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I. MELDING 

1. Op 17 april 2007 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(hierna: de Raad) een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 

34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Stichting AMC de Meren en Stichting 

JellinekMentrum voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, onder a, van de 

Mededingingswet. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 77 van 20 april 2007. 

Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar 

voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. Tevens is een 

zienswijze van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) ontvangen.  

II. PARTIJEN 

2. Stichting AMC de Meren (hierna: AMC de Meren) is een stichting naar Nederlands recht. 

AMC de Meren biedt klinische en niet-klinische psychiatrische zorg voor volwassenen en ouderen 

en niet-klinische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg aan. Tevens biedt AMC de Meren, via een 

Vennootschap Onder Firma (hierna: VOF) met het Academisch Centrum van de Universiteit van 

Amsterdam, academische topreferente geestelijke gezondheidszorg aan. AMC de Meren beschikt 

tevens over een forensisch psychiatrische eenheid.  

3. Stichting JellinekMentrum (hierna: JellinekMentrum) is een stichting naar Nederlands 

recht. JellinekMentrum biedt klinische en niet-klinische psychiatrische zorg voor volwassenen en 

ouderen en biedt niet-klinische kinder- en jeugdpsychiatrische zorg aan. JellinekMentrum is 

tevens actief op het gebied van verslavingszorg.  

III. DE GEMELDE OPERATIE 

4. De gemelde operatie is neergelegd in een “ Intentieverklaring”  d.d. 17 januari 2007 die 

door partijen bij de melding is overgelegd. De in de intentieverklaring gemelde transactie voorziet 

in een juridische fusie tussen AMC de Meren en JellinekMentrum. 
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IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

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

Mededingingswet. De transactie leidt er toe dat twee voorheen van elkaar onafhankelijke 

ondernemingen fuseren en opgaan in één onderneming. 

6. Betrokken ondernemingen zijn AMC de Meren en JellinekMentrum (hierna gezamenlijk: 

partijen). 

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

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

concentratietoezicht valt. 

V. BEOORDELING 

A. RUIMTE VOOR CONCURRENTIE 

8. In eerdere besluiten1 is beoordeeld in hoeverre er binnen de Geestelijke 

Gezondheidszorg (hierna: GGZ) ruimte is voor concurrentie. Daarbij is geconcludeerd dat 

activiteiten in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen 

(hierna: BOPZ) niet kunnen worden aangemerkt als ondernemingsactiviteiten. Voorts werd ten 

aanzien van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (hierna: OGGZ) geconcludeerd dat er bij 

het bieden van deze zorg geen ruimte is voor concurrentie. Daarom zal in onderhavige zaak niet 

verder op de activiteiten van partijen in het kader van BOPZ en OGGZ worden ingegaan.  

9. In een eerder besluit2 heeft de Raad het aannemelijk geacht dat er ruimte is voor 

concurrentie binnen de niet-klinische GGZ en de kortdurende klinische GGZ. Ook waren en zijn 

er voldoende aanwijzingen dat er ruimte is voor concurrentie op het gebied van de langdurige 

klinische GGZ. Het beleid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS), 

gericht op meer marktwerking en transparantie, is reeds in uitvoering.3 Gelet op het voorgaande 

zal in dit besluit hierbij dan ook worden aangesloten en zal uitgegaan worden van ruimte voor 

concurrentie op het gebied van de klinische en niet-klinische GGZ.   

                                                           
1 Zie het besluit van 2 november 2006 in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord - GGZ Dijk en Duin, punten 19 t/m 28, het 

besluit van 11 juli 2006 in zaak 5660/GGZ Groep Europoort – Bavo RNO Groep, punt 22 en het besluit van 1 september 

2004 in zaak 3865/Rijngeest – Robert Fleury, punten 17 t/m 20. 

2 Zie het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 28. 

3 Zie bijvoorbeeld Kwaliteit hoog op de agenda, Minister van VWS 10 februari 2006, TK 2005 – 2006, 28439 nr. 12 en 

beleidsvisie GGZ, Minister van VWS juni 2006, TK 2005 – 2006, 29689 nr. 96.  
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B. RELEVANTE MARKTEN 

Rel evant e pr oduct mar kt en 

10. Partijen zijn beide actief op het gebied van GGZ voor volwassenen en ouderen en bieden 

daarbij zowel klinische als niet-klinische zorg aan. Beide partijen zijn daarnaast actief op het 

gebied van niet-klinische GGZ voor kinderen en jeugdigen. JellinekMentrum biedt tevens 

verslavingszorg aan, AMC de Meren biedt academische topreferente GGZ en forensische en 

intensieve psychiatrie aan. 

Niet-klinische GGZ en klinische GGZ 

11. In eerdere besluiten4 is reeds vastgesteld dat de niet-klinische GGZ en de klinische GGZ 

als aparte productmarkten dienen te worden beschouwd. Vanuit de cliënten bezien, is het niet 

(altijd) mogelijk een klinische behandeling te vervangen door een niet-klinische behandeling. 

Vanuit de aanbodkant is toetreding tot de klinische GGZ veel moeilijker vanwege onder meer 

wettelijke toetredingsdrempels. In dit besluit wordt bij deze marktafbakening aangesloten.  

Algemene GGZ en specialistische GGZ 

 (i) Volwassenen en ouderen 

12. In eerdere besluiten5 is ervan uitgegaan dat GGZ voor volwassenen en ouderen 

onderdeel uitmaken van dezelfde markt. Marktpartijen hebben toen aangegeven ofwel reeds GGZ 

voor zowel volwassenen en ouderen aan te bieden, dan wel dat het relatief eenvoudig is om te 

schakelen van GGZ voor volwassenen naar GGZ voor ouderen en vice versa. Gesprekken met 

marktpartijen in onderhavige zaak bevestigen dit beeld. In dit besluit zal hier dan ook bij worden 

aangesloten. Gelet op het voorgaande zal worden uitgegaan van een markt voor klinische GGZ 

voor volwassenen en ouderen en een markt voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en 

ouderen. 

 (ii) Kinderen en jeugdigen 

13. In eerdere besluiten6 zijn onvoldoende aanwijzingen naar voren gekomen dat GGZ voor 

kinderen en jeugdigen onderdeel uitmaakt van dezelfde markt als GGZ voor volwassenen en 

                                                           
4 Zie het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 32 en het besluit in 

zaak 3865/Rijngeest – Robert Fleury, reeds aangehaald, punt 26. 

5 Zie het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 39. 

6 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 40 en 

het besluit in zaak 3865/Rijngeest – Robert Fleury, reeds aangehaald, punt 34. 
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ouderen. Gesprekken in onderhavige zaak hebben dit bevestigd. Gelet op het voorgaande zal in 

dit besluit hierbij worden aangesloten en derhalve zal niet-klinische GGZ voor kinderen en 

jeugdigen als aparte productmarkt worden beschouwd. 

14. Hiernaast is in een eerder besluit7 gesteld dat er mogelijk een aantal specialismen 

bestaat waarvoor geldt dat vraagsubstitutie niet of slechts in beperkte mate mogelijk is en vanuit 

de aanbodzijde bezien substitutie moeilijk is, bijvoorbeeld als gevolg van specifieke 

investeringen. Voor een dergelijk specialisme is dus sprake van een aparte relevante 

productmarkt. 

 (iii) Verslavingszorg 

15. JellinekMentrum biedt in haar gespecialiseerde verslavingszorginstelling Jellinek 

klinische en niet-klinische verslavingszorg aan volwassenen en niet-klinische verslavingszorg aan 

jeugdigen aan. AMC de Meren biedt geen verslavingszorg aan.  

16. Volgens partijen dient de markt voor verslavingszorg als aparte productmarkt te worden 

beschouwd. Partijen stellen dat de zorg en dienstverlening die in het kader van de reguliere GGZ 

wordt geboden, geen alternatief vormt voor de zorg en dienstverlening die een verslavingspatiënt 

nodig heeft. Ten aanzien van de vraagzijde van de markt voor verslavingszorg zou dan ook geen 

sprake zijn van substitutie door de zorg en dienstverlening die wordt aangeboden door de 

reguliere GGZ.  

17. Ook stellen partijen dat voor het aanbieden van verslavingszorg verschillende specifieke 

kerncompetenties nodig zijn, zoals kennis van epidemiologie van middelengebruik en van 

statistieken over middelen, kennis van verslaving(sgedrag), kennis van effectieve interventies, 

kennis van consultatie- en preventiemethodieken, ervaring in het omgaan met verslaafden en 

kennis van de samenhang tussen verslaving en tal van andere aandoeningen. Deze kunnen alleen 

verworven worden door middel van het volgen van een speciale opleiding en het opdoen van 

meerjarige werkervaring in een omgeving waar verslaafden worden behandeld. Ten aanzien van 

de aanbodzijde van de markt voor verslavingszorg zou dan ook geen sprake zijn van substitutie 

door de zorg die aangeboden wordt door dienstverleners die werkzaam zijn in de reguliere GGZ.  

