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I. INLEIDING  

 

(1) Partijen zullen de Voorgenomen Concentratie overeenkomstig de hierna te bespreken door ACM 

vast te stellen voorschriften en beperkingen uitvoeren. Het onderhavige remedievoorstel komt 

tegemoet aan de door ACM in het besluit van 6 november 2015 en de punten van overweging van 

26 augustus 2016 gesignaleerde mededingingsproblemen. Partijen verwijzen hiervoor naar de 

toelichting bij dit remedievoorstel (Bijlage 1). 

 

(2) Parnassia Groep verbindt zich ertoe de volgende zorgactiviteiten aan GGZ Delfland af te stoten (het 

Afstotingspakket Parnassia):  

 
a. drie klinieken op de markt voor klinische sGGZ voor volwassenen en ouderen in de 

GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond; en  

b. drie zorgteams op de markt voor ambulante sGGZ voor volwassenen en ouderen in de 

GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond. 

 
(3) Parnassia Groep heeft deze zorgactiviteiten in Transitie B.V. ondergebracht en zal de aandelen in 

Transitie B.V. na goedkeuring door de NZa en ACM van de afstoting aan GGZ Delfland leveren. 

Parnassia Groep zal na de levering van de aandelen in Transitie B.V. tijdelijk aan GGZ Delfland 

Ondersteunende Diensten aan GGZ Delfland verlenen (Transitieperiode).  

 
(4) Antes verbindt zich ertoe de volgende zorgactiviteiten aan GGZ Delfland af te stoten (het 

Afstotingspakket Antes): 

 
a. 20 Open Bedden op de markt voor klinische sGGZ voor volwassenen en ouderen in de 

GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond. Antes zal deze 20 Open Bedden aan GGZ Delfland 

afstoten (Transitieperiode) door middel van een stapsgewijze verhuizing van 20 patiënten 

(en bijbehorend budget); en  

b. het budget van Antes bij DJI voor klinische forensische zorg met beveiligingsniveau 1.  

 

(5) De Voorgenomen Concentratie zal plaatsvinden na de Transitieperiode, dat wil zeggen na: 

 
a. de levering van het Afstotingspakket Parnassia en de levering van het Afstotingspakket 

Antes aan GGZ Delfland; en 

b. beëindiging van alle Ondersteunende Diensten door Parnassia Groep aan GGZ Delfland.  

 
(6) Hierdoor is sprake van een zuivere fix-it-first remedie.  

 

(7) De Transitieperiode eindigt uiterlijk 31 december 2017. 
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(8) Partijen verbinden zich er tevens toe om per 31 december 2019 hun gezamenlijk aantal Open 

Bedden op de markt voor klinische sGGZ voor volwassenen en ouderen in de GHOR-regio 

Rotterdam-Rijnmond afgebouwd te hebben tot [tweederde van het totaal aantal Open Bedden van 

partijen in 2008, conform het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord] Open Bedden.  

 
(9) Partijen verplichten zich tot en met […] te onthouden van activiteiten op het gebied van klinische 

forensische zorg met beveiligingsniveau 1 in de GHOR regio Rotterdam-Rijnmond. 

 
(10) De belangrijkste kengetallen van het Afstotingspakket Parnassia en het Afstotingspakket Antes zijn 

opgenomen in Bijlage 2. Ter verificatie van de cijfers en omzetten van het Afstotingspakket 

Parnassia en het Afstotingspakket Antes verwijzen Partijen naar de rapporten van bevindingen van 

KPMG die als Bijlage 3 zijn aangehecht. Partijen verwijzen voor de praktische uitvoering van het 

remedievoorstel naar het stappenplan dat als Bijlage 4 is aangehecht. 

 
(11) Ten behoeve van dit remedievoorstel worden de volgende begrippen gehanteerd: 

 
ACM: Autoriteit Consument & Markt 

Afbouwverplichting 

 

 

 

 

 

Afstotingspakket Antes:  

de verplichting die voortvloeit uit het 

Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord, waarin is 

afgesproken dat GGZ-aanbieders hun totale 

klinische faciliteiten met een derde (33%) 

afbouwen ten opzichte van de situatie in 

2008 

  

de in randnummers (22) t/m (25) en (41) t/m 

(44) van het remedievoorstel beschreven 

zorgactiviteiten van Antes die aan GGZ 

Delfland worden afgestoten. 

Afstotingspakket Parnassia: de in randnummers (16) t/m (21) en (26) t/m 

(40) van het remedievoorstel beschreven 

zorgactiviteiten van Parnassia Groep die aan 

GGZ Delfland worden afgestoten middels  

Transitie B.V. en de overdracht van het 

vastgoed en de huurovereenkomsten zoals 

beschreven in randnummers (16) t/m (21) 

van het remedievoorstel. 
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Antes:  Stichting Antes 

Besluit: het ACM-besluit waarbij ACM een vergunning 

verleent voor de Voorgenomen Concentratie. 

Einde Transitieperiode: het moment waarop ACM aan de hand van 

de rapportage van de Trustee heeft 

vastgesteld dat het Afstotingspakket Antes en 

het Afstotingspakket Parnassia geheel is 

geleverd aan GGZ Delfland en GGZ Delfland 

geen Ondersteunende Diensten meer 

afneemt van Parnassia Groep. 

Transitieperiode eindigt uiterlijk 31 december 

2017. 

Fivoor: 

 

 

 

 

GGZ Delfland: 

Fivoor B.V., de gemeenschappelijke 

onderneming op het gebied van forensische 

psychiatrie tussen Stichting De Kijvelanden, 

Stichting Altrecht en Parnassia Groep. 

 

Stichting GGZ Delfland 

Koopovereenkomst: de overeenkomst betreffende de verkoop van 

het Afstotingspakket Antes en het 

Afstotingspakket Parnassia waarvan een 

concept als Bijlage 5 is aangehecht. 

Levering:  de levering aan GGZ Delfland van het 

Afstotingspakket Antes door Antes en het 

Afstotingspakket Parnassia door Parnassia 

Groep.  

NZa:  de Nederlandse Zorgautoriteit 

Ondersteunende Diensten: de diensten die door Parnassia Groep tijdens 

de Transitieperiode aan GGZ Delfland ten 

behoeve van het Afstotingspakket Parnassia 

worden geleverd zoals opgenomen in Bijlage 

6. 
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Open Bed: ieder bed van Partijen niet zijnde een OGGZ 

of Bopz bed. 

Parnassia Groep: Parnassia Groep B.V. 

