overzicht marktaandelen naar aantallen ziekenfondsverzekerden van Menzis en DKV op de (deel)markten

voor ziekenfondsverzekeringen in 2002 (deels op basis van opgave partijen).

40. Indien een nader onderscheid wordt gemaakt naar enerzijds distributie via direct-writing

en anderzijds distributie via tussenpersonen kan worden opgemerkt dat de distributie van

ziekenfondsverzekeringen met name via direct-writing plaatsvindt. Bij gebrek aan exacte gegevens

over de verdeling tussen direct-writing en het aanbieden van ziekenfondsverzekeringen via
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tussenpersonen zijn de marktaandelen van partijen niet exact te bepalen. Uit onderzoek onder

marktpartijen blijkt dat gemiddeld 90% van de ziekenfondsverzekeringen via direct-writing worden

afgesloten. Indien voor de bepaling van de totale marktomvang van dit percentage wordt

uitgegaan en rekening houdend met de verhoudingen tussen direct-writing en via tussenpersonen

van partijen zelf, behalen partijen op de mogelijke markt voor ziekenfondsverzekeringen via direct-

writing een gezamenlijk marktaandeel van circa [10-20}%. Op de mogelijke markt voor

ziekenfondsverzekeringen via tussenpersonen behalen partijen een gezamenlijk marktaandeel van

circa [10-20]%.

Regionale markten

41.  Zoals reeds aangegeven in punt 25 is er nog steeds sprake van sterke regionale posities

van de ziekenfondsen in hun voormalige kernwerkgebied. Ook voor Menzis geldt dat haar

marktaandeel in de voormalige kernwerkgebieden van haar ziekenfondsen is gedaald, maar dat zij

op dit moment nog een sterke positie heeft in deze gebieden. Dit betreft de gebieden provincie

Groningen, Twente, Oost-Gelderland/Zuid-Overijssel en Rijn-IJsselland en Tiel e.o. Het

ziekenfonds van DKV, Nederzorg, beschikt niet over een voormalig kernwerkgebied, aangezien zij

pas in 1998 is opgericht. Voor DKV geldt dan ook dat haar verzekerdenbestand gelijkelijk over heel

Nederland is verspreid.

42. De gezamenlijke marktaandelen van partijen in de andere regio’s dan de vier voormalige

kernwerkgebieden van Menzis zijn gering en variëren tussen 0% en 5%.

43. De marktaandelen van partijen in de vier voormalige kernwerkgebieden van Menzis zijn

als volgt:

Groningen

(in %)

Twente (in %) Oost-

Gelderland/Zuid-

Overijssel (in %)

Rijn-IJsselland/Tiel

e.o. (in %)

Menzis [80-90] [80-90] [70-80] [70-80]

DKV [0-5] [0-5] [0-5] [0-5]

Totaal partijen [80-90] [80-90] [70-80] [70-80]

Tabel 5 - marktaandelen van Menzis en DKV in de voormalige kernwerkgebieden van Menzis op de markt voor het

aanbieden van ziekenfondsverzekeringen.

44. In de vier regio’s zijn verschillende andere aanbieders actief. De aanwezigheid van deze

aanbieders in de vier regio’s is versnipperd. Met name de ziekenfondsen die een voormalig
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kernwerkgebied hebben dat grenst aan de voormalige kernwerkgebieden van Menzis, hebben na

Menzis de meeste ziekenfondsverzekerden in de vier hierboven genoemde gebieden. Dit zijn

onder andere Achmea, De Friesland Zorgverzekeraar en Agis.

45. Ondanks de positie van Menzis in de vier genoemde regio’s zullen als gevolg van de

onderhavige concentratie geen significante effecten voor de mededinging optreden.

46. Ten eerste is de toevoeging van DKV aan het marktaandeel van Menzis in de vier regio’s

zeer gering, namelijk maximaal [0-5] procentpunt (zie tabel 5). Onderzocht is of er bijkomende

factoren zijn die deze toevoeging van DKV aan Menzis ondanks de zeer geringe marktaandelen

toch significant maken. Gebleken is dat hiervan geen sprake is.