18. Gesprekken met marktpartijen hebben bevestigd dat de specialistische verslavingszorg 

die Jellinek biedt, inderdaad als aparte productmarkt te beschouwen is. Gelet op het feit dat geen 

                                                           
7 Zie het besluit in zaak 3865/Rijngeest – Robert Fleury, reeds aangehaald, punt 30. 
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overlap bestaat tussen de activiteiten van partijen op het gebied van specialistische 

verslavingszorg, zal deze hierna buiten beschouwing worden gelaten.8  

 (iv) Academische topreferente zorg 

19. AMC de Meren biedt, via een VOF met het Academisch Medisch Centrum van de 

Universiteit van Amsterdam, academische topreferente GGZ aan. Topreferente zorg betreft zeer 

specialistische patiëntenzorg die gepaard gaat met bijzondere diagnostiek en behandeling 

waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is (een “ last resort” -functie).9 Deze zorg heeft een 

bovenregionale functie. Tevens biedt deze VOF opleidingen, wetenschappelijk onderwijs en 

onderzoek aan.10 Aanbieders van topreferente zorg dienen te beschikken over een vergunning op 

basis van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (hierna: WBMV). Voor academische 

topreferente zorg is verder een erkenning nodig als academisch ziekenhuis. Gezien het specifieke 

karakter van deze zorg alsmede de specifieke toelatingseisen, wordt er hierna van uitgegaan dat 

er sprake is van een aparte relevante productmarkt voor academische topreferente GGZ. Gelet op 

het feit dat er geen sprake is van een overlap tussen activiteiten van partijen op dit gebied, zal in 

dit besluit de markt voor academische topreferente GGZ buiten beschouwing worden gelaten. 

 (v) Forensische  en intensieve psychiatrie 

20. AMC de Meren biedt forensische en intensieve psychiatrie aan. Volgens partijen is hier 

sprake van een aparte relevante productmarkt. Forensische psychiatrische zorg betreft de 

behandeling van personen die lijden aan een psychische stoornis en die als gevolg daarvan een 

strafbaar feit hebben gepleegd waarvoor zij door de rechter zijn veroordeeld. Bij intensieve zorg 

gaat het om patiënten met zeer ernstige en complexe psychiatrische problemen die voorheen in 

een reguliere GGZ-instelling waren opgenomen, maar daar een veiligheidsrisico vormden en 

daarom naar een gespecialiseerde instelling voor intensieve zorg worden overgebracht. Voor 

zowel forensische als ook intensieve psychiatrie gelden voor aanbieders specifieke toelatings- en 

beveiligingseisen. Gelet op het voorgaande wordt hierna ervan uitgegaan dat forensische en 

intensieve psychiatrie geen onderdeel vormen van de relevante markten voor klinische GGZ voor 

volwassenen en ouderen, niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen en niet-klinische GGZ 

voor kinderen en jeugdigen. Gelet op het feit dat er geen sprake is van een overlap tussen 

activiteiten van partijen op dit gebied, zal in dit besluit de forensische en intensieve zorg buiten 

beschouwing worden gelaten. 

                                                           
8 Wel zal bij de beoordeling van de gevolgen van de concentratie rekening worden gehouden met een mogelijk 

concurrentievoordeel van partijen als gevolg van deze specialistische verslavingszorg, zie punten 49 en 79. 

9 Visiedocument Concurrentie in de Ziekenhuissector, januari 2004, randnummer 15. 

10 Jaarverslag van het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam 2006, blz. 92. 
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Conclusie 

21. Gelet op het voorgaande zal in het navolgende worden uitgegaan van (1.) een markt voor 

klinische GGZ voor volwassenen en ouderen, (2.) een markt voor niet-klinische GGZ voor 

volwassenen en ouderen en (3.) een markt voor niet-klinische GGZ voor kinderen en jeugdigen. 

Verslavingszorg zal buiten beschouwing worden gelaten, evenals academische topreferente GGZ 

en forensische/ intensieve zorg.  

Rel evant e geogr af ische mar kt  

22. Beide partijen hebben met betrekking tot de relevante productmarkten uitsluitend 

vestigingen in de zorgkantoorregio Amsterdam. Deze zorgkantoorregio omvat de steden 

Amsterdam en Diemen.11 

23. Uit onderzoek in eerdere zaken12 op het gebied van de AWBZ is gebleken dat er, aan de 

aanbodzijde, vanwege de financieringssystematiek van de AWBZ drempels bestaan voor spelers 

om vanuit het eigen werkgebied actief te worden in het werkgebied van een andere gevestigde 

speler.13 De drempels om actief te worden in een andere zorgkantoorregio zijn hoger dan 

drempels voor toetreding tot een ander gebied binnen één en dezelfde zorgkantoorregio. In een 

aantal eerdere besluiten14 op het gebied van GGZ is er dan ook van uitgegaan dat de omvang van 

de geografische markt ten minste het werkgebied van een aanbieder omvat en niet ruimer is dan 

een zorgkantoorregio. 

24. Tevens is voor de marktafbakening de vraagzijde van groot belang, zoals de 

reisbereidheid van GGZ-cliënten. In eerdere zaken15 is gebleken dat op het gebied van algemene 

GGZ nauwelijks wordt gereisd door cliënten. Toetredingsdrempels en reisbereidheid kunnen 

echter per regio verschillen en dienen dus in elke zaak specifiek te worden onderzocht. 

                                                           
11 Stichting AMC de Meren richt zich naar eigen zeggen specifiek op mensen die wonen in Amsterdam Oost, Zuidoost en 

Diemen, zie Financieel Verslag 2005 Stichting De Meren, blz. 5 en website www.amcdemeren.nl. JellinekMentrum richt zich 

op mensen die wonen in Amsterdam, zie de folder Mentrum. Uw zorg, onze zorg, blz. 11. 

12 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 5632/  GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 43, het 

besluit van 17 januari 2005 in zaak 4161/De Runne – Kruiswerk Mark en Maas – Thebe, punt 25 en het besluit in zaak 

4295/Stichting Icare – Sensire – Thuiszorg Groningen, reeds aangehaald, punt 30. 

13 Zie het besluit in zaak 4295/Stichting Icare – Sensire – Thuiszorg Groningen, reeds aangehaald, punt 30. 

14
 Zie, onder meer, het besluit in zaak 5632/  GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 49, 

het besluit van 7 maart 2007 in zaak 5979/Parnassia – Bavo Europoort, punt 12. 

15 Zie het besluit in zaak 3865/Rijngeest – Robert Fleury, reeds aangehaald, punt 48 en het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-

Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punten 45 t/m 48. 
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Opvatting partijen 

25. Partijen stellen dat voor een mededingingsrechtelijke analyse van de geografische markt 

een zorgkantoorregio ongeschikt is, omdat de afbakening van de regio gerelateerd is aan de 

vroegere organisatie van de zorgverzekeraars en niet aan de daadwerkelijke patiëntenstromen en 

gebieden waarin sprake is van gelijke concurrentievoorwaarden. Dit geldt te meer in de provincie 

Noord-Holland, waar sprake is van relatief kleinere regio’s met meer arbitraire grenzen dan in 

veel andere delen van het land.  

26. Zo valt volgens partijen mededingingsrechtelijk niet te verdedigen dat Amstelveen deel 

zou uitmaken van een andere geografische markt dan Amsterdam, terwijl dit indien de 

zorgkantoorregio’s als uitgangspunt worden genomen, wel zou moeten. Er bestaat tussen 

Amstelveen en Amsterdam namelijk geen natuurlijke barrière16, waardoor in geografisch opzicht 

er dan ook geen enkele reden is voor het feit dat Amstelveen tot een andere geografische markt 

zou behoren dan Amsterdam. Tevens bestaan er goede verbindingen qua openbaar vervoer 

tussen Amstelveen en Amsterdam. Bovendien is mede gelet op het woon-werkverkeer en de 

verspreiding van culturele instellingen en horeca, ook in sociaal en cultureel opzicht sprake van 

één gebied en is Amstelveen in die zin vergelijkbaar met Amsterdam, aldus partijen. 

