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  Memorandum 
 

Aan 

Van 

Onderwerp 

Autoriteit Consument & Markt  

Mrs. J.M.M. van de Hel en J. Ruigewaard 

Bijlage 1 - Toelichting remedievoorstel Parnassia Groep - Antes 

   

I. INLEIDING 

(1) In dit memorandum wordt een toelichting gegeven op het remedievoorstel van Parnassia Groep 

en Antes (gezamenlijk “Partijen”). Dit remedievoorstel komt tegemoet aan de door de Autoriteit 

Consument en Markt (“ACM”) in het meldingsbesluit
1
 en de punten van overweging van 26 

augustus 2016 (“PvO”) gesignaleerde mededingingsproblemen op:   

i. de markt voor klinische specialistische geestelijke gezondheidszorg (“sGGZ”) voor 

volwassenen en ouderen in de GHOR regio Rotterdam-Rijnmond;  

ii. de markt voor ambulante sGGZ voor volwassenen en ouderen in de GHOR regio 

Rotterdam-Rijnmond; 

iii. de markt voor klinische forensische zorg met beveiligingsniveau 1 en 2 in de GHOR regio 

Rotterdam-Rijnmond.  

(2) Partijen zullen in het hiernavolgende toelichten hoe de aangeboden remedies de door ACM 

geconstateerde problemen oplossen.  

II. AFSTOTING EN BEDDENAFBOUW KLINISCHE SGGZ VOOR VOLWASSENEN EN OUDEREN 

IN DE GHOR-REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND 

(3) ACM heeft geconstateerd dat de voorgenomen concentratie de mededinging op de markt voor de 

klinische sGGZ voor volwassen en ouderen in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond zou kunnen 

beperken. 

(4) Teneinde aan het door ACM geconstateerde mededingingsprobleem tegemoet te komen, 

verbinden Partijen zich ertoe om zorgactiviteiten ter grootte van 125 open bedden en ter waarde 

van € […] in de vorm van een aantal klinieken, bedden en patiënten en budget, over te dragen 

aan GGZ Delfland.  

(5) 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.   

1
  Besluit ACM, 6 november 2015, zaak 15.0992.22, Parnassia Groep B.V. / Stichting Antes. 
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Beschrijving oplossing mededingingsprobleem  

(6) Partijen zijn van oordeel dat deze remedies het door ACM geconstateerde mededingingsprobleem 

op de markt voor de klinische sGGZ voor volwassen en ouderen in de GHOR-regio Rotterdam-

Rijnmond wegnemen.  

(7) Parnassia Groep heeft per 1 januari 2017 een resterende open beddencapaciteit van […] bedden. 

De remedie voor de klinische markt komt er op neer dat zorgactiviteiten van Partijen ter grootte 

van 125 bedden (in de vorm van de overdracht van de patiënten met een indicatie, het budget wat 

daarbij hoort, een aantal klinieken en het betrokken personeel) worden overgedragen, waarmee 

vrijwel de gehele toename (per 1 januari 2017) van het marktaandeel van Parnassia Groep als 

gevolg van de concentratie wordt afgestoten. Als gevolg hiervan wordt vrijwel de volledige overlap 

tussen Antes en Parnassia, en daarmee ook het door ACM uiteengezette mededingingsprobleem, 

weggenomen. 

(8) Na de overdracht van de 125 bedden wordt GGZ Delfland een partij die in marktaandeel fors 

groter is dan het huidige marktaandeel van de Parnassia Groep. Dit geldt zowel voor het 

marktaandeel in percentage (circa [20-30]%) als in het absoluut aantal bedden. Hierdoor vertonen 

de marktverhoudingen na overdracht van de 125 open bedden aan GGZ Delfland - op basis van 

de door ACM verstrekt informatie - het volgende beeld:     

 
(9) De toevoeging aan het marktaandeel van Antes door de fusie als gevolg van de overdracht van 

125 bedden aan GGZ Delfland is minimaal. Indien Partijen conform hun voorgenomen en door 

ACM gewenste schema zouden afbouwen, zouden Partijen een gezamenlijk marktaandeel 

overhouden van circa [50-60]% (GGZ Delfland circa [30-40]%). Indien naar de omzet van Partijen 
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wordt gekeken - zoals in concentratiezaken gebruikelijk is - zal het gezamenlijk marktaandeel van 

Partijen direct na de remedie zelfs minder dan [40-50]% bedragen (zie tabel 1 PvO).  

(10) Op basis van deze marktposities moet GGZ Delfland geacht worden de voormalige 

concurrentiepositie van Parnassia Groep ten opzichte van Antes (als “challenger”) over te kunnen 

nemen en zelfs sterker te kunnen invullen en voldoende concurrentiedruk op de fusie-entiteit te 

geven doordat zij door zorgverzekeraars, zorgkantoren en patiënten als reëel alternatief zal 

worden beschouwd.   

III. AFSTOTING NIET-KLINISCHE SGGZ VOOR VOLWASSENEN EN OUDEREN IN DE GHOR-

REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND 

(11) ACM heeft geconstateerd dat de voorgenomen concentratie de mededinging op de markt voor de 

niet-klinische sGGZ voor volwassen en ouderen in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond zou 

kunnen beperken.  

(12) Teneinde aan het door ACM geconstateerde mededingingsprobleem tegemoet te komen, 

verbinden Partijen zich ertoe om zorgactiviteiten ter grootte van het marktaandeel van Antes 

overdragen aan GGZ Delfland teneinde iedere toename van het marktaandeel van Parnassia 

Groep als gevolg van de Concentratie te voorkomen.
2
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(13) Hieronder zijn de markaandelen weergegeven zoals deze eerder door Partijen aan ACM zijn 

overlegd met de vergunningsaanvraag d.d. 23 december 2015.  

niet-klinische sGGZ voor volwassenen en ouderen 2014 

Regio 
Antes Parnassia Groep Gezamenlijk marktaandeel Overige instellingen Totaal 

€ % € % % € % € 

Rotterdam-Rijnmond […] [0-10]% […] [60-70]% [70-80]% […] [20-30]% 74.103.877 

 

(14) Hieronder zijn de marktaandelen weergegeven zoals ACM deze in haar punten van overweging 

heeft opgenomen:  

2
  Uit de PvO (Tabel 2) volgt dat het marktaandeel van Antes [10-20]% bedraagt op de markt voor niet-klinische sGGZ 

voor volwassenen en ouderen in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond. Het marktaandeel van Antes komt overeen 
met een omzet van EUR […],-. Dit betreft de omzet van Antes (exclusief OGGZ- en Bopz-omzet) zoals opgegeven in 
de Vergunningsaanvraag in de tabel onder randnummer 172. 
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(15) De remedie voor de niet-klinische markt komt er op neer dat zorgactiviteiten van Partijen ter 

grootte van […] worden overgedragen aan GGZ Delfland teneinde iedere toename van het 

marktaandeel van Parnassia als gevolg van de concentratie te voorkomen.  

(16) GGZ Delfland verkrijgt als gevolg van deze remedie op deze markt een aandeel van circa [10-

20]%. Dit marktaandeel is groter dan het huidige marktaandeel van Antes. Op basis van deze 

marktpositie moet GGZ Delfland geacht worden de voormalige concurrentiepositie van Antes ten 

opzichte van Parnassia Groep (als “challenger”) over te kunnen nemen en zelfs sterker te kunnen 

invullen en voldoende concurrentiedruk op de fusie-entiteit te geven doordat zij door 

zorgverzekeraars en patiënten als reëel alternatief zal worden beschouwd.   

IV. AFSTOTING KLINISCHE FORENSISCHE ZORG MET BEVEILIGINGSNIVEAU 1 IN DE GHOR-

REGIO ROTTERDAM-RIJNMOND 

 

(17) ACM heeft geconstateerd dat de voorgenomen concentratie de mededinging op de markt voor de 

klinische forensische zorg met beveiligingsniveau 1 en 2 in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond 

zou kunnen beperken. 

(18) Teneinde aan het door ACM geconstateerde mededingingsprobleem tegemoet te komen, 

verbinden Partijen zich ertoe om de klinische forensische zorg met beveiligingsniveau 1 die door 

DJI is ingekocht c.q. gereserveerd bij Antes, althans onderdeel is van het forensische contract van 

Antes met DJI, ter grootte van […] verpleegdagen voor 2017 ([…] bed), over te dragen aan GGZ 

Delfland (artikel 13.1.1. Koopovereenkomst). Daarnaast verbinden partijen zich ertoe tot en met 

[…] niet actief te worden op het gebied van klinische forensische zorg op beveiligingsniveau 1 in 

de GHOR regio Rotterdam-Rijnmond. Parnassia 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. 
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(19) Als gevolg van de afstoting wordt de volledige toevoeging en de overlap tussen Antes en 

Parnassia op de markt voor klinische forensische zorg met beveiligingsniveau 1 en 2 in de regio 

Rotterdam-Rijnmond, en daarmee ook het door ACM uiteengezette mededingingsprobleem, 

weggenomen.  

(20) GGZ Delfland verkrijgt op de markt voor niet-klinische sGGZ voor volwassenen en ouderen en de 

markt voor forensische zorg met beveiligingsniveau 1 en 2 het aandeel ter grootte van Antes. 

GGZ Delfland is momenteel niet (meer) actief op de markt voor forensische zorg met 

beveiligingsniveau 1 en 2, maar heeft de capaciteit, klinische faciliteiten en expertise om dergelijke 

patiënten op te nemen. GGZ Delfland moet dan ook in staat worden gedacht om de  voormalige 

concurrentiepositie van Antes over te kunnen nemen en voldoende (potentiële) concurrentiedruk 

op de fusie-entiteit te geven doordat zij door DJI en patiënten als reëel alternatief zal worden 

beschouwd.   

*** 
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