47. DKV is namelijk voornamelijk actief als particuliere ziektekostenverzekeraar in het westen

van het land. Menzis is met name een ziekenfondsverzekeraar. In die zin is DKV complementair

aan Menzis. Uit het onderzoek van de NMa is gebleken dat het doel van de onderhavige

overname vooral gelegen is in de uitbreiding op de particuliere markt in het Westen hetgeen

aansluit bij het streven van Menzis als landelijke all care verzekeraar te opereren. Met de

overname van DKV wordt het distributiekanaal ‘via tussenpersonen’ uitgebreid, maar zoals

gezegd is deze wijze van distributie voor de markt van ziekenfondsverzekeringen van geringe

betekenis. DKV wordt verkocht omdat de Duitse moederonderneming te weinig rendement in

Nederland behaalde en DKV zelfstandig niet klaar zou zijn voor de komende stelselwijzigingen.

48. Onderzocht is of DKV een dermate sterke financiële positie heeft dat de toevoeging aan

Menzis een bijzondere meerwaarde heeft, maar hiervan is geen sprake. Bovendien is DKV een

ander type verzekeraar dan Menzis. Menzis is een grote landelijke speler met een sterke regionale

aanwezigheid in het noorden en oosten van het land. Zij is een samenvoeging van een aantal

ziekenfondsen en heeft haar activiteiten uitgebreid met particuliere ziektekostenverzekeringen. De

grootste Nederlandse zorgverzekeraars kunnen allen op deze wijze worden gekenschetst. DKV is

een kleine, landelijk opererende particuliere ziektekostenverzekeraar, met name actief in het

westen van het land, die in 1998 haar aanbod heeft uitgebreid met een ziekenfondsverzekering. Zij

beschikt dus niet over een voormalig kernwerkgebied. Haar ziekenfondsverzekerdenbestand is

gelijkelijk over heel Nederland verspreid. Zeker wat betreft de ziekenfondsverzekering is haar

positie zeer beperkt. De overname van DKV door Amicon is dan ook niet gericht op, noch heeft

tot gevolg dat Menzis haar positie in haar voormalige kernwerkgebieden significant uitbreidt of

een nieuwe, sterke regionale positie aan haar verzekerdenbestand toevoegt.

49. De zeer geringe toevoegingen van DKV aan het marktaandeel van Menzis in combinatie

met de afwezigheid van factoren die het potentieel van de verworven activiteiten groter maken

dan het marktaandeel zou doen blijken, tonen aan dat de voorgenomen concentratie materieel

gezien geen noemenswaardige veranderingen in de concurrentiestructuur op deze markten

teweeg zal brengen. Dit geldt eveneens indien nader onderscheid wordt gemaakt naar enerzijds
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distributie via direct-writing en anderzijds distributie via tussenpersonen en naar enerzijds

individuele verzekeringen en anderzijds collectieve verzekeringen.

50. Volgens verwachting zal in 2006 een stelselwijziging plaatsvinden, waarbij een

basisverzekering wordt ingevoerd. Hiermee komt het onderscheid tussen

ziekenfondsverzekeringen en particuliere ziektekostenverzekeringen te vervallen. Dit kan

betekenen dat de overname van een zorgverzekeraar met een sterke positie op de

ziekenfondsmarkt in een bepaalde regio door een zorgverzekeraar met een sterke positie op de

particuliere markt in diezelfde regio op dit moment geen mededingingsproblemen veroorzaakt

omdat er sprake is van aparte relevante productmarkten, maar wel gevolgen kan hebben voor de

mededinging over twee jaar. Ook in dat licht zijn er in het onderhavige geval geen problemen voor

de mededinging te verwachten, omdat DKV met name actief is in het westen (en ook daar verre

van sterk is) en Menzis met name actief is in het noorden en het oosten van Nederland.

51. Uit onderzoek onder marktpartijen is gebleken dat concurrenten geen negatieve gevolgen

voor de mededinging verwachten als gevolg van de overname van DKV door Amicon. Zij

bevestigen de geringe toevoegingen van DKV aan Menzis en het feit dat DKV geen dermate

bijzondere kenmerken bezit waardoor de toevoeging toch van een grotere waarde zou zijn.

52. Gelet op de bovenstaande argumenten is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg

van de concentratie op de regionale markten voor ziekenfondsverzekeringen significante

negatieve effecten voor de mededinging zullen optreden.

(iii) Zorginkoopmarkten

53. Zoals aangegeven in punt 18 kan de markt voor de inkoop van zorg door ziekenfondsen

mogelijk nader worden onderverdeeld naar de verschillende vormen van zorg. Er zijn vormen van

zorg waarvoor de geografische omvang van de markt lokaal dan wel regionaal is, terwijl andere

vormen van zorg ingekocht worden op een ruimere (regionale of landelijke) geografische markt.