Beoordeling 

27. Partijen hebben gegevens aangeleverd betreffende de herkomst van nieuwe patiënten in 

2005 en 2006. Uit deze gegevens volgt dat zowel in 2005 als 2006 het overgrote merendeel 

(meer dan [90-100]%) van de patiënten van AMC de Meren en JellinekMentrum afkomstig was 

uit de zorgkantoorregio Amsterdam.17 Dit geldt voor zowel de klinische GGZ voor volwassenen en 

ouderen, als de niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen en de niet-klinische GGZ voor 

kinderen en jeugdigen. Bij die vestigingen waar minder dan 90% van de patiënten uit Amsterdam 

en Diemen komt, is de spreiding over de andere zorgkantoorregio’s erg groot en/of gaat het om 

een heel klein aantal nieuwe patiënten op de betreffende vestiging. Er komen dus nauwelijks 

patiënten uit Amstelveen, hetgeen niet tot de zorgkantoorregio Amsterdam behoort, naar de 

vestigingen van partijen. 

28. Gegevens van de concurrent GGZ Buitenamstel18, welke als werkgebied eveneens de 

zorgkantoorregio Amsterdam heeft, omtrent de herkomst van haar patiënten bevestigen dit 

                                                           
16 Zoals gesignaleerd in zaak 5632/  GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 44. 

17 Hierbij zijn de patiënten waarvan onbekend is uit welke zorgkantoorregio ze afkomstig zijn buiten beschouwing gelaten, 

evenals patiënten welke uit het buitenland afkomstig zijn. 

18 GGZ Buitenamstel is per 1 januari 2007 gefuseerd met de GGZ-instelling De Geestgronden. Hierna zal worden 

gesproken van ‘GGZ Buitenamstel’ als het gaat om de vestigingen van GGZ Buitenamstel, ‘De Geestgronden’ als het gaat 
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beeld. [90-100]%19 van haar patiënten is – net als bij partijen - uit de zorgkantoorregio 

Amsterdam afkomstig. De drie geïntegreerde GGZ-instellingen in Amsterdam en Diemen leveren 

derhalve [90-100]% van hun zorg aan inwoners van de zorgkantoorregio Amsterdam. 

29. Uit gegevens van GGZ-instellingen rondom Amsterdam en Diemen blijkt dat zij op dit 

moment weinig patiënten uit de zorgkantoorregio Amsterdam behandelen. Uit gegevens van De 

Geestgronden uit 2006 blijkt dat [0-5]% van de patiënten, behandeld in haar vestigingen in de 

zorgkantoorregio’s Zuid-Kennemerland en Amstelland en de Meerlanden, afkomstig was uit 

Amsterdam en Diemen. Dit betekent dat een uitermate gering deel van het totale aantal patiënten 

uit de zorgkantoorregio Amsterdam zorg afneemt van De Geestgronden. De Geestgronden heeft 

desgevraagd bevestigd dat de cijfers intussen niet sterk gewijzigd zijn.   

30. Uit een eerder besluit20 blijkt dat meer dan 90% van patiënten van geïntegreerde GGZ-

instellingen behandeld in vestigingen in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en 

Kennemerland ook daadwerkelijk afkomstig is uit die zorgkantoorregio’s.  

31. Gesprekken met marktpartijen hebben dit beeld bevestigd: GGZ-patiënten in Amsterdam 

en Diemen blijken op dit moment voor algemene GGZ nog weinig te reizen, maar meestal te 

kiezen voor een aanbieder in Amsterdam en Diemen. Marktpartijen geven ook aan dat 

Amsterdamse patiënten nauwelijks naar Amstelveen reizen voor zorgverlening.  

32. Er zijn geen aanwijzingen dat partijen of hun voornaamste concurrenten in Amsterdam-

Diemen zich wat betreft algemene GGZ richten op patiënten buiten de relevante 

zorgkantoorregio. Andersom is niet gebleken dat GGZ-aanbieders van buiten de relevante 

zorgkantoorregio zich wat betreft algemene GGZ actief richten op patiënten uit Amsterdam en 

Diemen.21  

33. Uitgaande van het voorgaande is het voldoende aannemelijk dat de zorgkantoorregio 

Amsterdam de relevante geografische markt is. 

34. Het is mogelijk dat het keuzegedrag van cliënten zal veranderen indien de marktmacht 

die partijen als gevolg van onderhavige fusie zouden kunnen krijgen, zou resulteren in 

                                                                                                                                                                  

om de vestigingen van ‘De Geestgronden’ en ‘GGZ Buitenamstel – De Geestgronden’ als het gaat om de gehele 

onderneming. 

19 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.  

20 Zie het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punten 45 en 46. 

21 Een GGZ-aanbieder van buiten de zorgkantoorregio Amsterdam heeft expliciet aangegeven dat de 

financieringssystematiek van de AWBZ (budgetten) een belemmering vormen voor de reisbereidheid van patiënten. 
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bijvoorbeeld een kwaliteitsdaling van de geboden zorg. In een eventuele vergunningsfase zal 

nader onderzoek worden verricht naar het effect van een mogelijke kwaliteitsdaling op de 

reisbereidheid van cliënten en de effecten hiervan op de relevante geografische markt.  

35. Tevens dient rekening gehouden te worden met het feit dat het een voorgenomen fusie 

betreft in een sector die in transitie is. Het beleid van de Minister van VWS is gericht op meer 

marktwerking en transparantie. Hierdoor kunnen patiënten in de toekomst meer geprikkeld 

worden om te gaan reizen, hetgeen uiteindelijk zou kunnen resulteren in grotere relevante 

geografische markten. Op dit moment zijn de wettelijke veranderingen en de gevolgen hiervan 

echter nog onvoldoende concreet om deze mee te kunnen nemen bij de afbakening van de 

geografische markt.  

Conclusie 

36. Gelet op het voorgaande wordt in onderhavige zaak vooralsnog uitgegaan van een 

omvang van de geografische markt die de zorgkantoorregio Amsterdam (Amsterdam en Diemen) 

omvat. In een eventuele vergunningsfase zal nader onderzoek worden verricht naar de omvang 

van de geografische markt waarbij ook de toekomstige reisbereidheid van patiënten zal worden 

betrokken.  

C.  GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

37. Uit het voorgaande volgt dat de activiteiten van JellinekMentrum en AMC de Meren op 

de markten voor klinische GGZ voor volwassenen en ouderen, niet-klinische GGZ voor 

volwassenen en ouderen en niet-klinische GGZ voor kinderen en jeugdigen elkaar in geografisch 

opzicht overlappen. De beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen fusie zal zich daarom 

richten op de vraag in hoeverre door de fusie actuele concurrentiedruk wegvalt in die mate dat 

ten gevolge van de voorgenomen fusie een economische machtspositie kan ontstaan of worden 

versterkt.  

38. Zoals uit het navolgende zal blijken, worden mogelijke mededingingsproblemen 

geconstateerd op de markten voor klinische GGZ voor volwassenen en ouderen en niet-klinische 

GGZ voor volwassenen en ouderen.  

39. In het navolgende zal achtereenvolgens worden ingegaan op veranderingen in de actuele 

concurrentiedruk bij (1.) klinische GGZ voor volwassenen en ouderen, (2.) niet-klinische GGZ 

voor volwassenen en ouderen en (3.) niet-klinische GGZ voor kinderen en jeugdigen. Indien de 

actuele concurrentiedruk wegvalt, zal worden vastgesteld of deze kan worden gecompenseerd 

door relativerende factoren zoals potentiële concurrentiedruk en de afnemersmacht van het 

zorgkantoor. 
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1. Klinische GGZ voor volwassenen en ouderen 

40. Zoals uit het navolgende zal blijken, valt door de voorgenomen fusie actuele 

concurrentiedruk voor klinische GGZ voor volwassenen en ouderen weg, zonder dat dit 

voldoende wordt gecompenseerd door potentiële concurrentiedruk of de compenserende 

afnemersmacht van het zorgkantoor. Er is dan ook voldoende reden om aan te nemen dat er een 

economische machtspositie kan ontstaan die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 

mededinging op significante wijze wordt beperkt.  

1.a. Posities van partijen  

41. JellinekMentrum en AMC de Meren zijn op het gebied van klinische GGZ voor 

volwassenen en ouderen beide actief in de zorgkantoorregio Amsterdam.  

42. JellinekMentrum is op het gebied van klinische GGZ voor volwassenen en ouderen de 

grootste aanbieder op deze geografische markt, met een marktaandeel van [30-40]% op basis van 

realisatie 200522 en een marktaandeel van circa [40-50]% aan feitelijk bezette bedden.23 

JellinekMentrum heeft […] toegelaten bedden24 en beschikt daarmee over circa [30-40]% van de 

toegelaten beddencapaciteit op de relevante geografische markt.  

43. AMC de Meren is op het gebied van klinische GGZ voor volwassenen en ouderen de op 

twee na grootste aanbieder op deze geografische markt, met een marktaandeel van circa [20-

30]% op basis van realisatie 200525 en een marktaandeel van circa [20-30]% aan feitelijk bezette 

bedden.26 AMC de Meren heeft […] toegelaten bedden27 en beschikt daarmee over [20-30]% van 

de toegelaten beddencapaciteit op de relevante geografische markt.  

44. Partijen zijn dus de nummer één en drie qua marktaandeel op de relevante geografische 

markt. De gefuseerde onderneming zal een marktaandeel hebben van circa [60-70]% op basis van 

zowel realisatie, feitelijke bedden en toegelaten beddencapaciteit. GGZ Buitenamstel vormt de 

                                                           
22 Zie ook punten 45 en 46.  

23 358 bedden waren in 2006 feitelijk bezet. 

24 Dit is het aantal bedden waarvoor de instelling over een toelating beschikt, hetgeen gelijk is aan het aantal feitelijke 

bedden tezamen met het aantal niet-bezette plaatsen in dat jaar. 

25 Zie ook punten 45 en 46.  

26 200 bedden waren in 2006 feitelijk bezet. 

27 […] bedden inclusief forensische en intensieve zorg. 
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voornaamste concurrent met een marktaandeel van [20-30]% op basis van realisatie 200528 en op 

basis van feitelijke bedden en toegelaten beddencapaciteit29.  

45. Partijen zijn uitgegaan van andere marktaandelen, namelijk respectievelijk [30-40]% en 

[10-20]%, gezamenlijk [40-50]%. De Raad neemt deze cijfers echter niet als uitgangspunt. De 

NMa heeft namelijk op basis van de realisatie 2005 zoals aangeleverd door het zorgkantoor 

Amsterdam, marktaandelen berekend. En de NZa heeft op basis van productieafspraken 2006 

marktaandelen berekend. Deze cijfers geven eenzelfde beeld. Partijen hebben zelf een lager 

marktaandeel geschat. Dit hebben ze gedaan door op basis van rapporten en jaarverslagen 

productiecijfers te schatten over 2005. Het is de Raad gebleken dat de marktaandelen zoals 

berekend door de NMa en NZa een realistischer beeld geven van de marktsituatie.  

46. Het verschil met cijfers van partijen is onder meer te verklaren doordat partijen de 

productie van GGZ-instelling Sinaï Centrum (hierna: Sinaï) hebben meegerekend. De Raad is van 

mening dat Sinaï op een andere productmarkt actief is (zie punt 54). Tevens rekenen partijen ook 

de productie van andere GGZ-aanbieders die buiten de geografische marktafbakening vallen, 

mee. Ook wordt het marktaandeel van een concurrent hoger ingeschat, dan de daadwerkelijke 

productiecijfers weergeven. Partijen hebben de NMa erop gewezen dat de cijfers realisatie 2005 

die het zorgkantoor aan de NMa heeft aangeleverd nog een gedeelte aan topreferente 

academische zorg, BOPZ en OGGZ omvatten. Aangezien echter het grootste gedeelte van het 

verschil in marktaandelen wordt verklaard door Sinaï, niet-Amsterdamse GGZ-aanbieders en de 

Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis St. Lucas Andreas Ziekenhuis (hierna: 

PAAZ SLAZ), kan dit punt niet tot een verschil in de materiële beoordeling leiden.  

47. De markt is al voor de voorgenomen fusie sterk geconcentreerd. Door de voorgenomen 

fusie valt de concurrentiedruk van partijen op elkaar weg. Er blijven slechts twee aanbieders op de 

markt over die een vergelijkbaar geïntegreerd GGZ-aanbod hebben. De Herfindahl-Hirschmann 

Index (hierna: HHI)30 bedraagt voorafgaand aan de fusie 3.150. Na de voorgenomen fusie stijgt de 

                                                           
28 Zie ook punten 45 en 46.  

29 Bron: jaarverslag 2005. 

30 Een veelgebruikte maatstaf voor de concentratiegraad is de zogenaamde HHI. De HHI is gelijk aan de som van de 

gekwadrateerde individuele marktaandelen (in procenten uitgedrukt) van alle ondernemingen op de markt. De HHI kan 

variëren tussen 0 en 10.000 punten en is een maatstaf voor de mate van concentratie in een bepaalde markt. Het absolute 

niveau van de HHI geeft een eerste aanwijzing voor de concentratiegraad van de markt na de concentratie; de wijziging in 

de HHI is een graadmeter voor de verandering die voortvloeit uit de concentratie. In de Richtsnoeren van de Europese 

Commissie voor de beoordeling van horizontale fusies (2004/C 31/03), punt 20, is aangegeven dat het onwaarschijnlijk is 

dat de Europese Commissie horizontale mededingingsbezwaren zal zien in geval van een fusie met een HHI van meer dan 

2.000 en een verandering van minder dan 150, behalve als zich bijzondere omstandigheden voordoen. 
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HHI met circa 2.170 punten tot 5.321.31 Deze stijging is fors hoger dan de door de Europese 

Commissie onderscheiden ondergrens van 150, waaronder mededingingsbezwaren 

onwaarschijnlijk worden geacht.  

48. Het zorgkantoor heeft aangegeven dat de fuserende partijen sterker worden en de 

keuzemogelijkheden voor met name zware gevallen en chronisch zieke patiënten geringer 

worden. Het zorgkantoor ziet nadelige effecten van de fusie op haar onderhandelingspositie. 

49. Jellinek is de enige grote aanbieder voor verslavingszorg in Amsterdam, alhoewel er in de 

afgelopen jaren wel een aantal kleinere concurrenten tot de markt is toegetreden. Voor patiënten 

die zowel verslaafd zijn als ook een psychiatrische stoornis hebben (“dubbele diagnose”), kan 

JellinekMentrum een compleet zorgaanbod bieden, terwijl haar concurrenten deze patiënten voor 

de behandeling van hun verslaving door moeten verwijzen naar JellinekMentrum. Het is derhalve 

niet uit te sluiten dat partijen een concurrentievoordeel hebben, gezien het feit dat de 

gespecialiseerde verslavingskliniek Jellinek tot de fuserende onderneming behoort. Eén 

concurrent heeft haar zorg geuit over de gevolgen van de fusie op de samenwerking op dat 

gebied met Jellinek. Partijen hebben aangegeven dat het verwijzings- en behandelingsproces voor 

patiënten met een dubbele diagnose door de fusie niet zal veranderen. De vraag naar de mate 

waarin de gespecialiseerde verslavingskliniek Jellinek van invloed is op de 

concurrentieverhoudingen leent zich voor diepgaander onderzoek in een eventuele 

vergunningsfase. 

1.b. Concurrenten 

50. Partijen geven aan concurrentiedruk te ervaren van GGZ Buitenamstel, Sinaï, De 

Geestgronden, GGZ Dijk en Duin, De Rivierduinen en PAAZ SLAZ. Hierna zal worden ingegaan 

op de mogelijke actuele concurrentiedruk die JellinekMentrum en AMC de Meren ondervinden 

van deze partijen.  

51. GGZ Buitenamstel is een GGZ-instelling die vanuit twaalf locaties in Amsterdam Zuid en 

Nieuw-West psychiatrische en psychosociale zorg aan ouderen, volwassenen en jeugd in zowel 

klinische als niet-klinische vorm aanbiedt. GGZ Buitenamstel heeft een capaciteit van 249 

feitelijke bedden en 379 toegelaten bedden en een marktaandeel van [20-30]%. De Raad gaat er 

vanuit dat GGZ Buitenamstel de belangrijkste concurrent van partijen is. GGZ Buitenamstel zal 

na de voorgenomen fusie echter beduidend kleiner zijn dan de gefuseerde instelling. 

52. GGZ Buitenamstel is per 1 januari 2007 gefuseerd met de GGZ-instelling De 

Geestgronden. De Geestgronden is actief in de zorgkantoorregio’s Kennemerland en Amstelland 

en de Meerlanden. Op dit moment komt slechts [0-5]% van haar cliënten uit Amsterdam of 

                                                           
31 De markt wordt als gevolg van de fusie zeer geconcentreerd.  
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Diemen. Partijen hebben aangevoerd dat GGZ Buitenamstel in de toekomst patiënten naar 

vestigingen van De Geestgronden door zou kunnen sturen. Hierdoor zou GGZ Buitenamstel – 

De Geestgronden haar capaciteit voor Amsterdamse patiënten kunnen vergroten. Echter, GGZ 

Buitenamstel en De Geestgronden hebben aangegeven dat een doorverwijzing in de toekomst 

mogelijk is voor met name “second opinion”-patiënten en met betrekking tot gespecialiseerde 

zorg. Zij vermoeden dat het slechts om een gering aantal klinische patiënten zal gaan. De Raad 

gaat er vooralsnog vanuit dat deze mogelijkheid tot doorverwijzing van patiënten naar buiten de 

zorgkantoorregio Amsterdam niet volstaat om te kunnen concluderen dat de vestigingen van De 

Geestgronden concurrentiedruk op partijen uitoefenen. Echter, indien de reisbereidheid van 

patiënten toeneemt, zouden de vestigingen van De Geestgronden in onder ander Amstelveen, 

Hoofddorp, Haarlem en Bennebroek een alternatief kunnen vormen. In een eventuele 

vergunningsfase zal worden onderzocht wat de gevolgen zijn van deze mogelijke extra capaciteit 

van GGZ Buitenamstel – De Geestgronden.  

53. PAAZ SLAZ heeft 30 bedden en biedt alleen kortdurende klinische GGZ aan, hetgeen met 

name is bedoeld voor de koppeling met somatische zorg. Tegenwoordig kunnen (niet-)klinische 

patiënten zonder somatische aandoeningen evenwel ook terecht in PAAZ SLAZ voor niet-

langdurige opnamen (maximaal 3 weken). PAAZ SLAZ heeft aangegeven zich niet als directe 

concurrent te beschouwen van JellinekMentrum en AMC de Meren. Evenals in eerdere zaken gaat 

de Raad er vooralsnog vanuit dat de concurrentiedruk van deze PAAZ SLAZ op de positie van 

partijen beperkt van omvang is. PAAZ SLAZ heeft een marktaandeel van [0-10]%.  

54. Sinaï biedt op dit moment uitsluitend zorg aan joodse cliënten en aan patiënten die aan 

psychotrauma’s leiden voortvloeiend uit een oorlog- of conflictsituatie. Op het gebied van 

klinische zorg verplaatst Sinaï op dit moment haar klinische capaciteit van Amersfoort naar 

Amstelveen. Cliënten van deze instelling vertonen een grotere reisbereidheid dan patiënten van 

algemene GGZ-instellingen; dit hangt samen met het specialisme en de doelgroep van deze 

instelling. Sinaï heeft landelijk 194 bedden32 maar de klinische voorzieningen bevinden zich 

vooralsnog buiten Amsterdam en Diemen. Uit het voorgaande volgt dat Sinaï gezien haar 

specialisme, specifieke doelgroep en locatie op dit moment slechts voor een klein deel van de 

patiënten een alternatief vormt voor partijen. Gelet hierop gaat de Raad er vooralsnog vanuit dat 

Sinaï geen of nauwelijks concurrentiedruk op partijen uitoefent.33  

55. GGZ Dijk en Duin biedt klinische en niet-klinische zorg aan in de omliggende 

zorgkantoorregio’s Kennemerland, Zaanstreek en West-Friesland. GGZ Dijk en Duin heeft 

meerdere vestigingen verspreid over Zaandam, Purmerend, Beverwijk, IJmuiden, Driehuis, 

Castricum en Hoorn. Uit zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord - GGZ Dijk en Duin blijkt dat er 

                                                           
32 Bron: jaarverslag 2005.  

33 De productie van Sinaï is dan ook niet in de berekening van de marktaandelen opgenomen. 
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bij patiënten weinig tot geen reisbereidheid bestaat tussen GGZ Dijk en Duin en de Amsterdamse 

GGZ-instellingen. Amsterdamse GGZ-aanbieders hebben in zaak 5632 verklaard nauwelijks tot 

geen alternatief te vormen voor GGZ Dijk en Duin. Als reden hiervoor werden door marktpartijen 

natuurlijke, sociale en culturele barrières genoemd. Vooralsnog acht de Raad het onwaarschijnlijk 

dat dit omgekeerd wel het geval is en dat er concurrentiedruk uitgaat van GGZ Dijk en Duin.  

56. De Rivierduinen is op 1 januari 2005 ontstaan door een fusie tussen de Rijngeest Groep 

en de Robert-Fleury Stichting.34 De Rivierduinen is een GGZ-instelling die met name actief is in 

het noorden en midden van Zuid-Holland. Op dit moment is de Rivierduinen niet actief op de 

relevante geografische markt. De Raad heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat er thans grote 

patiëntenstromen bestaan tussen de zorgkantoorregio Amsterdam en de vestigingen van de 

Rivierduinen. Gelet op de geografische afstand acht de Raad het aannemelijk dat er geen 

concurrentiedruk van de Rivierduinen uitgaat op partijen.35  

Tussenconclusie 

57. Gezien het voorgaande is het aannemelijk dat op de relevante geografische markt ten 

gevolge van de voorgenomen fusie actuele concurrentiedruk op de markt van klinische GGZ voor 

volwassenen en ouderen wegvalt, zodat een economische machtspositie kan ontstaan of worden 

versterkt. Derhalve zal worden onderzocht of relativerende factoren zoals potentiële 

concurrentiedruk en de compenserende afnemersmacht van het zorgkantoor afdoende zijn om 

het mogelijke ontstaan of versterken van een machtspositie te verhinderen.  

1.d. Relativerende factoren 

Potentiële concurrentiedruk 

58. In eerdere besluiten36 heeft de Raad aangegeven dat toetreding tot de klinische GGZ 

relatief moeilijk is vanwege wettelijke toetredingsdrempels die volgen uit de Wet toelating 

zorginstellingen (hierna: WTZi).37 Aanbieders dienen een uitgebreide vergunningsprocedure te 

doorlopen wanneer zij klinische faciliteiten willen starten.  

59. PsyQ biedt sinds mei 2007 niet-klinische zorg aan in samenwerking met het Slotervaart 

Ziekenhuis. PsyQ is een landelijke franchise formule van de Parnassia Groep. Vooralsnog is PsyQ 

in de zorgkantoorregio Amsterdam alleen in beperkte omvang actief op de markt van niet-

                                                           
34 Zie het besluit in zaak 3865/Rijngeest - Robert Fleury, reeds aangehaald.  

35 De productie van De Rivierduinen is dan ook niet in de berekening van de marktaandelen opgenomen.  

36 Zie het besluit in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord - GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 31 en het besluit in 

zaak 3865/Rijngeest - Robert Fleury, reeds aangehaald, punt 25. 

37 De WTZi is tevens van toepassing op de GGZ. 
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klinische GGZ voor volwassenen en ouderen. Niet uit te sluiten valt dat PsyQ op langere termijn 

ook klinische zorg aan zal gaan bieden. Echter op dit moment is dit onvoldoende concreet, zodat 

de Raad het vooralsnog niet aannemelijk acht dat PsyQ potentiële concurrentiedruk uitoefent. 

60. Zoals toegelicht in punt 54 verleent Sinaï uitsluitend zorg aan een specifieke doelgroep. 

Sinaï kan echter op langere termijn ook zorg verlenen aan andere doelgroepen, al heeft deze 

instelling daar op dit moment geen concrete plannen voor. Dan kan deze instelling derhalve een 

alternatief voor partijen gaan vormen. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat Sinaï op dit 

moment niet over klinische capaciteit in Amsterdam beschikt; de dichtstbijzijnde klinische 

vestiging bevindt zich in Amstelveen. De huidige doelgroepen van Sinaï zijn bereid om verder te 

reizen, aangezien zij afhankelijk zijn van het specialisme van Sinaï. Patiënten die algemene GGZ 

afnemen zijn, zoals eerder toegelicht, op dit moment nauwelijks bereid om langer te reizen en 

Amstelveen vormt op dit moment blijkbaar nauwelijks een alternatief voor Amsterdamse 

patiënten. Derhalve acht de Raad het vooralsnog niet aannemelijk dat Sinaï potentiële 

concurrentiedruk uitoefent. 

Compenserende afnemersmacht 

61. Partijen hebben aangevoerd dat de afnemer van partijen, het zorgkantoor Amsterdam, 

over inkoopmacht beschikt. Partijen zijn voor hun financiering volledig afhankelijk van het 

zorgkantoor Amsterdam. 

62. Evenals in eerdere besluiten38 in de AWBZ-sector is vastgesteld, is het vooralsnog 

onvoldoende aannemelijk dat het zorgkantoor voldoende compenserende afnemersmacht heeft 

om te voorkomen dat ten gevolge van de voorgenomen fusie een economische machtspositie 

kan ontstaan of worden versterkt.  