Partijen: Parnassia Groep en Antes 

Transitie B.V. Parnassia Groep-Delfland Transitie B.V., een 

dochtervennootschap van Parnassia Groep 

waarin tijdelijk het Afstotingspakket Parnassia 

is ondergebracht behoudens het vastgoed en 

de huurovereenkomsten zoals beschreven in 

randnummers (16) t/m (21) van het 

remedievoorstel. 

Transitieperiode: de periode waarin Parnassia 

Ondersteunende Diensten aan GGZ Delfland 

verleent en de 20 Open Bedden door Antes 

stapsgewijs aan GGZ Delfland worden 

afgestoten. De Transitieperiode start op het 

moment van Levering van het 

Afstotingspakket Parnassia of op het moment 

dat de eerste patiënt van Antes wordt 

overgedragen aan GGZ Delfland. De 

Transitieperiode eindigt op het moment dat  

ACM aan de hand van de rapportage van de 

Trustee heeft vastgesteld dat het 

Afstotingspakket Antes en het 

Afstotingspakket Parnassia geheel is 

geleverd aan GGZ Delfland en GGZ Delfland 

geen Ondersteunende Diensten meer 

afneemt van Parnassia Groep. 

Voorgenomen Concentratie: de concentratie tussen Antes en Parnassia 

Groep 

(12) Hierna zullen Partijen nader uiteenzetten waartoe zij bereid zijn zich te verbinden. 
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II. AFSTOTING KLINISCHE SGGZ VOOR VOLWASSENEN EN OUDEREN IN DE GHOR-REGIO 

ROTTERDAM-RIJNMOND 

 
(13) Parnassia Groep verbindt zich ertoe om zorgactiviteiten ter grootte van 105 Open Bedden klinische 

sGGZ en ter grootte van € […] in de vorm van een drietal klinieken af te stoten aan GGZ Delfland. 

Het betreffen de hieronder onder sub A t/m C beschreven klinieken. 

 

(14) Antes verbindt zich ertoe 20 Open Bedden klinische sGGZ en het daarbij behorende budget (€[…]) 

inclusief 20 patiënten en, indien gewenst door GGZ Delfland, de bijbehorende personele formatie 

([…] FTE) af te stoten aan GGZ Delfland. Dit wordt onder sub D nader beschreven. 

 
(15) In totaal betreft de afstoting van klinische sGGZ zorgactiviteiten door Partijen gezamenlijk 125 Open 

Bedden ter grootte van € […]. Op deze 125 Open Bedden rust geen Afbouwverplichting voor GGZ 

Delfland (zie ook randnummer (45)). 

 

A. kliniek IJsselstraat te Berkel en Rodenrijs  

 

(16) De kliniek IJsselstraat te Berkel en Rodenrijs betreft een zelfstandige locatie in eigendom van 

Parnassia Groep en is geschikt om af te stoten (gebouw, faciliteiten, personeel, budget en patiënten) 

aan GGZ Delfland. Op deze locatie vindt de klinische behandeling plaats van ouderen met een 

psychiatrische aandoening die langdurig opgenomen dienen te blijven. Naast de psychiatrische 

aandoening is er veelal sprake van ernstige somatische comorbiditeit. Op deze locatie vindt daarom 

behandeling plaats door een psychiater en een specialist ouderengeneeskunde die in dienst is van 

het naastliggende verpleeghuis en op uurtariefbasis consulten voor Parnassia Groep verricht (en dit 

ook voor GGZ Delfland kan blijven doen). De begeleiding gebeurt door psychiatrisch geschoolde 

verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Alle patiënten hebben een ernstige psychiatrische 

aandoening (EPA). Het betreft voornamelijk patiënten met schizofrenie (75%) of chronische 

stemmingsstoornis. De kliniek IJsselstraat te Berkel en Rodenrijs heeft op dit moment een capaciteit 

van […] Open Bedden.  

 
(17) Parnassia Groep zal de kliniek IJsselstraat te Berkel en Rodenrijs afstoten aan GGZ Delfland. Het 

betreft: 

 

1. Het personeel ([…] FTE) van de kliniek IJsselstraat te Berkel en Rodenrijs (zie Bijlage 2).  

2. De eigendom van het gebouw van de kliniek aan de IJsselstraat 1 te Berkel en Rodenrijs (zie 

Bijlage 5). 

3. De activa behorende bij de kliniek IJsselstraat te Berkel en Rodenrijs (zie Bijlage 7, p. 10).   
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4. Het met zorgverzekeraars en zorgkantoren afgesproken budget ter grootte van € […] in totaal, 

inclusief de facturatie en declaratie van de DBC’s van de kliniek IJsselstraat te Berkel en 

Rodenrijs. 

5. De patiënten en bijhorende patiëntendossiers van de kliniek IJsselstraat te Berkel en 

Rodenrijs. 

6. Het hoofdbehandelaarschap met betrekking tot de patiënten van de kliniek IJsselstraat te 

Berkel en Rodenrijs. 

 

  

B. kliniek Schietbaanstraat te Rotterdam 

 

(18) De kliniek Schietbaanstraat te Rotterdam betreft een zelfstandige locatie die door Parnassia Groep 

wordt gehuurd en is geschikt om af te stoten (gebouw, faciliteiten, personeel, budget en patiënten) 

aan GGZ Delfland. Op deze locatie vindt de klinische behandeling plaats van volwassenen met een 

ernstig psychiatrische aandoening die langdurig opgenomen zijn. Veelal gaat het om meervoudige 

problemen door de combinatie en verwevenheid van meerdere psychische stoornissen en vaak ook 

verstandelijke beperking. Op deze locatie vindt daarom behandeling plaats door een psychiater, 

psycholoog en verpleegkundig specialist. De begeleiding gebeurt door psychiatrisch geschoolde 

verpleegkundigen en agogen. De behandeling op de locatie is gericht op herstel. Alle patiënten 

hebben een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). De kliniek Schietbaanstraat te Rotterdam 

heeft op dit moment een capaciteit van […] Open Bedden.  

 
(19) Parnassia Groep zal de kliniek Schietbaanstraat te Rotterdam afstoten aan GGZ Delfland. Het 

betreft: 

 

1. Het personeel ([…] FTE) van de kliniek Schietbaanstraat te Rotterdam (zie Bijlage 2).  

2. De huurovereenkomst met Vestia met betrekking tot het gebouw van de kliniek aan de 

Schietbaanstraat 14 te Rotterdam.  

3. De activa behorende bij de kliniek Schietbaanstraat te Rotterdam (zie Bijlage 7, p. 8). 

4. Het met zorgverzekeraars en zorgkantoren afgesproken budget ter grootte van € […] in totaal, 

inclusief de facturatie en declaratie van de DBC’s van de kliniek Schietbaanstraat te 

Rotterdam. 

5. De patiënten en bijhorende patiëntendossiers van de kliniek Schietbaanstraat te Rotterdam. 

6. Het hoofdbehandelaarschap met betrekking tot de patiënten van de kliniek Schietbaanstraat te 

Rotterdam.  

 

C. kliniek Frans Lehárstraat (151-153) te Rotterdam 
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(20) De kliniek Frans Lehárstraat te Rotterdam betreft een zelfstandige locatie in eigendom van 

Parnassia Groep en is geschikt om af te stoten (gebouw, faciliteiten, personeel, budget en patiënten) 

aan GGZ Delfland. Op deze locatie vindt de klinische behandeling plaats van volwassenen met een 

ernstig psychiatrische aandoening die langdurig opgenomen zijn. Veelal is sprake van meervoudige 

problemen door de combinatie en verwevenheid van meerdere psychische stoornissen en vaak ook 

verstandelijke beperking. Op deze locatie vindt daarom behandeling plaats door een psychiater, 

psycholoog en verpleegkundig specialist. De begeleiding gebeurt door psychiatrisch geschoolde 

verpleegkundigen en agogen. De behandeling op deze locatie is gericht op herstel. Alle patiënten 

hebben een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). De kliniek Frans Lehárstraat te Rotterdam 

heeft op dit moment een capaciteit van […] Open Bedden. 

 

(21) Parnassia Groep zal de kliniek Frans Lehárstraat te Rotterdam afstoten aan GGZ Delfland. Het 

betreft: 

 

1. Het personeel ([…] FTE) van de kliniek Frans Lehárstraat te Rotterdam (zie Bijlage 2).  

2. De eigendom van het gebouw van de kliniek aan de Frans Léharstraat 141 te Rotterdam (zie 

Bijlage 5).  

3. De activa behorende bij de kliniek Frans Lehárstraat te Rotterdam (zie Bijlage 7, p. 9). 

4. Het met zorgverzekeraars en zorgkantoren afgesproken budget ter grootte van € […] in totaal, 

inclusief de facturatie en declaratie van de DBC’s van de kliniek Frans Lehárstraat te 

Rotterdam. 

5. De patiënten en bijhorende patiëntendossiers van de kliniek Frans Lehárstraat te Rotterdam. 

6. Het hoofdbehandelaarschap met betrekking tot de patiënten van de kliniek Frans Lehárstraat 

te Rotterdam.  

 

D. 20 Open Bedden klinische sGGZ 

 

(22) De door Antes aan GGZ Delfland af te stoten 20 Open Bedden klinische sGZZ bestaan uit: 

 

1. Het met zorgverzekeraars en zorgkantoren afgesproken budget ter grootte van € […] in totaal, 

inclusief de facturatie en declaratie van de DBC’s van Antes. 

2. De 20 patiënten en bijhorende patiëntendossiers van Antes. 

3. Het hoofdbehandelaarschap met betrekking tot de 20 patiënten van Antes. 

 

(23) De afstoting van de 20 Open Bedden door Antes aan GGZ Delfland zal worden uitgevoerd door 

middel van een verhuizing van 20 patiënten (met bijbehorend budget) van Antes naar GGZ Delfland. 

Deze verhuizing zal met instemming van de 20 patiënten en/of hun familie geschieden. Antes 

garandeert GGZ Delfland en ACM dat de vereiste instemming van de 20 patiënten en/of hun familie 
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is verkregen en akkoord bevonden door de zorgverzekeraars en het zorgkantoor. De verhuizing van 

de 20 patiënten naar GGZ Delfland zal plaatsvinden na advies van de betrokken cliëntenraden.  

 

(24) Voor de behandeling van de 20 patiënten is […] FTE personeel vereist. Partijen zullen, alvorens 

GGZ Delfland zelf extern werft, eigen medewerkers op basis van vrijwilligheid verzoeken in dienst 

van GGZ Delfland te treden. Er zal maximaal […] FTE personeel worden overgedragen aan GGZ 

Delfland, aangezien GGZ Delfland een eigen behandelstaf en eigen medewerkers (ter grootte van 

[…] FTE personeel) zal inzetten na de verhuizing van de 20 patiënten. 

 
 

Instemming zorgverzekeraars en zorgkantoren 

(25) Partijen zullen ervoor zorgdragen dat zorgverzekeraars en zorgkantoren instemmen met de afstoting  

van het budget behorend bij de 125 Open Bedden (105 Open Bedden van Parnassia Groep + 20 

Open Bedden van Antes) aan GGZ Delfland. In Bijlage 8 zijn de schriftelijke reacties van de 

zorgverzekeraars en zorgkantoren opgenomen waaruit hun instemming blijkt.  

 

III. AFSTOTING AMBULANTE SGGZ VOOR VOLWASSENEN EN OUDEREN IN DE GHOR-REGIO 

ROTTERDAM-RIJNMOND 

 
(26) Parnassia Groep verbindt zich ertoe om drie zorgteams af te stoten aan GGZ Delfland. Het betreffen 

de hieronder in sub A t/m C beschreven zorgteams met een bijbehorend budget van € […]. 

 
A. Zorgteam PsyQ Spijkenisse  

 

(27) Het zorgteam PsyQ Spijkenisse heeft een omzet van € […]. Het aantal patiënten varieert afhankelijk 

van de in- en uitstroom. Op 31 december 2016 waren er ongeveer […] patiënten in behandeling bij 

het zorgteam PsyQ Spijkenisse. Deze patiënten worden van kortdurend tot langer durend 

behandeld. Er is voldoende vraag in de regio naar deze psychiatrische zorg en er zijn wachtlijsten. 

Het aanbod van het zorgteam PsyQ Spijkenisse betreft generieke functies in de 

volwassenenpsychiatrie die ook door andere tweedelijns GGZ-aanbieders worden aangeboden. 

Door het zorgteam PsyQ Spijkenisse worden o.a. de volgende psychiatrische stoornissen 

behandeld: volwassenen met autisme, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma, 

angststoornissen, seksuologie, somatiek & psyche en ADHD. De medewerkers zijn algemeen 

opgeleid in de psychiatrie en kunnen breed in de volwassenenpsychiatrie worden ingezet. Het 

zorgteam PsyQ Spijkenisse kan gezamenlijk en ten behoeve van alle culturele achtergronden van de 

bevolking van Rotterdam-Rijnmond functioneren. Omdat het generieke functies betreft, kan het 

zorgteam PsyQ Spijkenisse eenvoudig in het aanbod van GGZ Delfland worden geïntegreerd.  

 

(28) Parnassia Groep zal het zorgteam PsyQ Spijkenisse afstoten aan GGZ Delfland. Het betreft: 
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1. Het personeel ([…] FTE) van het zorgteam PsyQ Spijkenisse (zie Bijlage 2).  

2. De activa behorende bij het zorgteam PsyQ Spijkenisse (zie Bijlage 7, p. 11). 

3. Het met zorgverzekeraars afgesproken budget ter grootte van € […] in totaal, inclusief de 

facturatie en declaratie van de DBC’s van het zorgteam PsyQ Spijkenisse. 

4. De patiënten en de bijhorende patiëntendossiers van het zorgteam PsyQ Spijkenisse. 

5. Het hoofdbehandelaarschap met betrekking tot de patiënten van het zorgteam PsyQ 

Spijkenisse. 

 

(29) Het zorgteam PsyQ Spijkenisse maakt gebruik van kantoorruimte op de locatie van Parnassia Groep 

te Middelharnis om patiënten in die omgeving te behandelen en te begeleiden. Het zorgteam PsyQ 

Spijkenisse huurt deze kantoorruimte inclusief alle inventaris en ICT van Parnassia Groep. Dit zal na 

de afstoting aan GGZ Delfland worden gecontinueerd via een huurovereenkomst tussen Parnassia 

Groep en GGZ Delfland (zie randnummer (36)).    

 

B. Zorgteam Bavo Europoort PIT Carnissesingel  

 

(30) Het zorgteam Bavo Europoort PIT Carnissesingel heeft een omzet van € […]. Het aantal patiënten 

varieert afhankelijk van de in- en uitstroom. Op 31 december 2016 waren er ongeveer […] patiënten 

in behandeling bij het zorgteam Bavo Europoort PIT Carnissesingel. Deze patiënten worden van 

kortdurend tot langer durend behandeld. Het PIT-team (PIT staat voor Psychiatrische Intensieve 

Thuiszorg) biedt ondersteuning bij psychiatrische problemen in de eigen leefomgeving van de 

patiënt, ingebed in een specifieke, actieve behandeling, in principe voor de duur van maximaal 3 

maanden. Voorwaarde is dat er sprake is van psychiatrische problematiek. De PIT voorziet in die 

hulp of begeleidingsvragen die niet door andere instanties (zoals Maatschappelijk Werk of reguliere 

Thuiszorg) kan worden opgepakt. Dit vanuit de psychiatrische problematiek van de patiënt. De inzet 

van de PIT-medewerkers werkt opnamevoorkomend en -verkortend en kan de intensiteit en 

frequentie van de ambulante behandeling doen afnemen. Verpleegkundige, agogische en 

pedagogische begeleidingsmethoden (coaching) thuis vormen de basis van de interventie. 

 

(31) Parnassia Groep zal het zorgteam Bavo Europoort PIT Carnissesingel afstoten aan GGZ Delfland. 

Het betreft: 

 

1. Het personeel ([…] FTE) van het zorgteam Bavo Europoort PIT Carnissesingel (zie Bijlage 2).  

2. De activa behorende bij het zorgteam Bavo Europoort PIT Carnissesingel (zie Bijlage 7, p. 

11). 

3. Het met zorgverzekeraars afgesproken budget ter grootte van € […] in totaal, inclusief de 

facturatie en declaratie van de DBC’s van het zorgteam Bavo Europoort PIT Carnissesingel. 
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4. De patiënten en de bijhorende patiëntendossiers van het zorgteam Bavo Europoort PIT 

Carnissesingel. 

5. Het hoofdbehandelaarschap met betrekking tot de patiënten van het zorgteam Bavo Europoort 

PIT Carnissesingel. 

 

(32) Het zorgteam Bavo Europoort PIT Carnissesingel maakt gebruik van kantoorruimte op de locatie van 

Parnassia Groep te Hellevoetsluis om patiënten in die omgeving te behandelen en te begeleiden. 

Het zorgteam Bavo Europoort PIT Carnissesingel huurt deze kantoorruimte inclusief alle inventaris 

en ICT van Parnassia Groep. Dit zal na de afstoting aan GGZ Delfland worden gecontinueerd via 

een huurovereenkomst tussen Parnassia Groep en GGZ Delfland (zie randnummer (36)).     

 

C. Zorgteam I-psy Carnissesingel  

 

(33) Het zorgteam I-psy Carnissesingel heeft een omzet van € […]. Het aantal patiënten varieert 

afhankelijk van de in- en uitstroom. Op 31 december 2016 waren er ongeveer […] patiënten in 

behandeling bij het zorgteam I-psy Carnissesingel. Deze patiënten worden van kortdurend tot langer 

durend behandeld. Er is voldoende vraag in de regio naar deze psychiatrische zorg en er zijn 

wachtlijsten. Het aanbod van het zorgteam betreft generieke functies in de volwassenenpsychiatrie 

die ook door andere tweedelijns GGZ-aanbieders worden aangeboden. Door het zorgteam I-psy 

Carnissesingel worden o.a. de volgende psychiatrische stoornissen behandeld: volwassenen met 

autisme, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma, angststoornissen, seksuologie, 

somatiek & psyche en ADHD. De medewerkers zijn algemeen opgeleid in de psychiatrie en kunnen 

breed in de volwassenenpsychiatrie worden ingezet. Het zorgteam I-psy Carnissesingel kan 

gezamenlijk en ten behoeve van alle culturele achtergronden van de bevolking van Rotterdam-

Rijnmond functioneren. Omdat het generieke functies betreft, kan het zorgteam eenvoudig in het 

aanbod van GGZ Delfland worden geïntegreerd. 

 

(34) Parnassia Groep zal het zorgteam I-psy Carnissesingel afstoten aan GGZ Delfland. Het betreft: 

 

1. Het personeel ([…] FTE) van zorgteam I-psy Carnissesingel (zie Bijlage 2).  

2. De activa van zorgteam I-psy Carnissesingel (zie Bijlage 7, p. 11). 

3. Het met zorgverzekeraars afgesproken budget ter grootte van € […] in totaal, inclusief de 

facturatie en declaratie van de DBC’s van zorgteam I-psy Carnissesingel. 

4. De patiënten en de bijhorende patiëntendossiers van zorgteam I-psy Carnissesingel. 

5. Het hoofdbehandelaarschap met betrekking tot de patiënten van zorgteam I-psy 

Carnissesingel. 
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(35) Het zorgteam I-psy Carnissesingel maakt gebruik van kantoorruimte op de locatie Carnissesingel 51 

te Rotterdam. Het zorgteam I-psy Carnissesingel huurt deze kantoorruimte inclusief alle inventaris en 

ICT van Parnassia Groep. Dit zal na de afstoting aan GGZ Delfland worden gecontinueerd via een 

huurovereenkomst tussen Parnassia Groep en GGZ Delfland (zie randnummer (36)).        

 

Huurovereenkomsten 

(36) Parnassia Groep zal met GGZ Delfland tegen marktconforme en redelijke voorwaarden 

huurovereenkomsten aangaan voor de volgende locaties (zie Bijlage 5): 

 

 P.J. Bliekstraat 5 te Spijkenisse (kantoorgebouw ca. 2435 m² voor 4 jaar, inclusief 16 

parkeerplaatsen)  

 Hoflaan 44 te Middelharnis (onderhuur kantoorruimte ca. 196 m² voor 1 jaar via 

indeplaatsstelling)  

 Vliet 2 te Hellevoetsluis (kantoorruimte ca. 33 m² voor 1 jaar)  

 Carnissesingel 51 te Rotterdam (kantoorruimte ca. 219 m² voor 1 jaar)  

 

(37) Deze huurovereenkomsten en de daarin opgenomen huurtermijnen zijn op verzoek van GGZ 

Delfland overeengekomen. Indien door GGZ Delfland gewenst, kan zij deze huurovereenkomsten 

verlengen tegen marktconforme en redelijke voorwaarden.   

 

(38) […]. GGZ Delfland zal op deze drie locaties afgescheiden kantoorruimtes van Parnassia Groep 

huren en een beperkt aantal gemeenschappelijke voorzieningen (zoals de balie, toiletten, lift en 

gang) met teams van Parnassia Groep delen. Parnassia Groep is op deze drie locaties actief op het 

gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie, specialistische ambulante volwassenenzorg (FACT team dat 

zorg levert aan EPA-patiënten) en, met uitzondering van locatie Hoflaan 44, basis GGZ.  

 

Instemming zorgverzekeraars  

(39) Parnassia Groep zal ervoor zorgdragen dat de zorgverzekeraars instemmen met de afstoting van het 

bijbehorende budget van de drie zorgteams aan GGZ Delfland. In Bijlage 8 zijn de schriftelijke 

reacties van de zorgverzekeraars opgenomen waaruit hun instemming blijkt.  

 

Informatievoorziening patiënten en huisartsen 

(40) De patiënten in zorg bij de hierboven in sub A t/m C zorgteams hebben een behandelrelatie met een 

behandelaar. Patiënten blijven bij hun behandelaar bij de overgang naar GGZ Delfland. Parnassia 

Groep zal patiënten hierover schriftelijk informeren zoals beschreven bij de feitelijke overdracht in 

randnummer (55). Ook de huisartsen in de regio zullen worden geïnformeerd over de overdracht.  
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IV. AFSTOTING KLlNISCHE FORENSISCHE ZORG MET BEVEILIGINGSNIVEAU EEN IN DE GHOR-

REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND 

 

(41) Antes verbindt zich ertoe om de klinische forensische zorg met beveiligingsniveau 1 die door DJI is 

ingekocht c.q. gereserveerd bij Antes (locatie Poortugaal) ter grootte van […] verpleegdagen voor 

2017 ([…] bed), af te stoten naar GGZ Delfland. Hiermee is een omzet gemoeid van € […].  

 

(42) De patiënten klinische forensische zorg met beveiligingsniveau 1 van Antes worden behandeld op 

verschillende afdelingen en geplaatst op de afdeling die het beste past bij hun zorgvraag en hun 

zorgzwaarte. Omdat sprake is van (enkele) patiënten die kortdurend worden behandeld (weken, 

hooguit 2 tot 3 maanden) zal de zorg voor de huidige patiënten klinische forensische zorg met  

beveiligingsniveau 1 door Antes worden afgerond. DJI zal nieuwe patiënten klinische forensische 

zorg met beveiligingsniveau 1 vanaf de Levering plaatsen bij GGZ Delfland.  

 

(43) Antes zal ervoor zorgdragen dat DJI instemt met de afstoting van het bijbehorende budget voor de 

klinische forensische zorg met beveiligingsniveau 1 van Antes naar GGZ Delfland. DJI heeft hiervoor 

reeds toestemming gegeven (zie Bijlage 8).  

 
(44) Partijen verplichten zich tot en met […] te onthouden van activiteiten op het gebied van klinische 

forensische zorg met beveiligingsniveau 1 in de GHOR regio Rotterdam-Rijnmond. Parnassia Groep 

zal haar invloed in Fivoor aanwenden om te voorkomen dat Fivoor in deze periode actief wordt op 

het gebied van klinische forensische zorg met beveiligingsniveau 1 in de GHOR regio Rotterdam-

Rijnmond. Dit betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat Partijen geen patiënten die een titel 

hebben voor klinische forensische zorg met beveiligingsniveau één plaatsen in één van de klinieken 

van Partijen of Fivoor in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond en dat Parnassia haar zeggenschap in 

Fivoor zal inzetten om er voor te zorgen dat de zeggenschapsstructuur binnen Fivoor niet wijzigt 

waardoor de mogelijkheid van Parnassia om invloed uit te oefenen op het niet actief worden van 

Fivoor op het gebied van klinische forensische zorg met beveiligingsniveau één in de GHOR-regio 

Rotterdam-Rijnmond, wordt verminderd. 

 
V. BEDDENAFBOUW KLINISCHE SGGZ VOOR VOLWASSENEN EN OUDEREN IN DE GHOR-

REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND 

 
(45) Partijen verbinden zich ertoe om de volledige Afbouwverplichting die rust op hun huidige klinische 

capaciteit op zich te nemen (zie ook randnummer (15)). Partijen verbinden zich er daarom toe om 

per 31 december 2019 hun gezamenlijk aantal Open Bedden op de markt voor klinische sGGZ voor 

volwassenen en ouderen in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond afgebouwd te hebben tot 

[tweederde van het totaal aantal Open Bedden van partijen in 2008, conform het Bestuurlijk 

Hoofdlijnenakkoord] Open Bedden.  



 

Pg. 14 / 21   
 

 

(46) De beddenafbouw tot [tweederde van het totaal aantal Open Bedden van partijen in 2008, conform 

het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord] Open Bedden is structureel. De capaciteit Open Bedden van 

Partijen zal op 31 december 2019 een getrouw beeld geven van de daadwerkelijke beschikbare 

capaciteit Open Bedden van Partijen in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond. Partijen zullen niet 

anticiperen door kort na 31 december 2019 ‘nieuwe’ Open Bedden snel in gebruik te nemen, 

bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) door reservecapaciteit achter de hand te hebben in de vorm van 

tijdelijke leegstand of buitengebruikstelling, door de timing van renovatie-, verbouw- 

of  nieuwbouwactiviteiten of -plannen, of anderszins. 

 

(47) Indien zich vóór 1 januari 2020 wijzigingen voordoen in de voor Partijen geldende afspraken en 

beleidskaders, dan wel er sprake is van gewijzigde wet- of regelgeving en/of sectorbrede afspraken 

met betrekking tot de klinische capaciteit, wensen Partijen de mogelijkheid te behouden om zich op 

gelijke wijze als andere zorgaanbieders te ontwikkelen. Partijen zullen op dat moment hiertoe een 

herzieningsverzoek bij ACM indienen.  

 

VI. OVERDRACHT ACTIVITEITEN 

 
Transitie B.V., vastgoed en huurovereenkomsten 

(48) Parnassia Groep heeft het Afstotingspakket Parnassia ingebracht in Transitie B.V. behoudens het 

vastgoed en de huurovereenkomsten zoals beschreven in randnummers (16) t/m (21). In Bijlage 9 is 

de activa-passiva opstelling van Transitie B.V. opgenomen. De aandelen in Transitie B.V. en het 

vastgoed en de huurovereenkomsten zoals beschreven in randnummers (16) t/m (21) zullen door 

Parnassia Groep aan GGZ Delfland worden geleverd na goedkeuring door de NZa en ACM van de 

afstoting aan GGZ Delfland. Na levering van de aandelen zal de zeggenschap en het bestuur van 

Transitie B.V. worden uitgeoefend door GGZ Delfland.  

 

(49) De beoogde datum voor levering van het Afstotingspakket Parnassia is 1 juli 2017. 

 
Afstoting 20 Open Bedden en budget DJI 

(50) De afstoting van de 20 Open Bedden klinische sGGZ van Antes zal tot stand komen door middel van 

een overdracht van de 20 Open Bedden klinische sGGZ van Antes aan GGZ Delfland. Deze 

overdracht zal plaatsvinden na goedkeuring door de NZa en ACM van de afstoting aan GGZ 

Delfland. Antes zal de 20 Open Bedden aan GGZ Delfland overdragen door middel van een 

stapsgewijze verhuizing van 20 patiënten (en bijbehorend budget). Einde Transitieperiode zijn alle 20 

Open Bedden door Antes aan GGZ Delfland afgestoten. De bedden en capaciteit verdwijnen 

derhalve bij Partijen. 
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(51) De beoogde startdatum voor de overdracht (de verhuizing van de eerste patiënt van Antes naar  

GGZ Delfland) is 1 juli 2017. De beoogde einddatum van de overdracht (als Einde Transitieperiode 

alle 20 Open Bedden van Antes naar GGZ Delfland zijn verhuisd) is 1 september 2017. 

 

(52) De afstoting van het budget van DJI voor Antes dat ziet op klinische forensische zorg met 

beveiligingsniveau 1 zal tot stand komen door middel van een overdracht van het DJI-budget van 

Antes naar GGZ Delfland. DJI stemt in met deze overdracht. Deze afstoting zal plaatsvinden na 

goedkeuring door de NZa en ACM van de afstoting aan GGZ Delfland. 

 
(53) De beoogde datum voor de overdracht van het DJI-budget van Antes aan GGZ Delfland is 1 juli 

2017. 

 
Feitelijke overdracht patiënten 

(54) De overdracht van de contractuele relatie met de 20 patiënten van Antes naar GGZ Delfland zal 

feitelijk worden geëffectueerd door ontvangst van de instemmingsbrief van de patiënt en de feitelijke 

verhuizing naar de locatie van GGZ Delfland. 

 

(55) De overdracht van de contractuele relatie met de ambulante en klinische patiënten van Parnassia 

Groep zal feitelijk worden geëffectueerd door verzending van een brief aan deze patiënten waarin zij 

worden geïnformeerd over de overdracht en overname van het personeel van Parnassia Groep en 

Antes. Verondersteld wordt dat deze patiënten hun zorgovereenkomst met GGZ Delfland willen 

voortzetten. Parnassia Groep zal een dergelijke brief voorafgaand aan Levering versturen aan alle 

betrokken patiënten die op het moment van verzending van de brief in behandeling zijn bij de af te 

stoten zorgactiviteiten van Parnassia Groep. 

 

Contractering Zvw 

(56) Zorgverzekeraars hebben toegezegd akkoord te zijn met de overname van het Afstotingspaket 

Parnassia en het Afstotingspakket Antes door GGZ Delfland. 

 

Contractering Wlz 

(57) Zorgkantoren hebben toegezegd akkoord te zijn met de overname van het Afstotingspaket Parnassia 

en het Afstotingspakket Antes door GGZ Delfland. 

 

Contractering forensische zorg 

(58) DJI heeft toegezegd akkoord te zijn met de overname van het Afstotingspakket Antes door GGZ 

Delfland. 

 

Transitieperiode 
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(59) Gedurende de Transitieperiode zal Parnassia Groep Ondersteunende Diensten aan GGZ Delfland 

verlenen ten behoeve van het Afstotingspakket Parnassia. Antes zal gedurende de Transitieperiode 

de 20 Open Bedden stapsgewijs (per patiënt en inclusief het bijbehorende budget) aan GGZ 

Delfland afstoten.  

 

(60) De Transitieperiode eindigt uiterlijk op 31 december 2017. 

 
VII. VOORWAARDEN  

 
Goedkeuring GGZ Delfland  

(61) Partijen zullen tot uitvoering van de Levering overgaan na de schriftelijke goedkeuring door ACM van 

(i) GGZ Delfland als koper, (ii) de definitieve Koopovereenkomst en (iii) alle andere overeenkomsten 

tussen Partijen en GGZ Delfland.  

 

(62) GGZ Delfland dient te voldoen aan de volgende criteria: 

a. GGZ Delfland is volledig onafhankelijk van Partijen actief op de markt voor ambulante en 

klinische sGGZ voor volwassenen en ouderen in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond; 

b. GGZ Delfland is in staat volledig onafhankelijk van Partijen actief te worden op de markt 

voor klinische forensische zorg met beveiligingsniveau 1 in de GHOR-regio Rotterdam-

Rijnmond; 

c. GGZ Delfland beschikt over voldoende financiële middelen en bewezen deskundigheid en 

ervaring om de ambulante zorgteams en de klinieken duurzaam voort te zetten en de 20 

klinische patiënten en forensische patiënten binnen haar organisatie op te nemen, dat wil 

zeggen als een daadwerkelijke concurrent van Partijen;  

d. GGZ Delfland heeft de prikkel om de ambulante zorgteams en de klinieken duurzaam 

voort te zetten en de 20 klinische patiënten en forensische patiënten binnen haar 

organisatie duurzaam op te nemen, dat wil zeggen als een daadwerkelijke concurrent van 

Partijen; en  

e. de Levering aan GGZ Delfland zal niet leiden tot mededingingsrechtelijke bezwaren. 

 
(63) De Levering van het Afstotingspakket Parnassia en het Afstotingspakket Antes moet vooraf worden 

goedgekeurd door de NZa en ACM.  

 

Fix-it-first 
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(64) Partijen zullen de Voorgenomen Concentratie voltrekken na Einde Transitieperiode. De 

Transactieperiode eindigt op het moment dat de ACM aan de hand van de rapportage van de 

Trustee heeft vastgesteld dat het Afstotingspakket Parnassia en het Afstotingspakket Antes geheel is 

geleverd aan GGZ Delfland en GGZ Delfland geen Ondersteunende Diensten meer afneemt van 

Parnassia Groep.  

 

Instandhouding 

(65) Partijen verbinden zich ertoe: 

a. Het Afstotingspakket Parnassia tot Levering in stand en verkoopbaar te houden; 

b. De Ondersteunende Diensten tot Einde Transitieperiode in stand te houden; 

c. Afstotingspakket Antes tot Einde Transitieperiode in stand en verkoopbaar te houden.  

 

(66) Partijen verplichten zich gelet op het voorgaande tot het volgende: 

a. Partijen zullen tot Levering de zorg blijven leveren aan de patiënten die onderdeel van het 

Afstotingspakket Parnassia en het Afstotingspakket Antes uitmaken; 

b. Partijen zullen de vaste activa, de knowhow, de commerciële informatie die vertrouwelijk is 

of aan intellectuele eigendomsrechten is onderworpen, de patiëntenbestanden en de 

technische en commerciële bekwaamheid van de (over te dragen) werknemers die 

onderdeel van het Afstotingspakket Parnassia en het Afstotingspakket Antes uitmaken tot 

de Levering in stand te houden; 

c. Partijen zullen ervoor zorgen dat alle relevante beheers- en administratieve functies 

worden ingevuld, dat er voldoende kapitaal en krediet is, dat het bestaande 

investeringsniveau op peil wordt gehouden en de benodigde investeringen zullen worden 

gedaan, dat de bestaande service- en kwaliteitsniveaus worden behouden en dat er actief 

beleid wordt gevoerd om het bestaande personeel te behouden; 

d. Partijen zullen niets doen of nalaten en geen enkele ontwikkeling (doen) voortzetten of 

gedogen, die de Levering zou kunnen bemoeilijken of belemmeren; 

e. Partijen zullen de aan te stellen Trustee (zie hierna voor meer over de Trustee) inzage 

geven in alle gegevens voor zover noodzakelijk om zijn opdracht goed te kunnen 

vervullen. 

 

(67) Partijen verplichten zich op het moment van Levering: 

a. de overdracht van de ambulante zorgteams, de klinieken, de 20 klinische patiënten en de 

forensische patiënten schriftelijk te melden aan de verwijzers van de zorgteams (onder 

andere de huisartsen); en 

b. alle dienstverbanden tussen het personeel dat onderdeel is van het Afstotingspakket 

Parnassia en het personeel dat onderdeel is van het Afstotingspakket Antes te hebben 

beëindigd.  
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(68) Partijen verplichten zich na Einde Transitieperiode:  

a. zich gedurende […] te onthouden van activiteiten die specifiek erop gericht zijn de 

betrokken medewerkers van het Afstotingspakket Parnassia en/of het Afstotingspakket 

Antes actief te werven;  

b. zich gedurende […] in hun marketingactiviteiten met betrekking tot ambulante en klinische 

sGGZ voor volwassenen en ouderen in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond te 

onthouden van verwijzing naar of vergelijking met GGZ Delfland; 

c. gedurende […] per jaar […] patiënten bij GGZ Delfland te plaatsen indien GGZ Delfland 

door vertrek van patiënten nieuwe patiënten kan plaatsen in de afgestoten klinieken én 

hierom verzoekt; 

d. gedurende […] zich niet te richten tot het specifieke patiëntenbestand dat met het 

Afstotingspakket Parnassia en/of het Afstotingspakket Antes aan GGZ Delfland is 

afgestoten; en 

 

(69) Partijen verplichten zich tot en met […] te onthouden van activiteiten op het gebied van klinische 

forensische zorg op beveiligingsniveau 1 in de GHOR regio Rotterdam-Rijnmond. Parnassia Groep 

zal haar invloed in Fivoor aanwenden om te voorkomen dat Fivoor in deze periode op dit gebied 

actief wordt in de GHOR regio Rotterdam-Rijnmond.  

 

(70) Partijen verbinden zich ertoe om per 31 december 2019 hun gezamenlijk aantal Open Bedden op de 

markt voor klinische sGGZ voor volwassenen en ouderen in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond 

afgebouwd te hebben tot [tweederde van het totaal aantal Open Bedden van partijen in 2008, 

conform het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord] Open Bedden. 

 

(71) Partijen zullen in de […] na Einde Transitieperiode direct noch indirect enig economisch belang in, 

noch enige invloed op, het Afstotingspakket Parnassia en/of het Afstotingspakket Antes verwerven. 

 

(72) Deze verplichtingen laat het recht van Partijen om de volgende activiteiten te verrichten onverlet:  

a. wervingsacties voor personeel op het gebied van ambulante en klinische sGGZ voor 

volwassenen en ouderen in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond, die niet specifiek 

gericht zijn op de betrokken medewerkers, zoals, bijvoorbeeld, het plaatsen van 

advertenties;  

b. marketingactiviteiten in verband met ambulante en klinische sGGZ voor volwassenen en 

ouderen die gericht zijn op alle (potentiële) cliënten in de GHOR-regio Rotterdam-

Rijnmond of in een deel van deze regio. Gezien het feit dat er voldoende vraag is naar 

deze vormen van zorg voeren Partijen dit soort activiteiten nauwelijks uit in de huidige 

markt; en 
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c. enigerlei marketingactiviteit die uitsluitend betrekking heeft op de overige activiteiten van 

Partijen.  

 

(73) Parnassia Groep heeft GGZ Delfland de garantie gegeven dat het Afstotingspakket Parnassia bij de 

Levering zijn waarde heeft behouden (artikel 6.6 en artikel 6.7 van Bijlage 6 Koopovereenkomst). 

 

Benoeming trustee 

(74) Partijen zullen een onafhankelijke gevolmachtigde trustee (de “Trustee”) aanstellen die toeziet op de 

verplichtingen van Partijen voortvloeiende uit dit remedievoorstel. 

 

(75) Partijen zullen, alvorens de Trustee aan te stellen, hiervoor schriftelijke goedkeuring vragen aan 

ACM. Partijen zullen dit verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken na het nemen 

van het Besluit aan ACM toezenden en aan ACM alle benodigde informatie toezenden voor haar 

beoordeling. 

 
(76) Partijen zullen ervoor zorgdragen dat de Trustee voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a. de Trustee zal een te goeder naam en faam bekendstaande deskundige zijn. De Trustee 

dient te beschikken over sectorkennis en ervaring te hebben op het gebied van business-, 

informatie- en personeels- en financieel management; 

b. de Trustee zal onafhankelijk zijn van Partijen; 

c. de Trustee zal over de voor de uitoefening van zijn taak benodigde vakbekwaamheid 

beschikken; en 

d. de Trustee zal geen strijdige belangen hebben. 

 

(77) De Trustee zal toezien op: 

a. de levensvatbaarheid, het concurrentievermogen en de overdraagbaarheid van het 

Afstotingspakket Parnassia en het Afstotingspakket Antes, waaronder de volledige 

nakoming door Partijen van de in randnummer (66) van dit remedievoorstel genoemde 

instandhoudingsverplichtingen;  

b. de uitvoering van de Levering;  

c. de correspondentie tussen Antes en haar patiënten over de overplaatsing naar GGZ 

Delfland, waaronder de schriftelijke toestemming van de betrokken patiënten en de 

correspondentie tussen Parnassia Groep en haar patiënten over de overdracht van de 

zorgactiviteiten naar GGZ Delfland;  

d. de uitvoering van de beddenafbouw door Partijen zoals genoemd in randnummers (45),  

(46) en (70) van dit remedievoorstel. De Trustee dient in zijn verslaglegging ook in te gaan 

op opties op wijzigingen in het aantal Open Bedden en op de reservecapaciteit, o.a. door 
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gericht te kijken naar de leegstand, buitengebruikstelling, verbouw- en nieuwbouwplannen, 

en mogelijkheden anderszins om snel op te schalen in klinische capaciteit; 

e. de uitvoering van de verplichtingen genoemd in randnummers (44), (67) onder a, (68) en 

(69) van dit remedievoorstel;  

f. de beëindiging van de Ondersteunde Diensten en de transitie naar de eigen systemen 

door GGZ Delfland; en 

g. de uitvoering van de verplichting dat personeel dat is overgedragen aan GGZ Delfland 

geen dienstverband zal voortzetten bij Parnassia Groep of Antes, zoals genoemd in 

randnummer (67) onder b. 

 

(78) De Trustee zal ACM periodiek rapporteren over de in randnummer (77) genoemde onderdelen:  

a. ten minste maandelijks tot Einde Transitieperiode; 

b. op het moment Einde Transitieperiode; 

c. vanaf Einde Transitieperiode ten minste ieder kwartaal tot en met een kwartaal nadat de 

laatste verplichtingen uit randnummers (67), (68), (69) en (70) voor Partijen zijn komen te 

vervallen. 

 

(79) Partijen zullen de Trustee voorzien van alle informatie die redelijkerwijs nodig is voor de uitoefening 

van zijn taken en de rapportage aan ACM.   

 

(80) De kosten van alle diensten die de Trustee in de uitoefening van zijn taken verricht, zijn voor 

rekening van Partijen en de vergoedingsregeling zal geen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid en 

effectiviteit van de Trustee bij het vervullen van zijn opdracht. 

 

(81) Partijen verplichten zich de Voorgenomen Concentratie niet tot stand te brengen voordat de Trustee 

aan ACM heeft gerapporteerd en ACM aan de hand van deze rapportage heeft vastgesteld dat  

Afstotingspakket Antes en Afstotingspakket Parnassia geheel is geleverd en de verlening van de 

Ondersteunende Diensten door Parnassia Groep aan GGZ Delfland is beëindigd. 

 

Opdracht aan de Trustee 

(82) Partijen zullen aan de Trustee de opdracht middels een door ACM goed te keuren overeenkomst 

verstrekken. In deze overeenkomst zullen de toezichthoudende taken en bevoegdheden van de 

Trustee zijn uitgewerkt, alsmede de wijze waarop de Trustee deze zal uitvoeren. Hierin zal tevens 

worden opgenomen dat de Trustee uitsluitend met toestemming van ACM van zijn 

verantwoordelijkheid kan worden ontheven. ACM zal daarnaast de bevoegdheid krijgen om de 

Trustee te ontheffen van zijn functie, indien hij tekortschiet in de uitoefening van zijn functie. 
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(83) De overeenkomst zal verder de verplichting omvatten van de Trustee tot periodieke verslaglegging 

zoals in randnummer (78) vermeld. Tevens zal hierin worden opgenomen dat de Trustee ACM 

onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt indien de Trustee van mening is dat de uitvoering van dit 

remedievoorstel niet goed verloopt, niet conform de geldende voorwaarden plaatsvindt, of indien iets 

dergelijks dreigt. ACM kan eveneens de Trustee tussentijds verzoeken om ACM op de hoogte te 

stellen, als ACM een vermoeden heeft dat de uitvoering van het remedievoorstel niet goed verloopt. 

 

(84) Partijen verplichten zich door de overeenkomst om de Trustee alle medewerking te verlenen en daar 

waar mogelijk te ondersteunen, zodat deze zijn taken naar behoren kan uitvoeren. Partijen zullen in 

ieder geval toegang verlenen tot de boekhouding, de gegevensbestanden en de bescheiden van 

Partijen. De Trustee is ook gemachtigd het personeel van Partijen in te schakelen.  

 
 

***
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BIJLAGEN 

 

1. Toelichting 

2. [vertrouwelijk] Kengetallen  

3. [vertrouwelijk] Rapporten van Bevindingen KPMG  

4. [vertrouwelijk] Stappenplan uitvoering remedievoorstel  

5. [vertrouwelijk] Koopovereenkomst GGZ Delfland  

6. [vertrouwelijk] Ondersteunende Diensten  

7. [vertrouwelijk] Taxatierapport inventaris  

8. [vertrouwelijk] Reacties zorgverzekeraars, zorgkantoren en DJI  

9. [vertrouwelijk] Activa-passiva opstelling Transitie B.V.  
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