54. Ziekenfondsverzekeraars kopen, zoals gezegd, voor alle bij hen aangesloten verzekerden

zorg in. De positie van de ziekenfondsverzekeraars op de zorginkoopmarkten is daardoor

vergelijkbaar met hun positie op de ziekenfondsverzekeringsmarkten. Zoals hierboven in de

punten 37 tot en met 52 beschreven, is er op de regionale en nationale markt(en) voor het

aanbieden van ziekenfondsverzekeringen om de daar vermelde redenen geen sprake van

significante negatieve gevolgen voor de mededinging. Op regionale en nationale

zorginkoopmarkten zullen derhalve evenmin mededingingsproblemen ontstaan als gevolg van de

overname van DKV door Amicon.

55. Er is nader onderzoek gedaan naar de positie van partijen op lokale zorginkoopmarkten.

Het onderzoek in onderhavige zaak heeft zich voornamelijk toegespitst op de inkoop van
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huisartsen- en fysiotherapeutische zorg, aangezien het aannemelijk is dat de geografische omvang

van deze mogelijke markten kleiner is dan die van de overige vormen van zorg en er op ruimere

geografische inkoopmarkten - zoals gezegd - geen noemenswaardige negatieve effecten voor de

mededinging zullen ontstaan.

56. Allereerst is in het onderhavige onderzoek uitgegaan van de kleinst mogelijke

geografische markten, en wel op het niveau van woonplaats c.q. dorpen. Hiervan uitgaande blijkt

dat voor alle plaatsen waarin de inkoopactiviteiten van partijen overlappen in slechts 35 van de

289 plaatsen de toevoeging van DKV aan Menzis meer dan 1 procentpunt van het totale aantal

ziekenfondsverzekerden in die betreffende plaats is. In slechts 3 woonplaatsen is de toevoeging

meer dan 5 procentpunt24 van het totale aantal ziekenfondsverzekerden in die plaatsen, echter

met een maximum van circa 7,5 procentpunt25. In deze drie plaatsen gaat het steeds om een

toevoeging van circa 5 verzekerden van DKV aan het verzekerdenbestand van Menzis. Voor alle

plaatsen waarin overlap tussen inkoopactiviteiten van partijen bestaat betreft het steeds een

toevoeging van gemiddeld 9 en maximaal 37 ziekenfondsverzekerden aan het verzekerdenbestand

van Menzis.

57. De geografische reikwijdte van de plaatsen met een toevoeging van meer dan 1

procentpunt is nader onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat de geografische omvang van deze

inkoopmarkten ruimer is. Het betreft hier uitsluitend kleine dorpen. In onder andere de drie

dorpen met meer dan 5 procentpunt toevoeging zijn geen huisarts en fysiotherapeut gevestigd,

waardoor logischerwijs van een ruimere markt moet worden uitgegaan. Met betrekking tot de

andere dorpen kan worden opgemerkt dat de waarneemregeling voor nacht- en weekenddiensten

en vakantieregelingen is getroffen met huisartsen in de omgeving. Gelet hierop en op het feit dat

het geen grootstedelijk gebieden betreffen kan ook in die gevallen van ruimere geografische

markten worden uitgegaan. Uit onderzoek is gebleken dat in die gevallen de toevoeging van DKV

aan Menzis nog geringer is.

58. Uit het marktonderzoek onder aanbieders is gebleken dat zij geen verandering in hun

situatie ten gevolge van de voorgenomen concentratie verwachten. De aanbieders zijn van

mening dat er geen sprake is van een significante toevoeging door DKV aan de inkooppositie van

Menzis.

59. Ook concurrenten hebben aangegeven als gevolg van de voorgenomen concentratie -

gelet op de positie van DKV - geen negatieve gevolgen op het gebied van de zorginkoop te

verwachten. Enkele marktpartijen hebben - meer in het algemeen - aangegeven dat als gevolg van

                                                          

24 Met betrekking tot de overige plaatsen geldt voor 21 plaatsen dat er een toevoeging bestaat van tussen de 1 en 2%.

25 Hierbij is nog geen rekening gehouden met de particuliere patiënten die ook zorg inkopen bij de aanbieders, zie ook

later punt 60.
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sterke regionale posities van een aantal ziekenfondsen in hun voormalig kernwerkgebied de

inkoop van zorg in die regio’s door andere verzekeraars bemoeilijkt kan worden en daarmee

toetreding tot de markt voor het aanbieden van ziekenfondsverzekeringen beperkt kan worden.