63. Voor de intramurale GGZ bestaat nog altijd een contracteerplicht. Uitgangspunt bij het 

contracteerbeleid van het zorgkantoor Amsterdam was dat de zorgaanbieders bij gelijkblijvende 

capaciteit konden rekenen op een productieafspraak die aansloot op de goedgekeurde realisatie 

2006 en dat bestaande verblijfszorg kon worden voortgezet.39 

64. Vooralsnog acht de NMa het niet aannemelijk dat het zorgkantoor voldoende tegenwicht 

kan bieden.  

65. De zorgverzekeraars zullen in 2008 een aandeel hebben in de onderhandelingen met 

partijen betreffende het deel van de GGZ dat zal worden overgeheveld naar de 

                                                           
38 Zie het besluit van 3 februari 2006 in zaak 4988/Oosterlengte – Thuiszorg Groningen – Sensire, punt 84 en het besluit 

van 24 mei 2006 in zaak 5603/Zorggroep Noord-Limburg – Thuiszorg Midden-Limburg – Land van Gelre en Gulick, punt 62. 

39 Inkoopprocedure Agis Zorgkantoren AWBZ 2007. Amsersfoort, 9 oktober 2006. 
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Zorgverzekeringswet (hierna: ZVW). Wat de effecten zijn van deze voorgenomen overheveling en 

of en in welke mate zorgverzekeraars compenserende afnemersmacht zullen hebben, is dermate 

onzeker dat de Raad er bij de beoordeling nog geen rekening mee kan houden.  

66. De vraag naar de mate waarin partijen na de fusie worden gedisciplineerd door de 

compenserende afnemersmacht leent zich voor een diepgaander onderzoek in een eventuele 

vergunningsfase. 

Tussenconclusie 

67. Gezien het voorgaande acht de Raad het vooralsnog niet aannemelijk dat PsyQ en Sinaï 

voldoende potentiële concurrentiedruk zouden kunnen bieden dan wel het zorgkantoor 

voldoende compenserende afnemersmacht heeft om te voorkomen dat ten gevolge van de 

voorgenomen fusie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt.  

1.d. Eindconclusie klinische GGZ voor volwassenen en ouderen 

68. Gelet op het voorgaande is er voldoende reden om aan te nemen dat als gevolg van de 

voorgenomen fusie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op de 

markt voor klinische GGZ voor volwassenen en ouderen in de zorgkantoorregio Amsterdam die 

tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel 

daarvan op significante wijze wordt belemmerd.  

69. Zoals eerder gesteld in punt 35, zullen partijen mogelijk door een toename van de 

reisbereidheid van de patiënten na de fusie concurrentiedruk ervaren van concurrenten in 

aangrenzende gebieden. De vraag naar de mate in hoeverre partijen na de fusie concurrentiedruk 

ondervinden van deze aangrenzende concurrenten, leent zich voor een diepgaander onderzoek in 

een eventuele vergunningsfase. 

 

2. Niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen 

70. Zoals uit het navolgende zal blijken, valt door de voorgenomen fusie actuele 

concurrentiedruk voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen weg, zonder dat dit 

voldoende wordt gecompenseerd door potentiële concurrentiedruk of de compenserende 

afnemersmacht van het zorgkantoor. Er is dan ook voldoende reden om aan te nemen dat er een 

economische machtspositie kan ontstaan die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke 

mededinging op significante wijze wordt beperkt.  
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2.a. Posities van partijen  

71. JellinekMentrum en AMC de Meren zijn op het gebied van niet-klinische GGZ voor 

volwassenen en ouderen actief op de relevante geografische markt (zorgkantoorregio 

Amsterdam). 

72. JellinekMentrum is op de markt voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen 

de grootste aanbieder40 in zorgkantoorregio Amsterdam met een marktaandeel van circa [30-

40]% op basis van realisatie 2005. 

73. AMC de Meren is op de markt voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen de 

op twee na grootste aanbieder in zorgkantoorregio Amsterdam met een marktaandeel van circa 

[20-30]% op basis van realisatie 2005. 41  

74. Partijen zijn dus de nummers één en drie qua marktaandeel op de relevante geografische 

markt. Gezamenlijk hebben partijen een marktaandeel van circa [50-60]% op het gebied van niet-

klinische GGZ voor volwassenen en ouderen op deze geografische markt. Buitenamstel vormt de 

belangrijkste concurrent met een marktaandeel van [30-40]%. 

75. Partijen hebben zelf een lager marktaandeel geschat; namelijk respectievelijk [30-40]% en 

[10-20]%, gezamenlijk [50-60]%. De Raad neemt deze cijfers echter niet als uitgangspunt, zie ook 

punt 45.  

76. Het verschil met cijfers van partijen is onder meer te verklaren doordat partijen de 

productie van GGZ-instelling Sinaï hebben meegerekend (zie punt 54). Tevens rekenen partijen 

ook de productie van andere GGZ-aanbieders die buiten de relevante geografische markt vallen, 

mee.42  

77. Door de positie van partijen is de markt voor de voorgenomen fusie al zeer 

geconcentreerd. De HHI43 bedraagt 2.821. Na de voorgenomen fusie stijgt de HHI met circa 1.509 

punten tot 4.330. Deze stijging is fors hoger dan de door de Europese Commissie onderscheiden 

ondergrens van 150, waaronder mededingingsbezwaren onwaarschijnlijk worden geacht. 

                                                           
40 Zie punten 75 en 76. 

41 Zie punten 75 en 76.  

42 Bovendien hebben partijen schattingen over 2007 aangevoerd van kleine aanbieders van niet-klinische GGZ in 

Amsterdam zoals aangevoerd in punten 85 tot en met 90. Volgens partijen hebben deze kleine aanbieders gezamenlijk een 

marktaandeel van [0-10]%. Er zijn op dit moment nog geen productiecijfers uit 2007 beschikbaar. Bovendien gaat de NMa 

vooralsnog ervan uit dat er geen dan wel een beperkte mate van concurrentiedruk uitgaat van deze aanbieders. Zie ook 

punten 85 tot en met 90. 

43 Zie voetnoot 30.  
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78. Wat betreft de mening van het zorgkantoor over de voorgenomen fusie kan worden 

verwezen naar randnummer 48. 

79. Zoals eerder aangevoerd in punt 49 is niet uit te sluiten dat partijen een 

concurrentievoordeel hebben, gezien het feit dat de gespecialiseerde verslavingskliniek Jellinek tot 

de fuserende onderneming behoort en derhalve zowel algemene GGZ als ook verslavingszorg 

geleverd kan gaan worden. In vergelijking met haar kleinere concurrenten die uitsluitend niet-

klinische GGZ aanbieden, hebben partijen bovendien mogelijk een concurrentievoorsprong op 

het gebied van ketenzorg44 door haar klinische capaciteit. De vraag naar de mate waarin 

ketenzorg van invloed is op de concurrentieverhoudingen leent zich voor diepgaander onderzoek 

in een eventuele vergunningsfase.  

2.b. Concurrenten 

80. Partijen geven aan na de voorgenomen fusie concurrentiedruk te ondervinden op het 

gebied van niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen van de volgende marktpartijen: GGZ 

Buitenamstel, De Geestgronden, Sinaï, GGZ Dijk en Duin, HSK Groep, Mentaal Beter, 1nP, 

Stichting Centrum ’45 (hierna: Centrum ’45), Bascule, NPI, Molemann Mental Health Clinics 

(hierna: Molemann), PsyQ en vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen. Hierna wordt 

ingegaan op de actuele concurrentiedruk die JellinekMentrum en AMC de Meren ervaren op deze 

productmarkt. 

81. GGZ Buitenamstel is op de markt voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen 

de op één na grootste aanbieder in Amsterdam en Diemen met een marktaandeel van [30-40]%. 

Met betrekking tot de beoordeling van de disciplinerende werking van GGZ Buitenamstel – De 

Geestgronden kan worden verwezen naar punten 51 en 52. De Raad gaat er vanuit dat GGZ 

Buitenamstel de belangrijkste concurrent van partijen is, maar na de voorgenomen fusie 

beduidend kleiner zal zijn dan de gefuseerde instelling.  

82. De Bascule is een aanbieder van klinische en niet-klinische GGZ voor kinderen en 

jeugdigen, die tevens GGZ biedt aan jongeren tot 23 jaar en hun ouders of verzorgers. De Bascule 

is onder meer gevestigd in Amsterdam en Duivendrecht en heeft een marktaandeel van [0-10]% 

op de markt van niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen. De Bascule richt zich op het 

gebied van niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen met name op de specialismen 

jongeren tot 23 jaar en gezinstherapie. Gelet hierop gaat de Raad er vooralsnog vanuit dat de 

Bascule nauwelijks concurrentiedruk op partijen kan uitoefenen.   

                                                           
44 Het gaat hierbij om multidisciplinaire samenwerking welke veelal gericht is op het soepeler laten doorstromen van een 

patiënt van de ene zorgverlener naar de andere of op het verbeteren van de zorg. Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door het 

maken van afspraken over het behandeltraject van een patiënt. 
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83. Het NPI biedt gespecialiseerde behandelingen aan voor volwassenen, adolescenten en 

kinderen, zoals psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie, vanuit haar vestigingen in 

Amsterdam en Utrecht, maar ook landelijk vanuit regionale GGZ-instellingen. Daarnaast houdt 

het NPI zich bezig met kennisoverdracht, wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. Het NPI 

beschikt over een marktaandeel van [0-10]%. Gezien de specialistische zorg die het NPI aanbiedt, 

is het vooralsnog niet aannemelijk dat zij een volledig alternatief kan vormen voor de niet-

klinische GGZ voor volwassenen en ouderen die partijen aanbieden. De vraag naar de mate 

waarin partijen na de fusie concurrentiedruk ondervinden van het NPI leent zich voor een 

diepgaander onderzoek in een eventuele vergunningsfase.  

84. Wat betreft Sinaï en GGZ Dijk en Duin kan worden verwezen naar hetgeen is beschreven 

in punten 54 en 55. Hierbij dient te worden aangemerkt dat Sinaï wel reeds de beschikking heeft 

over niet-klinische voorzieningen binnen de relevante geografische markt, dit in tegenstelling tot 

klinische voorzieningen. 

85. Centrum '45 is een landelijk centrum voor de medisch-psychologische behandeling van 

verzetsdeelnemers, oorlogsgetroffenen en slachtoffers van georganiseerd geweld. Centrum ‘45 is 

sinds 2001 in Amsterdam actief onder de naam "De Vonk-Amsterdam". Het betreft een afdeling 

voor ambulante traumabehandeling aan volwassenen en jeugdigen (al dan niet in gezinsverband 

wonend). Uit het voorgaande volgt dat Centrum ‘45 gezien haar specialisme en specifieke 

doelgroep op dit moment slechts voor een klein deel van de patiënten een alternatief vormt voor 

partijen. Gezien haar specifieke doelgroep gaat de Raad er vooralsnog vanuit dat Centrum ‘45 

geen dan wel een beperkte mate van concurrentiedruk op partijen uitoefent.45 

86. De HSK Groep verenigt psychiaters en psychotherapeuten en is actief op het niet-

klinische vlak in de zorgkantoorregio Amsterdam. De HSK Groep is echter met name 

gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde problematiek. Daarom acht de Raad het evenals in eerdere 

besluiten,46 aannemelijk dat er geen dan wel een beperkte mate van concurrentiedruk uitgaat van 

HSK Groep op partijen.  

87. PsyQ is een landelijke franchiseformule die in mei 2007 is toegetreden tot de 

Amsterdamse markt. PsyQ biedt niet-klinische GGZ aan vanuit haar vestiging in het Slotervaart 

Ziekenhuis. PsyQ maakt onderdeel uit van de Parnassia-groep en heeft thans een gering 

marktaandeel binnen de geografische markt. Vooralsnog gaat de Raad er vanuit dat er geen dan 

wel een beperkte mate van concurrentiedruk uitgaat van PsyQ op partijen. 

                                                           
45 De productie van Centrum ‘45 is dan ook niet in de berekening van de marktaandelen opgenomen. Uit de door partijen 

aangeleverde gegevens blijkt dat Centrum ‘45 slechts een zeer geringe productie realiseert op de relevante geografische 

markt. 

46 Zie het besluit in zaak 5623/GGZ Noord-Holland-Noord - GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punten 127 en 128. 
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88. 1nP staat voor ‘1e netwerk Professionals in de ambulante GGZ’. Deze instelling verenigt 

enkele specialisten zoals psychiaters en psychotherapeuten. De instelling opereert landelijk, maar 

lijkt thans in Amsterdam een zeer kleine marktpartij. Vooralsnog gaat de Raad er vanuit dat er 

geen dan wel een beperkte mate van concurrentiedruk uitgaat van 1nP op partijen. 

89. Mentaal Beter is een landelijk netwerk van zelfstandige specialisten, maar lijkt op dit 

moment in Amsterdam beperkt actief.47 Vooralsnog gaat de Raad er vanuit dat er geen dan wel 

een beperkte mate van concurrentiedruk uitgaat van Mentaal Beter op partijen.  

90. Molemann heeft vestigingen in Amsterdam, Almere, Hilversum en Maarsen. Molemann 

biedt sinds april 2004 vanuit haar vestiging in Amsterdam Noord zowel niet-klinische zorg voor 

kinderen en jeugdigen als niet-klinische zorg voor volwassenen aan. Molemann realiseert op dit 

moment een uitermate geringe productie op de relevante geografische markt. Vooralsnog gaat de 

Raad er vanuit dat er om deze reden geen of nauwelijks concurrentiedruk uitgaat van Molemann 

op partijen. 

91. In het onderzoek onder marktpartijen in zaak 5632/GGZ Noord-Holland-Noord - GGZ 

Dijk en Duin is naar voren gebracht dat vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten zich met 

name richten op relatief lichte en enkelvoudige problematiek.48 Uit gesprekken met marktpartijen 

blijkt dat vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten meer als ketenpartners van de 

fuserende partijen worden gezien dan als concurrenten. Gezien het minder brede zorgaanbod van 

vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten in vergelijking met de niet-klinische GGZ voor 

volwassenen en ouderen die partijen aanbieden, is het vooralsnog niet aannemelijk dat zij 

significante concurrentiedruk kunnen uitoefenen op de niet-klinische GGZ voor volwassenen en 

ouderen die partijen aanbieden.49 De vraag naar de mate waarin partijen na de fusie 

concurrentiedruk ondervinden van vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten leent zich 

voor een diepgaander onderzoek in een eventuele vergunningsfase. 

Tussenconclusie: 

92. Gezien het voorgaande is het aannemelijk dat op de relevante geografische markt ten 

gevolge van de voorgenomen fusie actuele concurrentiedruk op de markt van niet-klinische GGZ 

voor volwassenen en ouderen wegvalt, zodat een economische machtspositie zou kunnen 

ontstaan of worden versterkt. Derhalve zal worden onderzocht of relativerende factoren zoals 

                                                           
47 Mentaal Beter is een franchise netwerkorganisatie waarbinnen vrijgevestigde psychologen, psychotherapeuten en 

psychiaters cliënten behandelen onder de naam van Mentaal Beter. Veelal betreft het echter ook samenwerkingsverbanden 

gericht op het delen van kennis.  

48 Zie het besluit in zaak 5623/GGZ Noord-Holland-Noord - GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 129. 

49 De productie van vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten is dan ook niet in de berekening van de 

marktaandelen opgenomen. 
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potentiële concurrentiedruk en de compenserende afnemersmacht van het zorgkantoor afdoende 

zijn om het ontstaan of versterken van een machtspositie te verhinderen.  

2.c. Relativerende factoren 

Potentiële concurrentiedruk  

93. In vergelijking met de klinische GGZ kent de niet-klinische GGZ minder 

toetredingsbarrières (zie ook punt 11). Er bestaan dan ook voorbeelden van toetreders tot de 

relevante geografische markt, zoals bijvoorbeeld PsyQ, Molemann, 1nP en Mentaal Beter. Partijen 

hebben aangevoerd dat het zorgkantoor Amsterdam 5% van de niet-klinische GGZ-

contracteerruimte heeft ingebracht in een inkoopproces waarbij ook nieuwe toetreders konden 

meedingen (zie ook punt 96). Echter, vooralsnog leiden dergelijk kleine percentages niet tot 

sterke doorgroei van toetreders. Zij leveren slechts een uitermate beperkte productie in 

vergelijking met partijen. Voorts hebben deze instellingen vooralsnog niet het brede GGZ-aanbod 

dat partijen hebben, maar richten zij zich veelal op bepaalde aandachtsgebieden of specialismen. 

Niet uit te sluiten is dat het in de toekomst toetreders wel gaat lukken om een dergelijk aanbod 

op te zetten zodat zij een daadwerkelijk alternatief zullen vormen voor partijen. Echter, op dit 

moment acht de Raad deze mogelijkheid niet concreet genoeg om te kunnen concluderen dat 

hiervan significante potentiële concurrentiedruk uitgaat op partijen.  

94. Wat betreft Sinaï kan worden verwezen naar punten 54, 60 en 84. Op dit moment acht de 

Raad de mogelijkheid van uitbreiding van het zorgaanbod van Sinaï niet concreet genoeg om te 

kunnen concluderen dat hiervan significante potentiële concurrentiedruk uitgaat op partijen. 

Compenserende afnemersmacht 

95. Evenals vastgesteld betreffende klinische GGZ voor volwassenen en ouderen is het ook 

voor wat betreft niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen vooralsnog onvoldoende 

aannemelijk dat het zorgkantoor voldoende compenserende afnemersmacht heeft om te 

voorkomen dat ten gevolge van de voorgenomen fusie een economische machtspositie kan 

ontstaan of worden versterkt.  

96. Aanbieders van extramurale GGZ konden in 2007 offertes bij het zorgkantoor 

Amsterdam indienen die werden beoordeeld aan de hand van gunningscriteria, zoals tijdige zorg, 

kwaliteit van zorg en informatieverstrekking, en de geoffreerde prijs. Voor de zorgaanbieders die 

in 2006 reeds een overeenkomst met het zorgkantoor hadden, werd een zogenaamd 

‘garantiebudget’ toegekend. Dit budget bedraagt 95% van de gerealiseerde en goedgekeurde 

productie 2006. Het zorgkantoor heeft aangegeven dat hiermee de continuïteit van zorg aan 

cliënten zoveel mogelijk gewaarborgd wordt en tevens biedt dit aanbieders een stuk continuïteit 

in de bedrijfsvoering. De resterende 5% is ”vrij besteedbaar volume” dat verdeeld wordt op grond 



Openbare versie 

 

22                                                  Openbare versie 

van de score uit de gunningscriteria. Nieuwe aanbieders kwamen niet in aanmerking voor een 

garantiebudget, maar konden meedingen naar (een deel van) de 5% vrij besteedbaar volume van 

2007. 

97. Vooralsnog acht de NMa het niet aannemelijk dat het zorgkantoor voldoende tegenwicht 

kan bieden.  

98. Wat betreft de overheveling naar de ZVW kan worden verwezen naar punt 65.  

99. De vraag naar de mate waarin partijen na de fusie worden gedisciplineerd door de 

compenserende afnemersmacht leent zich voor een diepgaander onderzoek in een eventuele 

vergunningsfase. 

Tussenconclusie 

100. Gelet op het voorgaande acht de Raad het vooralsnog niet aannemelijk dat Sinaï en/of 

andere nieuwe toetreders voldoende potentiële concurrentiedruk zouden kunnen bieden dan wel 

dat het zorgkantoor voldoende compenserende afnemersmacht heeft om te voorkomen dat ten 

gevolge van de voorgenomen fusie een economische machtspositie kan ontstaan of worden 

versterkt.  

2.d. Eindconclusie niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen 

101. Gelet op het voorgaande is er voldoende reden om aan te nemen dat als gevolg van de 

voorgenomen fusie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt op de 

markt voor niet-klinische GGZ voor volwassenen en ouderen in de zorgkantoorregio Amsterdam 

die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel 

daarvan op significante wijze wordt belemmerd.  

102. Zoals eerder gesteld in punt 35, zullen partijen mogelijk door een toename van de 

reisbereidheid van de patiënten na de fusie concurrentiedruk ervaren van concurrenten in 

aangrenzende gebieden. De vraag naar de mate in hoeverre partijen na de fusie concurrentiedruk 

ondervinden van deze aangrenzende concurrenten, leent zich voor een diepgaander onderzoek in 

een eventuele vergunningsfase. 

 

3. Niet-klinische GGZ voor kinderen en jeugdigen  

103. Zoals uit het navolgende zal blijken, is het volgens de Raad niet aannemelijk dat als 

gevolg van de onderhavige fusie een economische machtspositie kan ontstaan die tot gevolg 
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heeft dat de daadwerkelijke mededinging op de markt voor niet-klinische GGZ voor kinderen en 

jeugdigen op significante wijze wordt belemmerd.  

3.a. Posities van partijen  

104. JellinekMentrum en AMC de Meren zijn op het gebied van niet-klinische GGZ voor 

kinderen en jeugdigen actief op de relevante geografische markt. 

105. AMC de Meren is op de markt voor niet-klinische GGZ voor kinderen en jeugdigen de op 

één na grootste aanbieder in zorgkantoorregio Amsterdam met een marktaandeel van circa [10-

20]% op basis van realisatie 2005.50 

106. JellinekMentrum is op de markt voor niet-klinische GGZ voor kinderen en jeugdigen de 

vierde aanbieder in zorgkantoorregio Amsterdam met een marktaandeel van circa [0-10]% op 

basis van realisatie 2005.51 

107. Gezamenlijk hebben partijen een marktaandeel van circa [10-20]% op het gebied van 

niet-klinische GGZ voor kinderen en jeugdigen op deze geografische markt. 

108. Partijen hebben hogere marktaandelen geschat, namelijk respectievelijk [20-30]% en [10-

20]%, gezamenlijk [40-50]%. Partijen hebben desgevraagd aangegeven dat in hun 

marktaandeelberekening abusievelijk enkel acht is geslagen op de ambulante zorg van De 

Bascule en dat de zorg die in deeltijd door De Bascule is verricht ten onrechte buiten is 

beschouwing gelaten. Partijen hebben in een later stadium gecorrigeerde marktaandelen 

aangeleverd, namelijk gezamenlijk [20-30]%. De Raad neemt deze cijfers echter niet als 

uitgangspunt, zie ook punten 45 en 75, omdat het de Raad gebleken is dat de marktaandelen 

zoals berekend door NMa en NZa een realistischer beeld geven van de marktsituatie.  

3.b. Concurrenten 

109. Naast partijen zijn ook GGZ Buitenamstel en De Bascule actief op deze relevante 

geografische markt. Partijen geven voorts aan concurrentiedruk te ervaren van Bureau Jeugdzorg 

Agglomeratie Amsterdam Centraal Bureau, Jeugdriagg Noord-Holland Zuid, GGZ Dijk en Duin, 

Symfora en Altrecht. 

110. De Bascule is op dit moment marktleider op het gebied van niet-klinische GGZ voor 

kinderen en jeugdigen en beschikt over een marktaandeel van [70-80]% op basis van de realisatie 

                                                           
50 Zie punt 108. 

51 Zie punt 108. 
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2005.52 De Bascule beschikt voorts als enige aanbieder in zorgkantoorregio Amsterdam over 

klinische GGZ en forensische voorzieningen voor kinderen en jeugdigen en is hierdoor in staat 

ketenzorg aan te bieden.  

3.c. Eindconclusie niet-klinische GGZ voor kinderen en jeugdigen 

111. Gelet op het voorgaande is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de 

voorgenomen fusie een economische machtspositie kan ontstaan op de markt voor niet-klinische 

GGZ voor kinderen en jeugdigen in de zorgkantoorregio Amsterdam die tot gevolg heeft dat een 

daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze 

wordt belemmerd. 

VI. ZIENSWIJZE NZa  

112. De NZa heeft een zienswijze gegeven omtrent de onderhavige fusie. In deze zienswijze 

volgt de NZa voor de afbakening van de relevante productmarkt en geografische markt de analyse 

van de NMa. Ten aanzien van de klinische en de niet-klinische GGZ voor volwassenen en 

ouderen in de zorgkantoorregio Amsterdam is de NZa van mening dat niet kan worden 

uitgesloten dat als gevolg van de onderhavige fusie nadelige gevolgen kunnen ontstaan voor de 

publieke belangen toegankelijkheid en betaalbaarheid. Met betrekking tot de niet-klinische GGZ 

voor kinderen en jeugdigen voorziet de NZa geen nadelige gevolgen voor de publieke belangen 

toegankelijkheid en betaalbaarheid als gevolg van de onderhavige fusie. Er zijn thans geen 

structurele problemen met betrekking tot de kwaliteit van zorg bekend.53 De voorgenomen fusie 

versterkt de afstemming en samenwerking tussen verslavingszorg en algemeen psychiatrische 

zorg, maar er kan nog geen oordeel worden geven over het kwalitatief functioneren van de 

fusieorganisatie.  

VII. CONCLUSIE 

113. Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur 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 reden om aan te nemen dat als gevolg van de 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. 

                                                           
52 Zie punt 108. 

53 Het advies met betrekking tot kwaliteit is gebaseerd op het oordeel van de Inspectie voor Gezondheidszorg. 
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114. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

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

betrekking heeft een vergunning is vereist. 

115. Voor zover dit besluit meebrengt dat een oordeel wordt gegeven over feiten of 

omstandigheden die van belang zijn voor de beslissing op een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 41 van de Mededingingswet, heeft dit oordeel naar zijn aard een voorlopig 

karakter en bindt dit de Raad van Bestuur niet bij zijn beslissing op die aanvraag. 
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