60. Voor de beoordeling van de inkooppositie van partijen is van belang welke alternatieven

de aanbieders van zorg hebben om hun diensten af te zetten. Naast de ziekenfondsverzekeraars

zijn ook de particuliere verzekerden vragers van zorg. Dit zijn aldus alternatieven voor aanbieders.

Daarnaast blijkt dat de relatie tussen huisarts en patiënt sterker is dan de relatie met de

verzekeraar. De huisarts kan patiënten bewegen over te stappen naar een andere aanbieder van

ziekenfondsverzekeringen. Uit het onderzoek is gebleken dat dit in de praktijk ook voorkomt.

61. Ten slotte kan worden opgemerkt dat ziekenfondsverzekeraars een wettelijke ‘zorgplicht’

hebben. Zij moeten aldus verplicht voldoende zorg inkopen voor al hun verzekerden. Voor een

ziekenfondsverzekering is het aldus van wezenlijk belang om overeenkomsten te sluiten met

zorgaanbieders om aan deze verplichting te kunnen voldoen. Dit geldt des te meer nu de

verzekeraars een acceptatieplicht van verzekerden hebben en betalingen door de verzekeraars aan

de zorgaanbieders slechts rechtmatig zijn indien de vergoedingen zijn uitgekeerd op basis van

geldige overeenkomsten.26

62. Gelet op de zeer geringe toevoeging van DKV aan Menzis en de overige hiervoor

omschreven argumenten zal de voorgenomen concentratie geen noemenswaardige verandering

brengen in de mededingingssituatie op de lokale zorginkoopmarkten en daardoor niet leiden tot

mededingingsproblemen.

(iv) Aanbieden van schadeverzekeringen

63. Op de nationale markt voor het aanbieden van schadeverzekeringen hebben Menzis en

DKV een gezamenlijk marktaandeel van minder dan [0-5]%. Ook indien wordt uitgegaan van

aparte markten naar aard van het te verzekeren risico is het gezamenlijke marktaandeel zowel op

de mogelijke (deel)markt voor reisverzekeringen als op de mogelijke (deel)markt voor

ziekteverzuim- en inkomensverzekeringen minder dan [0-5]%.

64. Gelet op het voorgaande is er geen reden om aan te nemen dat op de markt voor het

aanbieden van schadeverzekeringen als gevolg van de onderhavige 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.

                                                          

26 De ziekenfondsen hebben alleen recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de gemaakte kosten uit de Rijksmiddelen als

de betaling aan de zorgaanbieder op basis van een rechtsgeldige overeenkomst is geschied.
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Verticaal

(iv) Assurantiebemiddeling

65. Zoals aangegeven in punt 13 is er sprake van een verticale relatie, aangezien Menzis

actief is op het gebied van assurantiebemiddeling en deze activiteiten zich ten opzichte van de

verzekeringsactiviteiten van DKV (en Menzis) op een lager gelegen niveau in de bedrijfskolom

bevinden. ongeacht van welke mogelijke (deel)markt voor assurantiebemiddeling wordt

uitgegaan, is het marktaandeel van Menzis minder dan [0-5]%. De markt voor

assurantiebemiddeling wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van veel aanbieders, waaronder

vele kleine spelers.

66. Partijen hebben aangegeven dat het hierboven genoemde marktaandeel niet significant

anders is indien wordt uitgegaan van lokale en regionale markten. Er is geen reden om aan deze

opgave van partijen te twijfelen, gelet op het marktaandeel van partijen en de aanwezigheid van

vele concurrenten. Zoals hierboven onder punt 63 aangegeven, is het gezamenlijke marktaandeel

van partijen op de markt(en) voor het aanbieden van schadeverzekeringen eveneens minder dan

[0-5]%.

67. Gelet op marktaandelen van partijen op de markt(en) voor het aanbieden van

schadeverzekeringen en het marktaandeel van Menzis op de markt(en) van

assurantiebemiddeling is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de onderhavige

concentratie marktafsluitende effecten zullen ontstaan.

VI. CONCLUSIE

68. 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.
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69. 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: 30 maart 20004

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

voor deze:

W.g. Mr. J. Schönau

Directeur Concentratiecontrole

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

dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de

arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam


