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1. Bij besluit van 19 september 2008 (hierna: het bestreden besluit) heeft de Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) Stichting 

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Centrum voor Regionale Dienstverlening (hierna: TGV), 

Stichting Hilverzorg (hierna: Hilverzorg, en ook De Basis/Hilverzorg) en Stichting 

Vivium Zorggroep (hierna: Vivium) boetes opgelegd van respectievelijk EUR 1.621.000, 

EUR 611.000 en EUR 816.000 wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, van de 

Mededingingswet (hierna: Mw).  

 

2. In het bestreden besluit heeft de Raad vastgesteld dat uit diverse documenten en 

verklaringen geconcludeerd kan worden dat sprake is van overeenkomsten en daarop 

aansluitende afstemming van gedragingen die ertoe strekken de mededinging in de 

zorgkantoorregio ’t Gooi – die als de relevante markt moet worden beschouwd – te 

beperken. TGV, Hilverzorg en Vivium (hierna: partijen) hadden de bedoeling om door 

het sluiten van onder andere een Samenwerkingsovereenkomst de onderlinge 

concurrentie op het gebied van de persoonlijke verzorging en verpleging thuis (V&V) en 

de huishoudelijke verzorging (HV) uit te schakelen, althans te beperken. Zij deden dit 

door de werkgebieden en de aan te bieden producten (V&V en HV) te verdelen en 

onderling naar elkaar door te verwijzen. Weliswaar heeft de Raad tevens geconstateerd 

dat de betrokken ondernemingen bij de vorm die zij aan de samenwerking hebben 

gegeven, mede aandacht hebben gehad voor hun doel om wijkgerichte zorg tot stand te 

brengen, maar dit doet niet af aan het mededingingsbeperkende karakter van de 

afspraken.  
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3. Tegen het bestreden besluit hebben TGV, Hilverzorg en Vivium op 30 oktober 2008 

bezwaar gemaakt, door gezamenlijk één bezwaarschrift in te dienen. Bij brief van  

2 maart 2009 hebben zij aanvullende gronden ingediend. De bezwaren hebben 

betrekking op het onderzoek van de NMa, de gang van zaken omtrent de overweging 

een aanvraag voor een toezeggingsbesluit in te dienen, de vaststelling van de 

overtreding en het bewijs dat de NMa daarvoor gebruikt heeft, gestelde formele 

gebreken van de totstandkoming van het besluit en de vaststelling van de boete.  

 

4. Overeenkomstig artikel 5 van het Besluit tot Instelling Adviescommissie 

bezwaarschriften Mededingingswet,1 heeft de Raad deze bezwaren tegen het bestreden 

besluit voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften 

Mededingingswet (hierna: de Adviescommissie). 

 

5. Op 25 juni 2009 zijn partijen alsook de Raad naar aanleiding van het ingediende 

bezwaar door de Adviescommissie gehoord. Van dit horen is een verslag opgemaakt, 

dat op 31 augustus 2009 aan partijen en de Raad is toezonden. Op 2 september 2009 

heeft de Adviescommissie haar Advies uitgebracht.  

 

6. Op 23 februari 2010 is de voorbereiding van het besluit op bezwaar in onderhavige zaak 

opgeschort vanwege het overleg tussen de NMa en brancheverenigingen ActiZ en BTN 

(het zogenoemde ‘VVT-traject’). Doel van het overleg was om te komen tot een 

branchebrede regeling die zorg draagt voor een thuiszorgsector waarin geen 

ongeoorloofde beperkingen van de mededinging plaatsvinden en waarbij gedragingen 

uit het verleden waaraan mededingingsrechtelijke bezwaren zijn verbonden, worden 

afgewikkeld. Deze regeling is niet tot stand gekomen omdat de Algemene 

Ledenvergadering van ActiZ niet instemde met het tussen ActiZ, BTN en de NMa 

gesloten akkoord. Daarop heeft de NMa bij brief van 26 mei 2010 aangegeven dat de 

voorbereiding van het besluit op bezwaar in onderhavige zaak met ingang van  

28 mei 2010 werd voortgezet. 

 

2 

 

7. Op 2 september 2009 heeft de Adviescommissie haar advies (hierna: het Advies) 

vastgesteld en uitgebracht aan de Raad. Het Advies is aan dit besluit gehecht en maakt 

hiervan integraal onderdeel uit.2  

                                                           
1 Stcrt. 1998, nr. 146, zoals gewijzigd bij Besluit van 30 juni 2000, Stcrt. nr. 124 en bij Besluit van 27 juni 2005, Stcrt. 2005, 

nr. 122. 

2 Bijlage 1, Advies bezwaaradviescommissie, 2 september 2009, 5851/235. 
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8. De kern van het Advies van de Adviescommissie is te lezen in randnummers 8 en 13 van 

het Advies, waarin het volgende wordt gezegd:  

 

‘8. Teneinde een gegrond oordeel over een vermeende overtreding te kunnen formuleren, is de 

Raad gehouden de economische omstandigheden op de markt in kwestie in kaart te brengen. 

Dat is naar het oordeel van de Adviescommissie in de onderhavige zaak onvoldoende 

geschied. Het door de Raad gebruikte ECRI-onderzoek is weliswaar een bruikbaar document 

om de veranderingen in de regelgeving en de algemene betekenis daarvan voor aanbieders in 

de thuiszorg in kaart te brengen, maar het vormt geen uitkomst van specifiek onderzoek naar 

de economische verhoudingen tussen de bezwaarden (en derden) in deze casus. 

 

13. De Adviescommissie adviseert de Raad derhalve om aanvullend onderzoek te doen. Dat 

onderzoek dient er allereerst op gericht te zijn de geografische markt vast te stellen en 

vervolgens om te bepalen in welke mate er tussen bezwaarden (en derden) mogelijkheden tot 

concurrentie bestaan. Daarna dient de Raad concreet en specifiek vast te stellen of de 

handelingen van bezwaarden op die markt tot een merkbare beperking van de mededinging 

in de zin van artikel 6 Mw hebben geleid.’  

 

9. De Adviescommissie adviseert de Raad een aanvullend economisch onderzoek te doen, 

dan wel om het bezwaar aangaande het motiveringsbeginsel gegrond te verklaren. In 

verband hiermee acht de Adviescommissie zich op dit moment niet in staat te adviseren 

over de bezwaren inzake de product- en marktverdeling, de ernstfactor van de 

overtreding en enkele mogelijk boeteverlagende omstandigheden, te weten de 

vermeende rol van zorgkantoor en gemeenten, het niet-nakomen van de overeenkomst 

en de gestelde afwezigheid van nadeel voor cliënten. Wat het bezwaar omtrent de 

aanvraag voor een toezeggingsbesluit en enkele door partijen aangedragen mogelijk 

boeteverlagende omstandigheden, te weten het feit dat dit de eerste thuiszorgzaak is 

waarin de Raad artikel 6 Mw heeft toegepast, dat partijen een coöperatieve houding 

aannamen en dat de boetes uit gemeenschapsgeld moeten worden betaald, betreft, 

adviseert de Adviescommissie de bezwaren te verwerpen.  

 

 

10. Na zich ervan te hebben vergewist dat het Advies zorgvuldig tot stand is gekomen, heeft 

de Raad ten aanzien van het toezeggingsbesluit en enkele door partijen aangedragen 

boeteverlagende omstandigheden, te weten het feit dat dit de eerste thuiszorgzaak is 

waarin de Raad artikel 6 Mw heeft toegepast, dat partijen een coöperatieve houding 

aannamen en dat de boetes uit gemeenschapsgeld moeten worden betaald, besloten 
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het Advies te volgen. Met betrekking tot het advies om aanvullend economisch 

onderzoek te doen en voor het overige heeft de Raad besloten het Advies niet over te 

nemen.  

 

11. De Raad laat in het midden of de door de Adviescommissie voorgestelde wijze van 

(aanvullend) onderzoek de juiste is. De Raad is van oordeel dat in onderhavige zaak 

voldoende economisch onderzoek is gedaan. Uit de feiten en omstandigheden in deze 

zaak bleek dat tussen partijen onderling een afspraak tot het verdelen van werkgebieden 

en het handhaven daarvan is gemaakt. Vervolgens heeft de Raad gekeken in welke 

context deze afspraak is gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de dynamiek van 

concurrentie in de markt. Geconcludeerd is dat concurrentie tussen partijen mogelijk is. 

Hoewel deze concurrentie vanwege transitie in eerste instantie langzaam op gang komt, 

neemt dit niet weg dat er wel concurrentie(druk) mogelijk is. Ook al zouden er 

aanvankelijk slechts beperkte mogelijkheden voor concurrentie zijn, dan betekent dit 

nog niet dat een marktverdelingsovereenkomst moet worden toegestaan. De 

concurrentie zou dan nooit op gang kunnen komen. De afspraak tot het onderling 

verdelen van de werkgebieden is voorts in de juridische context beoordeeld. Daarbij is 

het type afspraak van invloed op de reikwijdte en de diepgang van het te verrichten 

contextonderzoek. Geconcludeerd is dat sprake is van een doelbeperking, waarbij in 

beginsel sprake is van een merkbare mededingingsbeperking. Een uitvoerige 

marktanalyse naar de concrete gevolgen van deze afspraak is dan niet noodzakelijk.3 

Vervolgens is uitdrukkelijk gekeken naar de positie van partijen en derhalve naar de 

merkbaarheid van de mededingingsbeperking op de relevante markt.4 Uit jurisprudentie 

blijkt dat marktafbakening geen doel op zich is maar een instrument voor de analyse die 

vereist is voor de toepassing van de mededingingsregels.5 Zo is de Raad in casu ook te 

werk gegaan.  

 

12. De Raad zal in het onderhavige besluit allereerst stilstaan bij het belangrijkste 

geschilpunt: de visie op de markt (3.1) Aansluitend behandelt de Raad 

achtereenvolgens: de afspraak (3.2), de mededingingsbeperking (3.3), de 

marktafbakening (3.4) en de merkbaarheid (3.5) en de vraag of sprake is van 

nevenrestricties (3.6). Vervolgens komen de bezwaren met betrekking tot de overige 

feiten en omstandigheden meer op detailniveau aan de orde (3.7). Daarna volgen de 

                                                           
3 Zie HvJEG 13 juli 1966, Consten Grundig/Commissie, gevoegde zaken 56 en 58/64, Jur 1966, p. 450  en CBb in de zaak T-

Mobile Netherlands B.V. ea, 12 augustus 2010, AWB 06/657, 06/660, 06/661. 

4 Conform de uitspraak van het CBb 12 augustus 2010, T-Mobile Netherlands B.V. ea, AWB 06/657, 06/660, 06/661, 

rechtsoverweging 7.4.1. 

5 CBb 2 juli 2010, Bergersbedrijven vs de Raad, AWB 09/378, rechtsoverweging 6.2. 
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formele bezwaren (3.8), de sancties (3.9) en ten slotte het verzoek om 

proceskostenvergoeding (3.10).  

 

13. De Raad constateert dat er op een aantal essentiële punten die in bezwaar ter discussie 

staan, door de Adviescommissie geen specifiek inhoudelijk advies is uitgebracht. In het 

onderhavige besluit zal hij uiteraard wel alle bezwaren van partijen bespreken en 

beoordelen. Daarbij zal, indien van toepassing, het advies van de Adviescommissie 

worden behandeld. Voorts zij opgemerkt dat de Raad de bezwaren aangaande de 

gebiedsverdeling en de productverdeling gezamenlijk behandelt, aangezien deze in het 

bestreden besluit tezamen als één enkele voortdurende overtreding worden gezien.   

 

14. Ter motivering van het onderhavige besluit verwijst de Raad ex artikel 3:49 Awb naar het 

Advies en tevens naar de hieronder opgenomen motiveringen. 

 

15. De conclusie van de Raad wordt in hoofdstuk 4 gegeven. 

 

 Visie op de markt 

 

Economische context; de mogelijkheid tot concurrentie 

16. Partijen stellen dat de NMa geen onderzoek heeft gedaan naar de 

marktomstandigheden en de mogelijkheid tot concurrentie. Voorafgaand aan het sluiten 

van de Samenwerkingsovereenkomst en de Overeenkomsten tot koop, verkoop en 

overdracht van zekere activa (hierna: Verkoopovereenkomsten), beide van 30 juni 2006, 

ging er volgens hen geen reële concurrentiedruk uit van Vivium en Hilverzorg op TGV. 

Door het sluiten van deze overeenkomsten is de concurrentie in de regio juist 

gestimuleerd. De Raad heeft volgens hen niet onderzocht of er sprake was van 

mogelijke uitbreiding van de extramurale activiteiten van Vivium en Hilverzorg en of 

destijds concurrentiedruk uitging van deze twee thuiszorginstellingen op TGV. Daarbij 

merken partijen nog op dat er wel van andere spelers op de markt concurrentiedruk 

uitging, namelijk Stichting Zorgpalet Gooi en Vecht, omdat zij wel in de positie waren 

om invloed op TGV uit te oefenen. 

 

17. De Adviescommissie concludeert, zoals gezegd in randnummer 8 van dit besluit, dat de 

NMa onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de economische omstandigheden op 

deze markt. Zij had dit moeten doen, teneinde een gegrond oordeel over de overtreding 

te kunnen formuleren. De Adviescommissie voegt daaraan nog het volgende toe:  

 

‘9. Juist in een markt in transitie - d.w.z. een markt die pas sinds relatief korte tijd geleidelijk 

aan concurrentie wordt blootgesteld- had de Raad moeten onderzoeken in hoeverre de 
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gedragingen van bezwaarden concreet geschikt waren om de -op dat moment wettelijk 

mogelijke- concurrentie in strijd met artikel 6 Mw te beperken’. 

 

18. De Adviescommissie adviseert voorts als volgt: 

 

‘10. Algemener gesteld heeft het achterwege laten van specifiek economisch onderzoek er in 

de ogen van de Adviescommissie toe geleid dat de Raad te snel heeft geconcludeerd dat het 

door bezwaarden in een veranderende markt zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking 

een overtreding van artikel 6 Mw tot gevolg heeft gehad.’ 

 

19. De Raad zal hierna allereerst vaststellen dat concurrentie op de AWBZ-markt mogelijk is 

en vervolgens aangeven dat het ‘zoeken’ door partijen naar nieuwe vormen van 

samenwerking, zoals omschreven in het bestreden besluit, tot een merkbare 

mededingingsbeperking in de zin van artikel 6 Mw heeft geleid en daarvoor ook 

concreet geschikt was. De Raad oordeelt, met andere woorden, ook na heroverweging, 

dat sprake is van een afspraak die ertoe strekt de mededinging te beperken. 

 

20. Wat betreft het transitoire karakter van de markt, merkt de Raad het volgende op. 

Hoewel de Raad met de Adviescommissie van oordeel is dat bij markten in transitie 

onderzocht moet worden in hoeverre concurrentie mogelijk is, hoeft daarbij naar 

mening van de Raad niet aangetoond te worden dat ook daadwerkelijk vanaf dag één na 

de liberalisering door marktpartijen volop geconcurreerd wordt. In geliberaliseerde 

markten duurt het vaak enige tijd voordat zowel de aanbieders als de vragers op de 

markt aan de nieuw ontstane situatie gewend zijn en ook daadwerkelijk tot concurreren 

respectievelijk selecteren van leveranciers overgaan. Afgezien van de vraag of de AWBZ-

markt in de betrokken periode nog in transitie was, kan niet gesteld worden dat op het 

moment dat de markt net geliberaliseerd is, nog geen concurrentie mogelijk is of dat de 

overeenkomst tussen TGV, Hilverzorg en Vivium nog niet concreet geschikt zou kunnen 

zijn de mededinging te beperken, zodat artikel 6 Mw toepassing mist. Dat de 

concurrentie direct na de wijziging van de AWBZ mogelijk nog niet op gang was 

gekomen, doet niet af aan het feit dat op dat moment al wel concurrentie mogelijkheden 

aanwezig waren, in die zin dat TGV, Hilverzorg en Vivium in onzekerheid verkeerden 

over elkaars gedrag en dat van hun andere concurrenten en zich afvroegen wie de eerste 

stap zou zetten. Partijen bereidden zich dus voor op concurrentie, althans zij moesten 

er, ieder voor zich, rekening mee houden dat andere marktpartijen met hen zouden 

gaan concurreren. Dit mechanisme, het zetten van een eerste stap en het in 

onzekerheid verkeren over en reageren op gedrag van concurrenten, zorgt ervoor dat 

concurrentie op gang komt. Dit mechanisme moet de kans krijgen om te groeien, 

hetgeen niet mogelijk is als marktverdelingsafspraken -gesloten op het moment dat er 

wellicht alleen nog sprake was van ontluikende concurrentie- worden toegestaan. De 
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Raad wijst er op dat concurrentie een dynamisch proces is en dat daarom de 

beoordeling van de concurrentiedruk die een onderneming ondervindt, niet uitsluitend 

gebaseerd kan zijn op een historische of bestaande marktsituatie, maar dat daarbij 

tevens de dreiging van een uitbreiding of toetreding van belang is. Dit geldt in het 

bijzonder voor de beoordeling van de concurrentiedruk van of op die ondernemingen of 

instellingen die werkzaam zijn op markten die zich in een transitiefase van meer naar 

minder regulering bevinden, zoals in de onderhavige zaak het geval is. 

  

21. Voorts is de Raad van oordeel dat in onderhavige zaak voldoende contextonderzoek 

heeft plaatsgevonden.6 De NMa heeft onderzocht of er op de betrokken 

thuiszorgmarkten daadwerkelijk van concurrentie dan wel concurrentiedruk sprake is. 

Zoals in hoofdstuk 3.5 van het bestreden besluit op basis van de conclusies uit het 

rapport van het onderzoeksbureau Erasmus Competition & Regulation Institute (ECRI-

rapport)7 en het Visiedocument van de NMa is geconcludeerd, is tussen de 

ondernemingen op de markten voor persoonlijke verzorging en verpleging thuis en 

huishoudelijke verzorging thuis concurrentie mogelijk, ook al is er nog sprake van een 

hoge mate van regeldichtheid en ook al reserveren de zorgkantoren nog een groot deel 

van hun totale budget via de garantiebudgetten voor de ‘zittende’ ondernemingen.8 Dat 

het ECRI-rapport niet is toegespitst op de concurrentiesituatie in de regio ‘t Gooi, doet 

niet af aan de conclusies in dat rapport, omdat daarin dezelfde concurrentiesituatie 

wordt beschreven als die in ’t Gooi: aangegeven wordt dat afspraken tussen aanbieders 

onderling dat zij elkaars gelijke markten niet zullen betwisten (zoals aan de orde in ’t 

Gooi) vanuit welvaartsperspectief ongewenst zijn.9 Verder is vastgesteld dat de 

thuiszorginstellingen door het betrokken zorgkantoor niet 100% maar 95% van hun 

productie van het voorgaande jaar als ‘garantiebudget’ krijgen toebedeeld. Dit betekent 

dat als een thuiszorginstelling er niet in slaagt om bij het zorgkantoor een aanvulling op 

die 95% te krijgen, haar positie al op korte termijn zal verzwakken, doordat zij niet meer 

dezelfde hoeveelheid zorg zal kunnen leveren als zij gewend was en zij dus op een 

gegeven moment zal moeten inkrimpen en werknemers zal moeten ontslaan, en de 

concurrentieslag zal verliezen. Een zorginstelling zal daarom in concurrentie met andere 

zorginstellingen moeten proberen bovenop het garantiebudget extra budget van het 

zorgkantoor te verkrijgen door een gunstige offerte te doen. De zorginstelling zal daarbij 

rekening moeten houden met de wensen van het zorgkantoor alsook met het feit dat er 

andere zorgaanbieders zijn die ook extra budget van het zorgkantoor proberen te 

                                                           
6 Zie ook de randnummers 179 en verder van het bestreden besluit. 

7 Onderzoeksrapport in opdracht van de NMa ‘Concurrentie in de thuiszorg. Een analyse van de juridische en 

economische context’ ECRI, november 2007, dossierstuk 5851/135. 

8 ECRI-rapport, pagina’s 14, 28, 33 en 35. 

9 ECRI-rapport, pagina’s 29-30. 
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krijgen. Bij het meedingen naar dat extra budget ondervindt de zorginstelling dus 

uitdrukkelijk concurrentiedruk. Dit concurrentiemechanisme werkt hetzelfde voor alle 

zorgkantoorregio’s, zowel ten aanzien van de gevestigde ondernemingen (actuele 

concurrenten) binnen de regio als ook ten aanzien van derden zoals nieuwe toetreders 

uit aanpalende regio’s (potentiële concurrenten). Het is dus mogelijk dat ook 

concurrentiedruk van potentiële toetreders gevoeld wordt, hetgeen niet betekent dat een 

overeenkomst tot verdeling van de werkgebieden -en daarmee uitschakeling van 

concurrentie- tussen de grote spelers binnen een regio, in casu TGV, Hilverzorg en 

Vivium, ineens niet meer mededingingsbeperkend zou kunnen zijn. Door deze afspraak 

tussen TGV, Hilverzorg en Vivium ondervinden zij in het concurrentieproces in elk geval 

dekking van elkaar, en hebben ze in elk geval van elkaar -alle drie grote spelers in de 

regio- geen concurrentie meer te vrezen.  

 

22. Daar komt bij, zoals de Raad in het bestreden besluit ook heeft vastgesteld, dat het 

vaststellen van een garantiebudget, (zelfs al bedraagt het garantiebudget 95% van het 

totale budget van het zorgkantoor, welk percentage in casu na onderzoek specifiek is 

vastgesteld en niet door partijen is weersproken), niet betekent dat de concurrentie voor 

dat deel van de zorg is uitgeschakeld. TGV, Hilverzorg en Vivium krijgen immers 

uiteindelijk slechts betaald voor wat zij daadwerkelijk aan zorg hebben verleend. Als zij 

er niet in slagen de productie te realiseren die via het garantiebudget voor hen was 

gereserveerd, bijvoorbeeld omdat zij cliënten verliezen aan hun concurrenten of omdat 

zij minder nieuwe cliënten aantrekken, krijgen zij minder uitbetaald. Bovendien wordt de 

omvang van het garantiebudget steeds gebaseerd op de daadwerkelijk geleverde 

productie van het voorafgaande jaar. Ook voor het deel dat ‘gedekt’ lijkt door het 

garantiebudget, zullen de thuiszorgondernemingen daarom met de andere instellingen 

die hun diensten op dezelfde geografische markt aanbieden, moeten wedijveren om hun 

klantenbestand om daarmee hun inkomsten op peil te houden, ook wanneer dit 

activiteiten binnen het garantiebudget betreft. Om deze redenen heeft de Raad kunnen 

constateren dat op de betrokken markten concurrentie mogelijk is. 

 

23. Ondanks het feit dat de productiecijfers van de zorginstellingen twee keer per jaar 

worden bekeken door het zorgkantoor en deze het garantiebudget van de 

desbetreffende instelling daarop kan aanpassen, erkent de Raad dat er voor 

zorginstellingen inderdaad een zekere rem op uitbreiding van de zorgverlening bestaat 

doordat de zorg die boven het garantiebudget uitkomt, niet op voorhand wordt vergoed. 

Dit neemt echter niet weg dat zorginstellingen van elkaar weten dat zij, tenzij zij anders 

met elkaar hebben afgesproken, zullen proberen om in elk geval hun volumes te 

handhaven en te voorkomen dat zij steeds kleiner worden. Ondanks bedoelde rem 

ondervinden zij daarom op deze manier concurrentie van elkaar. Zij weten dat als zij 

zich niet inspannen en er in slagen om ten opzichte van het zorgkantoor zowel als ten 
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opzichte van cliënten hun positie te handhaven, andere instellingen hun plaats kunnen 

innemen. Deze mogelijkheid tot onderlinge concurrentie is tussen TGV, Hilverzorg en 

Vivium uitdrukkelijk aanwezig. De instellingen zullen in hun gedrag dus rekening 

houden met de andere marktdeelnemers. 

 

24. De hierboven omschreven mogelijkheid tot concurrentie en de daarmee gepaard gaande 

concurrentiedruk werd door TGV, Hilverzorg en Vivium ook gevoeld, zo blijkt uit een 

door hen gezamenlijk opgesteld document van december 2002: ‘Per 1 januari komt de 

dienstverlening in de zorg vrij. Dat wil zeggen dat het verlenen van thuiszorg niet langer aan 

vergunningen gebonden is: ook intramurale instellingen kunnen deze zorg gaan leveren in de 

intramurale setting. Dit gegeven, in combinatie met de wens om integrale zorg te kunnen 

bieden vanuit een visie en een regie, maakt dat te verwachten is dat instellingen van die 

mogelijkheid gebruik gaan maken tenzij er zinvolle alternatieven zijn. Het gaat immers niet 

om de vraag of er integrale zorg geleverd gaat worden, maar om de vraag wie dat zullen 

gaan doen. Voor de thuiszorg kan dit een bedreiging vormen, maar ook voor intramurale 

instellingen is het geen pad zonder risico's.’10 

 

25. Ten aanzien van het argument van partijen dat de Raad niet heeft onderzocht of 

Hilverzorg en Vivium plannen hadden om hun activiteiten uit te breiden, merkt de Raad 

op dat zelfs indien er bij Hilverzorg en/of Vivium geen sprake zou zijn van plannen om 

uit te breiden, dit nog niet wil zeggen dat TGV van hen daarom geen concurrentiedruk 

zou kunnen voelen. Het gaat er om, dat Hilverzorg en/of Vivium konden uitbreiden en 

hun concurrenten, TGV en Vivium of TGV en Hilverzorg, in onzekerheid zouden moeten 

verkeren over elkaars plannen.  

 

26. Daarbij constateert de Raad dat uit diverse documenten uit het dossier blijkt dat partijen 

zelf ook van mening zijn dat zij concurrenten van elkaar zijn en (potentiële) 

concurrentiedruk op elkaar uitoefenen.  

 

27. Zo staat in de Samenwerkingsovereenkomst van 30 juni 2006 tussen Vivium, de Basis, 

Hilverzorg, TGV, RIBW en Zorgpartner, dat ‘partijen momenteel ten opzichte van elkaar 

zowel complementaire als concurrerende diensten en zorg leveren.’11 En in het 

beslisdocument, genaamd ‘Partners in de zorg en dienstverlening’, van Vivium, De 

Basis/Hilverzorg en TGV12, staat ‘Bovendien hebben wij ons voorgenomen op een reeks 

specifieke activiteiten -dus buiten onze respectievelijke kernactiviteiten waarin immers Vivium 

                                                           
10 Dossierstuk 58510213513228. 

11 Overweging B van de Samenwerkingsovereenkomst, Dossierstuk 58510253510045. 

12 Gevonden bij Vivium en TGV, Dossierstukken 58510233510054 en 58510253511074. 
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en Hilverzorg veeleer concurrenten van elkaar zijn- zoals ICT, kwaliteit en professionalisering, 

gezamenlijk op te trekken’ (onderstreping toegevoegd).  

 

28. Voorts staat zowel in een conceptbrief13 als in de definitieve brief14 aan de 

Belastingdienst: ‘Vivium, de Basis, Hilverzorg, TGV, RIBW en Zorgpartner boden tot op 

heden ieder afzonderlijk zowel complementaire als concurrerende diensten op het gebied van 

zorg aan in de Gooi en Vechtstreek’ en ‘De samenwerking is structureel van aard in die zin 

dat activiteiten worden herverdeeld tussen de instellingen om tot een complementair 

zorgaanbod voor de gehele regio te komen, waarbij overlap in activiteiten wordt opgeheven. 

Als gevolg hiervan zijn Vivium en Hilverzorg enerzijds en TGV, RIBW en Zorgpartner 

anderzijds per 17 juli niet meer elkaars concurrent als het gaat om afnemers en zorgbudget’.  

 

29. Ten slotte blijkt uit het feit dat Hilverzorg en Vivium vóór de 

Samenwerkingsovereenkomst zowel de verlening van persoonlijke verzorging en 

verpleging thuis als de verlening van huishoudelijke zorg concentreerden rondom hun 

instellingen, dat de markten voor de extramurale thuiszorg gesegmenteerd zijn.15 Dit 

was door de Raad ook geconstateerd in het besluit ZgNL – TML – LvGG, waarnaar 

partijen verwijzen.16 Zoals echter ook in eerdere besluiten én door partijen zelf17 is 

aangegeven, begeven intramurale instellingen zich steeds meer op de markt voor de 

persoonlijke verzorging en verpleging thuis,18 waardoor er van hen reële 

concurrentiedruk uitgaat.  

 

Tussenconclusie 

 

30. Naar aanleiding van bovenstaande concludeert de Raad dat sinds de wijziging van de 

AWBZ concurrentie mogelijk is en concurrentiedruk aanwezig was. Dat ‘de strijd om de 

cliënt’ mogelijk nog niet op gang was gekomen, doet hieraan niet af. Tevens concludeert 

de Raad dat er op het moment van het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst 

concurrentiedruk aanwezig was en dat die door Hilverzorg en Vivium op TGV en vice 

versa werd uitgeoefend. Voorts kan op basis van het bovenstaande worden vastgesteld 

dat Hilverzorg en Vivium concurrenten van elkaar waren. Of er al dan niet concrete 

plannen waren om deze mogelijkheid tot concurrentie te benutten, is niet van belang, 

                                                           
13 Dossierstuk 58510253510376. 

14 Die partijen aanhalen in randnummer 128 van hun bezwaarschrift. 

15 Zie randnummers 167 tot 175 van het bestreden besluit. 

16 Zie het besluit van de NMa 25 september 2006, ZgNL – TML – LvGG , zaak 5603. 

17 Dossierstuk 58510213513228. 

18 Zie met name de besluiten van de NMa in zaak 4988/Oosterlengte – Thuiszorg Groningen – Sensire  en de besluiten 

van de NMa in zaak 4198/Proteion – TML – LvGG. 
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vanwege het enkele feit dat concurrentie op zichzelf mogelijk is en partijen derhalve in 

onzekerheid zouden moeten verkeren omtrent elkaars gedrag. Partijen hebben deze 

onzekerheid uitgeschakeld door af te spreken de onderlinge rust -de status quo- te 

handhaven. Ten slotte concludeert de Raad, na heroverweging, dat voldoende 

onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid tot concurrentie, hetgeen blijkt uit het 

uitgebreide onderzoek naar de wettelijke context, de voorgeschiedenis, de toelichting 

van de betrokken ondernemingen zelf op de Samenwerkingsovereenkomst, de 

ontwikkelingen daarna alsmede de situatie en de ontwikkelingen op de markt.   

 

3.2 De afspraak  

 

31. Hieronder is de feitelijke situatie in onderhavige zaak weergegeven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. In het bestreden besluit heeft de Raad vastgesteld dat partijen een productverdeling en 

een gebiedsverdeling tot stand hebben gebracht, die ertoe strekt de mededinging te 

beperken in de zin van artikel 6, eerste lid, Mw. Het bewijs voor deze overtreding is in 

het bestreden besluit gebaseerd op verklaringen van bestuurders en op verschillende 

documenten die in hun onderlinge samenhang moeten worden bezien. Hieruit blijkt dat 

partijen in ieder geval in de periode van juli 2002 tot juli 2005 met elkaar in overleg 

waren over de manieren waarop zij met elkaar tot een nauwe samenwerking zouden 

kunnen komen. Partijen wilden in eerste instantie fuseren en besloten hun 
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fusievoornemen bekend te maken bij de NMa. Toen de NMa besloot dat voor deze fusie 

een vergunning was vereist en partijen verwachtten dat deze vergunning zou worden 

geweigerd, hebben TGV, Hilverzorg en Vivium besloten de 

Samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De Raad constateerde in het bestreden 

besluit dat de betrokken ondernemingen bij de Samenwerkingsovereenkomst zijn 

gekomen tot een herschikking van hun activiteiten zodanig dat de huishoudelijke 

verzorging thuis in de hele regio alleen door TGV werd geleverd en de persoonlijke 

verzorging en verpleging thuis in het ‘eigen’ werkgebied ook alleen door één 

onderneming: Hilverzorg respectievelijk Vivium. Tevens is door de Raad vastgesteld dat 

de in de artikelen 2.2 en 2.3 van de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen non-

concurrentiebedingen, net als de Samenwerkingsovereenkomst zelf, voor onbepaalde 

tijd zijn aangegaan en dat in deze non-concurrentiebedingen bovendien geen beperking 

naar plaats is opgenomen. Voorts constateerde de Raad dat in artikel 3.2 van de 

Samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat TGV bij haar doorverwijzing voor de 

persoonlijke verzorging en verpleging thuis zal doorverwijzen naar Vivium 

respectievelijk Hilverzorg, afhankelijk van de woonplaats van de cliënt. Ten slotte stelde 

de Raad vast dat in de Verkoopovereenkomsten tussen Hilverzorg en TGV 

respectievelijk Vivium en TGV nauwkeurig de gemeenten of delen daarvan zijn genoemd 

waarop de overdrachten zien.  

 

33. Uit het dossier (de documenten en verklaringen) bleek niet alleen dat TGV de patiënten 

voor persoonlijke verzorging en verpleging thuis zou doorverwijzen afhankelijk van hun 

woonplaats, maar dat Hilverzorg en Vivium dat over en weer ook deden. De Raad achtte 

derhalve bewezen dat tussen de betrokken ondernemingen overeenstemming bestond 

over het feit dat Vivium en Hilverzorg alleen in hun eigen werkgebied actief zouden 

blijven en dat zij onderling niet met elkaar zouden concurreren.  

 

Bezwaren van partijen met betrekking tot de Verkoopovereenkomsten en de 

Samenwerkingsovereenkomst  

34. De Raad zal hieronder de bezwaren van partijen met betrekking tot het belangrijkste 

bewijs voor de overtreding, de Verkoopovereenkomsten en de 

Samenwerkingsovereenkomst, bespreken. Hij benadrukt daarbij dat voor alle 

afzonderlijk naar voren gebrachte bezwaren ten aanzien van deze individuele 

documenten in de eerste plaats geldt, dat deze documenten in samenhang met elkaar 

moeten worden bezien en dat zij in samenhang met elkaar het bewijs vormen. De 

bezwaren met betrekking tot de overige voor het bewijs gebruikte documenten en de 

feiten en omstandigheden, worden besproken in paragraaf 3.7. 

 

De Verkoopovereenkomsten 
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35. Partijen stellen dat er geen sprake is van gemeenschappelijke wil om de markt voor V&V 

geografisch te verdelen tussen Vivium en Hilverzorg. Wat de Verkoopovereenkomsten 

van 30 juni 200619 betreft, geven partijen aan dat er sprake is van twee afzonderlijke 

overeenkomsten die niet van elkaar afhankelijk zijn. Er is geen Verkoopovereenkomst 

gesloten tussen Vivium en Hilverzorg en de Verkoopovereenkomsten bevatten geen 

non-concurrentiebeding op basis waarvan de Raad zou kunnen vaststellen dat sprake is 

van product- of gebiedsverdeling. Documenten noch het gedrag van partijen vormen 

enig bewijs van wilsovereenstemming.  

 

36. Partijen halen voorts verklaringen van de heren [vertrouwelijk], [vertrouwelijk] en 

[vertrouwelijk] aan, waaruit volgens hen blijkt dat geen sprake is van geografische 

marktverdeling. Gezegd wordt dat de werkgebieden in postcodegebieden waren 

verdeeld, omdat dit de werkwijze was van TGV. TGV hanteerde een Noord-Zuid indeling 

al jaren. Deze werkgebieden waren het traditionele adherentiegebied van de instellingen 

en in die plaatsen waren er al teams. Partijen leveren in verband daarmee bij hun 

bezwaarschrift een bijlage aan, waaruit blijkt dat er al sinds de jaren ‘90 een dergelijke 

verdeling bestaat en dat Hilverzorg en Vivium daarbij aansloten. Daarnaast stellen 

partijen dat het doel van de overdracht was het verbeteren en verbreden van de kwaliteit 

en spreiding van de aangeboden zorg en diensten.  

 

37. De Adviescommissie concludeert hierover als volgt: 

 

‘15. (..) de Adviescommissie acht zich niet in staat te adviseren over de bezwaren aangaande 

de productverdeling en de marktverdeling, aangezien thans niet duidelijk is of en zo ja, op 

welke wijze artikel 6 Mw door bezwaarden is overtreden.’ 

 

38. De Raad merkt op dat in het bestreden besluit niet het feit dát en de wijze waarop de 

overdracht van de teams heeft plaatsgevonden op zichzelf als een overtreding van 

artikel 6 Mw is aangemerkt. Waar het in casu om gaat is dat tussen partijen 

overeenstemming was over de wijze waarop men tot ‘eigen’ werkgebieden is gekomen, 

dat men deze verdeling bleef handhaven en dus niet zou concurreren, hetgeen in strijd is 

met artikel 6 Mw. TGV geeft aan dat zij een dergelijke verdeling al sinds de jaren ’90 

hanteert. De Raad merkt op dat in die periode er nog geen sprake was van 

marktwerking. Waar het in onderhavige zaak om gaat, is dat Hilverzorg en Vivium bij 

deze verdeling aansloten, deze in stand hielden en daarmee de opkomende 

concurrentie tegengingen. Weliswaar is er in de Verkoopovereenkomsten geen non-

concurrentiebeding tussen Hilverzorg en Vivium opgenomen, op basis van de 

                                                           
19 Dossierstukken 58510213510307/2510062. 
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verklaringen en andere documenten uit het dossier kan, ook na heroverweging, worden 

geconcludeerd dat tussen Hilverzorg en Vivium sprake is van afstemming over ‘hun’ 

werkgebieden. Zoals de Raad in randnummer 196 van het bestreden besluit heeft 

overwogen, kunnen ondernemingen er om hun moverende redenen zelfstandig voor 

kiezen om uit efficiencyredenen geen zorg te verlenen die te ver verwijderd is van de 

zorginstelling. Dat doet echter niet af aan het feit dat de geografische markt de regio van 

het zorgkantoor is en dat ondernemingen onderling geen afspraken mogen maken over 

wie in welk gebied exclusief zorg levert, omdat daarmee de onderlinge concurrentie 

wordt beperkt. Iedere prikkel om door bijvoorbeeld het werven van nieuwe teams, 

verbetering van de planning of innovatieve werkwijzen het voorzieningsgebied uit te 

breiden, wordt daardoor immers bij voorbaat weggenomen.  

 

39. Partijen lijken met de stelling dat Hilverzorg na beëindiging van de 

Samenwerkingsovereenkomst in het gebied van Vivium concurrerende acties ondernam 

om cliënten te werven, bovendien zelf ook te willen aangeven dat Hilverzorg en Vivium 

in eerste instantie concurrenten zijn.20 Het argument van partijen dat de afstand tussen 

de werkgebieden een drempel is om thuiszorg te verlenen, zou in dat licht bezien dan 

ook niet op gaan.   

 

De Samenwerkingsovereenkomst 

 

40. Partijen brengen naar voren dat de Samenwerkingsovereenkomst alleen non-

concurrentiebedingen tussen TGV enerzijds en Vivium/Hilverzorg anderzijds bevat, en 

geen non-concurrentiebeding tussen Vivium en Hilverzorg. Wat betreft de verwijzende 

rol van TGV, zoals genoemd in artikel 3.2 van de Samenwerkingsovereenkomst, merken 

partijen op dat deze nodig was omdat het zorgkantoor niet bereid was tussentijds de 

productieafspraken die zij met TGV had, over te dragen aan Hilverzorg of Vivium. 

Voorts bepaalt het zorgkantoor dat wanneer de klanthouder niet in staat is de 

noodzakelijke zorg te leveren, deze niettemin de continuïteit van de zorgverlening dient 

te waarborgen. Tevens wijzen partijen er op dat Vivium geen cliënten doorverwijst naar 

Hilverzorg, wat blijkt uit een intern protocol dat bij het bezwaarschrift is toegevoegd als 

bijlage 2. 

 

41. De Raad stelt vast dat de Samenwerkingsovereenkomst gesloten is tussen Hilverzorg, 

Vivium en TGV. Bij deze overeenkomst zijn de drie partijen samen gekomen tot een 

herschikking van hun activiteiten. De huishoudelijke zorg thuis (HV) zou in de hele 

regio alleen door TGV worden geleverd en de persoonlijke verzorging en verpleging 

                                                           
20 Zie bijlagen 3-7 bij het bezwaarschrift.  
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thuis (V&V) alleen door Hilverzorg en Vivium.21 In de Samenwerkingsovereenkomst is 

bovendien afgesproken dat TGV cliënten voor V&V zou doorverwijzen naar Hilverzorg 

respectievelijk Vivium, afhankelijk van de woonplaats van de cliënt.  

 

42. Hoewel de Samenwerkingsovereenkomst geen non-concurrentiebeding tussen 

Hilverzorg en Vivium bevat, concludeert de Raad, na heroverweging en op basis van de 

zich in het dossier bevindende documenten en verklaringen, dat in de praktijk niet 

alleen TGV de patiënten voor persoonlijke verzorging en verpleging thuis zou 

doorverwijzen afhankelijk van hun woonplaats, maar dat Hilverzorg en Vivium dat over 

en weer ook deden. Er bestond derhalve tussen de betrokken ondernemingen 

overeenstemming over dat Vivium en Hilverzorg binnen de regio alleen in hun eigen 

gebied werkzaam zouden zijn en dat zij onderling niet met elkaar zouden concurreren. 

Op grond daarvan constateert de Raad dat sprake is van een geheel van 

overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, waarbij behalve de 

productverdeling ook een gebiedsverdeling is tot stand gekomen. 

 

43. De Raad is van oordeel -in tegenstelling tot de conclusie van de Adviescommissie dat 

de rol van het zorgkantoor onderbelicht is gebleven-22 dat de rol van het zorgkantoor 

voldoende onderzocht is en dat het zorgkantoor niet een zodanige invloed had dat 

daarom artikel 3.2 in de Samenwerkingsovereenkomst diende te worden opgenomen. 

De door partijen aangevoerde administratieve redenen van het zorgkantoor voor 

doorverwijzing bieden geen afdoende verklaring voor de geconstateerde 

overeenstemming over de gebiedsverdeling. Het tussen partijen bestaande geheel van 

overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen was gericht op hoe zij 

zich in de toekomst zouden gedragen. De verplichting die het zorgkantoor hen oplegde 

duurde daarentegen slechts voor de beperkte periode tussen de overdracht van de 

teams en het ingaan van de nieuwe contracten voor het komende jaar, dat wil zeggen 

hooguit een half jaar. Naar aanleiding van het interne protocol van Vivium dat in bijlage 

2 bij het bezwaarschrift is overgelegd, merkt de Raad op dat dit stuk is gedateerd op  

15 oktober 2007. Deze datum is ruim gelegen na de bedrijfsbezoeken van de NMa die in 

maart 2007 hebben plaatsgevonden.  

 

Tussenconclusie  

 

44. Op grond van de Samenwerkingsovereenkomst, de Verkoopovereenkomsten en de 

verklaringen van bestuurders, acht de Raad, ook na heroverweging, bewezen dat partijen 

                                                           
21 Partijen geven dit zelf ook aan in een concepttekst voor de ‘covernotitie’ voor de Samenwerkingsovereenkomst, gericht 

aan het projectbestuur. Dossierstuk 58510213514069. 

22 Zie randnummer 11 van het Advies.  
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hun activiteiten en werkgebieden onderling zo verdeeld hebben dat zij intern zowel als 

extern als een eenheid samenwerkten en diensten aanboden die complementair aan 

elkaar waren en elkaar niet overlapten. Bovendien blijkt uit de weergegeven verklaringen 

van de bestuurders dat partijen zich in de praktijk ook conform deze afspraak hebben 

gedragen. De bezwaren van partijen treffen derhalve geen doel. De Raad concludeert dat 

partijen door deze afspraak de onderlinge concurrentie met betrekking tot de 

huishoudelijke verzorging en persoonlijke verpleging en verzorging thuis hebben 

beperkt.  

 

3.3  Mededingingsbeperkende strekking  
 

45. Partijen merken op dat de strekking van een overeenkomst moet worden nagegaan in 

verband met de economische omstandigheden waarbinnen zij moet worden toegepast. 

De Raad had onderzoek moeten doen naar de juridische en economische context waarin 

de vermeende afspraak toepassing vindt, maar heeft dat naar de mening van partijen 

onvoldoende gedaan. De analyse van de voorgeschiedenis die de NMa heeft uitgevoerd, 

illustreert volgens partijen alleen maar dat het hun doelstelling was om ketenzorg te 

organiseren en tegemoet te komen aan de bezwaren van de NMa ten aanzien van de 

voorgenomen fusie.  

 

46. Vastgesteld is dat in casu sprake is van een gebiedsverdeling en een productverdeling; 

zogenaamde doelbeperkingen. Deze gedragingen hebben tot doel de concurrentie te 

beperken en zijn daarom verboden. De Raad wijst er op dat het volgens vaste 

jurisprudentie niet nodig is te bewijzen dat de betrokken ondernemingen de subjectieve 

intentie hadden om de mededinging te beperken.23 Zo wordt er in een recente uitspraak 

van het Hof van Justitie op gewezen dat met betrekking tot de vraag of een onderling 

afgestemde feitelijke gedraging mededingingsbeperkend is, met name de objectieve 

doelstellingen die zij nastreeft en de economische en juridische context daarvan 

relevant zijn.24 De intentie kan echter wel een relevante factor voor de beboeting zijn25 en 

was bovendien in de onderhavige zaak wel aanwezig, zoals is uiteengezet in dit besluit. 

De strekking ofwel het doel van een overeenkomst moet echter in de eerste plaats 

worden afgeleid uit de bepalingen van de overeenkomst zelf, geplaatst in de context 

waarin de overeenkomst is tot stand gekomen.  

 

                                                           
23 Zie HvJEG, Société Technique Munière, zaak 56/65, Jur. 1966, blz. 391; zaak 19/77, Miller International Schalplatten 

Gmbh t. Commissie, Jur. 1978, p. 131, randnummer 7. 

24 HvJEG 4 juni 2009, T-Mobile Netherlands B.V. e.a., zaak C-8/08, randnummer 27. 

25 Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag, Mededeling van de Commissie PB EU 

27.4.2004, C 101/97, randnummer 22. 
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47. Van belang is dat het geheel van de tussen de TGV, Hilverzorg en Vivium bestaande 

overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen concreet geschikt is om 

te leiden tot een beperking van de mededinging en daarmee van de keuzemogelijkheid 

van de afnemers/cliënten, omdat cliënten niet meer de keuze hebben tussen de 

betrokken ondernemingen, maar gedwongen zijn zich te richten tot de enige 

onderneming die -op basis van de tussen partijen gemaakte afspraken- haar diensten in 

hun woongebied aanbiedt. Dat partijen bij de herschikking van hun activiteiten mede 

aandacht hebben gehad voor hun doel om ketenzorg tot stand te brengen, doet daar 

niet aan af.26  

 

48. De Raad is van oordeel dat als na onderzoek is vastgesteld dat op een markt 

concurrentie mogelijk is, niet meer onderzocht hoeft te worden of de individuele spelers 

op die markt ook daadwerkelijk bereid zijn om te concurreren. Als ondernemingen 

werkzaam zijn op een markt waarop concurrentie aanwezig is, mogen zij geen afspraken 

maken om deze concurrentie uit te schakelen. Als zij niet concurreren en zich 

inspannen om klanten te werven of te behouden, zal dat resulteren in een verlies aan 

afzet, althans in onzekerheid daarover, doordat de cliënten dan naar andere aanbieders 

op de markt gaan die zich wel de inspanning getroosten om klanten te werven dan wel 

te behouden. Hoewel de onderhavige markten zich destijds nog in een transitiefase 

bevonden, is ook op deze markten verlies van cliënten mogelijk, zoals door de NMa op 

basis van haar onderzoek is aangegeven. Zoals in randnummer 57 en verder van het 

bestreden besluit is aangegeven, bestaat op deze markten de noodzaak om cliënten te 

werven en te behouden. Uit de documenten die in het bestreden besluit zijn 

weergegeven, blijkt dat de betrokken ondernemingen zich daar ook van bewust waren, 

maar dat zij besloten te kiezen voor samenwerking in plaats van voor concurrentie. 

Bovendien is onderzocht of de betrokken ondernemingen ook daadwerkelijk 

concurrenten van elkaar waren en op dezelfde relevante product- en geografische 

markten werkzaam waren. 

 

49. De Raad zal hierna ingaan op de bezwaren van partijen met betrekking tot de 

vaststelling dat sprake is van een doelbeperking. 

 

50. Partijen stellen dat zij met de Samenwerkings- en Verkoopovereenkomsten (hierna: de 

Samenwerking) twee doelstellingen wilden verwezenlijken: ketenzorg en het versterken 

van onderhandelingsmacht door middel van een fusie. Gezien de bezwaren van de Raad 

tegen de voorgenomen fusie, hebben partijen gekozen voor de Samenwerking, waarbij 

uitsluitend verwezenlijking van het eerste doel -ketenzorg- tot stand kwam. Met de 

Samenwerking is niet beoogd om via de achterdeur alsnog de geambieerde fusie of een 

                                                           
26 Zie onder andere HvJEG 8 november 1983, IAZ/Commissie, gevoegde zaken 96-102 e.a, Jur. 1083, p. 3411. 
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‘eenheid’ tot stand te brengen. Partijen zijn van mening dat het standpunt van de Raad 

dat partijen tot doel hebben gehad de concurrentie uit te schakelen dan wel te beperken 

door als eenheid op te treden, is gebaseerd op documenten die zijn opgesteld ten 

behoeve van de voorgenomen bestuurlijke fusie. Partijen achten dit onjuist en stellen 

dat de plannen naar aanleiding van de fusie juist ingrijpend gewijzigd zijn. Voorts 

stellen zij dat als gevolg van het alternatieve scenario (de Samenwerking) er twee 

vergelijkbare aanbieders van intramurale ouderenzorg actief in de regio ’t Gooi 

overbleven: Hilverzorg en Vivium. De Samenwerking heeft er derhalve voor gezorgd dat 

alle aanbieders concurrentiedruk op elkaar uitoefenden. De Samenwerking heeft 

uitsluitend positieve effecten voor zowel contractuele afnemers als cliënten gehad.  

 

51. Partijen citeren in dit verband uit een aantal documenten waaruit naar hun oordeel blijkt 

dat de resultaten van de Samenwerkingsovereenkomst niet overeenkwamen met die van 

een fusie. Ook merken zij op dat de Raad haar overweging dat partijen als een ‘eenheid’ 

samen werkten, afleidt uit twee conceptbrieven aan de Belastingdienst. De Raad gaat 

voorbij aan de fiscale context waarin deze geschreven zijn. Voorts voeren zij aan dat het 

feit dat partijen een vergunningsaanvraag hebben ingediend, bewijs is voor het feit dat 

met de overeenkomst geen eenheid werd gecreëerd. Ten slotte voeren zij aan dat de 

NMa het onderzoek tijdens het bedrijfsbezoek heeft uitgebreid naar een mogelijke 

overtreding van artikel 41 Mw, maar dat de Raad niet bewezen heeft geacht dat partijen 

een concentratie tot stand hebben gebracht zonder vergunning.  

 

52. De Raad stelt voorop dat er geen sprake is van een constatering van een overtreding van 

artikel 41 Mw. De in het bestreden besluit gebruikte citaten waarin wordt gesproken over 

het ‘als een eenheid samenwerken’, vormen onderdeel van het bewijs voor de 

overtreding van artikel 6 Mw, niet van artikel 41 Mw, omdat zij aantonen dat partijen 

één lijn wilden trekken in die zin dat zij wilden samenwerken in plaats van onderling te 

concurreren en dat zij vervolgens met samenwerking -in welke vorm dan ook- bepaalde 

doelstellingen wilden behalen. Zij hebben dit op zo’n manier gedaan, dat daarmee de 

problemen die volgens de NMa aan de voorgenomen fusie kleefden vanuit onder meer 

de keuzevrijheid van de cliënt, niet werden weggenomen.  

 

53. Wat betreft de citaten die partijen aanhalen, constateert de Raad dat deze onvolledig 

worden weergegeven. Deze wijze van weergeven illustreert de verschillen in interpretatie 

van de feiten en het bewijs tussen de Raad en partijen. Partijen geven met de citaten 

hun subjectieve intentie weer, terwijl de Raad van oordeel is dat de objectieve 

doelstellingen van partijen ter zake doet. Voorts verwijst de Raad naar randnummer 46 

van dit besluit. Ten aanzien van de conceptbrieven aan de belastingdienst, verwijst de 

Raad naar randnummer 96 van dit besluit. 

 



Openbaar 

 

19                                                   Openbaar 

54. Het eerste citaat dat partijen aanhalen, is afkomstig uit een presentatie van TGV, 

genaamd ‘Scenario’s ten gevolge van de uitspraak van de NMa’, van oktober 2005.27 In 

deze presentatie wordt ondermeer aangeven dat het te kiezen scenario onder andere 

moet voldoen aan het realiseren van onderhandelingsmacht naar gemeenten en 

verzekeraars en dat de uitgangspunten bij elk scenario onder andere moeten zijn het 

‘maximaliseren van marktmacht in twee richtingen (gemeenten en verzekeraars)’. In de 

presentatie wordt geadviseerd om scenario 3 te kiezen, omdat dit ‘nagenoeg’ 

overeenkomt met de voorgenomen fusie. Volgens partijen blijkt uit dit document dat de 

Samenwerkingsovereenkomst qua resultaat niet overeenkomt met een fusie, omdat er 

staat: ‘scenario 3 komt nagenoeg overeen met de voorgenomen fusie. Ingeleverd is wel op 

doelmatigheid’. Echter, naar het oordeel van de Raad blijkt uit deze presentatie dat 

partijen nog steeds dezelfde doelstellingen wilden bereiken als met de fusie en daarom 

voor scenario 3 kozen. Wat immers niet blijkt uit deze presentatie, is dat partijen hun 

doelstellingen zouden hebben aangepast. Dat moest worden ingeleverd op 

doelmatigheid, wil niet zeggen dat het tweede doel, het afzien van het aangaan van 

concurrentie, niet gerealiseerd kon worden. Voorts zij opgemerkt dat deze presentatie 

ook is aangetroffen bij Hilverzorg. 

 

55. Een ander citaat, uit het persbericht van TGV, De Basis/Hilverzorg en Vivium van april 

2006, is door partijen selectief weergegeven. Zij stellen 1) dat TGV, De Basis/Hilverzorg 

en Vivium drie autonome organisaties blijven, met eigen verantwoordelijkheden en 2) 

dat de voorgenomen fusie alsnog doorgang zal vinden als de NMa met de aanvraag 

voor de vergunning instemt. Voor partijen is de herstructurering het best haalbare 

alternatief, maar wel een ‘second best’ oplossing.28 De Raad merkt op dat in het 

persbericht voorts nog het volgende is aangegeven:  

‘Uitwisseling van onderdelen, dit voorstel houdt in dat: 

-TGV haar diensten Verpleging en Verzorging op 30 juni 2006 overdraagt (afhankelijk van 

werkgebied) aan Vivium of Hilverzorg (onderstreping toegevoegd).’ Hieruit blijkt naar het 

oordeel van de Raad dat partijen met het alternatieve scenario de werkgebieden van 

Vivium en Hilverzorg wilden verdelen in plaats van elkaar op die werkgebieden te 

beconcurreren.  

  

56. Ook de bijlage bij de ‘Plannen voor een andere structuur vanaf 30 juni 2006’ die in april 

2006 door TGV worden gepresenteerd, wordt door partijen niet volledig weergeven. 

Hierin staat namelijk nog het volgende: ‘Worden TGV, Vivium Zorggroep en Hilverzorg 

drie gelijkwaardige organisaties?- ja, het zijn drie volwassen zelfstandige organisaties die elk 

hun eigen beleid voeren. Waarbij Vivium en Hilverzorg duidelijk hun eigen werkgebied 

                                                           
27 Dossierstuk 58510213510446. 

28 Dossierstuk 58510213512322. In mei 2006 dienen partijen een vergunningsaanvraag in bij de NMa. 
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hebben.’29 Hieruit blijkt naar het oordeel van de Raad dat tussen partijen 

overeenstemming bestond over de verdeling van de werkgebieden tussen Vivium en 

Hilverzorg. 

57. Partijen halen verder een Q&A van 21 november 2006 aan, welke is opgesteld ten 

behoeve van de pers, waaruit expliciet zou blijken dat zij er niet op gericht zijn om op 

verkapte wijze tot één organisatie te komen.30 Echter, de Raad constateert dat ook dit 

citaat niet volledig is weergeven. Er staat namelijk: ‘Q: Gaan de drie zorgaanbieders nu 

meer concurreren en zo ja, wat merkt de cliënt daarvan? A: Uit de voorbereidingen op de 

fusie is duidelijk naar voren gekomen dat wij meer gericht zijn op samenwerking dan op 

concurrentie (onderstreping toegevoegd). Dus we zullen samenwerken op het gebied van 

ICT en na- en bijscholing. En het leveren van zorg aan cliënten op wijk- of dorpsniveau. 

Natuurlijk is het wel zo dat Vivium Zorggroep en Hilverzorg dezelfde producten aanbieden, 

maar wel in andere plaatsen.’(onderstreping toegevoegd). Ook hieruit blijkt naar het 

oordeel van de Raad wederom duidelijk dat partijen de werkgebieden van Hilverzorg en 

Vivium hebben verdeeld en zij elkaar de geruststelling hebben gegeven dat zij niet in 

elkaars gebied zouden komen, niet in de laatste plaats omdat in een document 

afkomstig van Hilverzorg werd aangegeven ‘Zo blijven het drie afzonderlijke organisaties. 

Waarbij Vivium en Hilverzorg duidelijk hun eigen rayons hebben’.31  

 

58. Wat de Raad voorts constateert, is dat partijen nauwelijks ingaan op de gang van zaken, 

voorafgaand aan de keuze voor het alternatieve scenario. Vast staat dat partijen al sinds 

2002 met elkaar overleg voerden over manieren waarop zij met elkaar zouden kunnen 

samenwerken. Dit vanwege de invoering van marktwerking in de AWBZ in 2003. Daarbij 

werd door partijen diverse malen aangegeven dat zij liever samenwerken in plaats van 

de concurrentie aangaan. Zij geven onder meer aan: ‘Als samenwerking niet tot stand 

komt ontstaat het risico van onwenselijke concurrentie’, en ‘De samenwerking heeft een 

proactief en ambitieus karakter; het is ruim meer dan een niet-aanvalsverdrag’.32  

 

59. Toen de NMa meedeelde dat voor de fusie een vergunning was vereist, omdat daardoor 

mogelijk een economische machtspositie kon ontstaan of worden versterkt, hebben 

partijen nagedacht over een ‘tweesporenbeleid’, waarbij parallel aan de 

vergunningsprocedure bij de NMa doorgewerkt zou worden aan het realiseren van een 

andere vorm van samenwerking. Op een gegeven moment is besloten om de 

vergunningsaanvraag in te trekken en om de samenwerking tot stand te brengen door 

middel van het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst van 30 juni 2006. Dat het 

                                                           
29 Dossierstuk 58510213512604, opgesteld door TGV, gevonden bij Hilverzorg.  

30 Dossierstuk 58510213510214. 

31 Dossierstuk 58510213511439. 

32 Zie Dossierstukken 58510213513228 en 58510233511890. 
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tweesporenbeleid pas ten uitvoer werd gelegd nadat de betrokken ondernemingen van 

de NMa te horen hadden gekregen dat de NMa het concentratievoornemen van partijen 

als ‘donkergrijs’ typeerde, doet niet af aan het feit dat zij al in oktober 2005 -nog voordat 

de NMa besloten had dat een vergunning zou moeten worden aangevraagd- 

vastbesloten waren hun doelstellingen om samen te werken en complementair aan 

elkaar te werken, te realiseren.33 Uit de in het bestreden besluit genoemde documenten 

blijkt dat partijen niet wilden concurreren maar samenwerken, en dat de vorm van de 

samenwerking die partijen gekozen hebben weliswaar is veranderd, maar dat de 

doelstellingen die zij daarmee beoogden te bereiken, dezelfde waren. De Raad is 

derhalve, in tegenstelling tot de Adviescommissie, van mening dat partijen bewust naar 

een andere vorm van samenwerking hebben gezocht en daarbij bewust hebben gekozen 

voor een mededingingsbeperkende vorm, omdat dit het best mogelijke alternatief was 

om complementair te gaan werken.   

 

60. Naar aanleiding van de opmerking van partijen dat de meeste documenten die de NMa 

gebruikt als bewijs, zijn opgesteld in aanloop naar de fusie en derhalve niet kunnen 

worden gebruikt om een overtreding van artikel 6 Mw te bewijzen, merkt de Raad op dat 

dit onjuist is. Uit de geciteerde documenten blijkt dat partijen beide doelstellingen, het 

faciliteren van ketenzorg zowel als het creëren van onderhandelingsmacht, onder alle 

omstandigheden wilden realiseren en dat zij, toen de NMa had aangegeven bezwaren 

tegen de fusie te hebben, diezelfde doelstellingen geprobeerd hebben te realiseren via 

de ‘Samenwerking’. Dit blijkt uit de in het bestreden besluit weergegeven documenten. 

Zo staat bijvoorbeeld in vertrouwelijke aantekeningen van het projectbestuur van 

oktober 2005, die gevonden zijn bij zowel Hilverzorg als Vivium: ‘we verleggen de koers, 

maar het einddoel blijft hetzelfde’.34 Partijen hebben de samenwerking op zo’n manier tot 

stand gebracht, dat de problemen die naar de mening van de NMa aan de fusie kleefden 

vanuit onder meer de keuzevrijheid van de cliënt, niet werden weggenomen. Uit de 

jurisprudentie blijkt dat de mededingingsregels op verschillend niveau hetzelfde 

beogen, namelijk de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging binnen de 

gemeenschappelijke markt en dat als de beïnvloeding van de mededinging door middel 

van een concentratie verboden is, zij niet rechtmatig kan worden geacht op grond van 

artikel 6 van de Mededingingswet, als diezelfde beperking op andere wijze, namelijk via 

overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tot stand zou komen.35 

Daarbij merkt de Raad op dat partijen in randnummer 221 van hun bezwaar ook zelf 

aangeven dat de analyse van de voorgeschiedenis relevant is, omdat het de 

doelstellingen van partijen illustreert. 

                                                           
33 Zie randnummer 102 van het bestreden besluit. 

34 Dossierstuk 58510213510424. 

35 Zie HvJEG 21 februari 1973, Continental Can, zaak 6/72, Jur. 1973, p. 254.  
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Tussenconclusie 

 

61. De Raad ziet op grond van bovengenoemde geen reden om zijn conclusie te herzien dat 

het geheel van de overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen er 

mede toe strekte de mededinging te beperken en dat daarom een onderzoek naar de 

feitelijke gevolgen van deze afspraken niet meer nodig was. Zoals de Raad in het 

bestreden besluit al heeft aangegeven, doet het feit dat de betrokken ondernemingen 

mede aandacht hebben gehad voor hun doel om ketenzorg te realiseren daar niet aan 

af. De door partijen in hun bezwaarschrift aangehaalde citaten zijn niet van dien aard 

dat zij twijfel doen ontstaan over het in het bestreden besluit geconstateerde doel van 

de samenwerking. Partijen wilden complementair aan elkaar werken en toen dit door 

middel van een fusie waarschijnlijk niet op legale wijze kon worden gerealiseerd, hebben 

zij dit door middel van het verdelen van de producten persoonlijke verzorging en 

verpleging thuis en huishoudelijke zorg thuis en het verdelen van de werkgebieden en 

het in stand houden van deze verdeling, bereikt. De Raad merkt op dat eenmalige 

overdrachten van zorgteams en een beperkte, daarop uitsluitend gerichte samenwerking 

tussen TGV en Hilverzorg of TGV en Vivium voldoende waren geweest om ketenzorg tot 

stand te brengen. Wanneer dat het enige doel van partijen was geweest, had de 

concurrentie tussen Hilverzorg en Vivium kunnen blijven bestaan. 

 

3.4 Afbakening geografische markt  

 

62. De Raad heeft naar aanleiding van het fusievoornemen van partijen en naar aanleiding 

van onderzoek naar de wet- en regelgeving en het beleid van het zorgkantoor in deze 

regio vast kunnen stellen wat in casu de betrokken markten waren en of er tussen 

partijen op die betrokken markten sprake was van concurrentiedruk. 

  

63. De Raad heeft in het bestreden besluit, zoals partijen in hun bezwaarschrift terecht 

constateren, de geografische marktafbakening die in besluit 4212 is gehanteerd, 

overgenomen.36 De Raad acht het daarbij van belang op te merken dat dit besluit 

betrekking had op een fusie tussen exact dezelfde partijen als de partijen die betrokken 

zijn bij onderhavige zaak en die actief zijn op dezelfde markt als de markt waar de 

afspraken tussen partijen betrekking op hebben: Vivium, Hilverzorg en TGV. Bovendien 

was dit besluit genomen in een periode die kort voor de datum van het onderzoek en 

                                                           
36 Zie het besluit van de NMa in zaak 4212/De Basis - Thuiszorg Gooi en Vechtstreek - Vivium. 
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het sanctiebesluit in onderhavige zaak lag. In diverse besluiten van de toenmalige 

Directie Concentratiecontrole is geconcludeerd dat de geografische markten ten minste 

het werkgebied van de gevestigde regionale zorgaanbieders omvatten, maar dat ze niet 

groter zijn dan de zorgkantoorregio.37 Een belangrijk argument voor deze afbakening is 

de toetredingsdrempel die wordt veroorzaakt door de financieringssystematiek van de 

AWBZ. Door deze systematiek kunnen concurrentievoorwaarden in verschillende 

zorgkantoorregio’s niet voldoende homogeen zijn. Partijen waren allen werkzaam op de 

markten voor huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging en verpleging thuis, 

allen in dezelfde zorgkantoorregio. Gezien het feit dat de financieringssystematiek van 

de AWBZ in de periode van de overtreding en het vaststellen van het bestreden besluit 

nog steeds dezelfde is, ziet de Raad geen reden waarom hij de markt nu anders zou 

moeten afbakenen.  

 

64. Nu het besluit van de toenmalige Directie Concentratiecontrole in zaak 4212, waarop de 

Raad zijn marktafbakening baseert, niet alleen ziet op dezelfde partijen als partijen in 

onderhavige zaak, maar ook nog eens uit dat besluit blijkt dat er mogelijk 

mededingingsproblemen uit de fusie zouden kunnen voortvloeien, waaruit blijkt dat 

deze markt niet verder opgesplitst hoeft te worden en het vestigingsgebied van alle 

partijen omvat, ziet de Raad geen reden waarom nu sprake zou moeten zijn van een 

andere marktafbakening. De geografische markt is de regio van het zorgkantoor.  

 

3.5 Merkbaarheid  

 

65. Partijen geven aan dat wanneer er sprake zou zijn van een afspraak om de markt 

geografisch en naar product te verdelen, de Raad nog niet tot de conclusie zou kunnen 

komen dat dit heeft geleid tot een overtreding van artikel 6 Mw, aangezien deze geen 

merkbaar effect heeft kunnen hebben.  

 

66. Daarbij geven partijen aan dat de transactie tussen hen heeft geleid tot splitsing van 

activiteiten van de grootste speler in de markt, TGV, naar twee ondernemingen. Dit 

heeft tot meer potentiële concurrentie geleid, namelijk potentiële concurrentie tussen 

Vivium en Hilverzorg en potentiële concurrentie van spelers buiten ’t Gooi die nu 

kunnen toetreden. Zelfs al zou er tussen Vivium en Hilverzorg een afspraak hebben 

bestaan, dan zou dit slechts kunnen betekenen dat de splitsing niet heeft geleid tot 

meer potentiële concurrentie tussen de twee delen van de activiteiten van TGV. 

 

67. Partijen geven voorts aan dat de wijze waarop de negen Gooische gemeenten de WMO-

aanbesteding vorm hebben gegeven, het voor Vivium en Hilverzorg onmogelijk heeft 

                                                           
37 Zie onder andere het besluit van de NMa in de zaak 4295/Stichting Icare – Sensire – Thuiszorg Groningen. 
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gemaakt om in te schrijven met een andere instelling dan TGV. De negen Gooische 

gemeenten hebben voorwaarden gesteld, waaronder de voorwaarde dat uitsluitend 

samenwerkingsverbanden tussen ten minste vier aanbieders op de aanbesteding 

konden inschrijven. Partijen citeren enkele stukken uit het aanbestedingsdocument 

waaruit volgens hen blijkt dat inschrijven met andere instellingen dan TGV volstrekt 

irreëel was. Als gevolg hiervan is de omstandigheid dat Hilverzorg dan wel Vivium niet 

zelfstandig op de WMO-aanbesteding hebben ingeschreven niet het gevolg van een 

afspraak tussen de betrokken ondernemingen. 

 

68. De Adviescommissie adviseert hierover als volgt;  

 

‘13. (…)de Raad dient concreet en specifiek vast te stellen of de handelingen van bezwaarden 

tot een merkbare beperking van de mededinging hebben geleid.’  

 

69. Allereerst merkt de Raad op dat de Adviescommissie hier van een onjuist criterium lijkt 

uit te gaan. De afspraken tussen TGV, Hilverzorg en Vivium hoeven niet tot een 

daadwerkelijke mededingingsbeperking te hebben geleid. Voldoende is, zo volgt uit 

vaste rechtspraak, dat deze afspraak de mededinging merkbaar kan beperken. Zoals 

gezegd vloeit uit de jurisprudentie voort dat wanneer is vastgesteld dat de 

overeenkomsten en/of onderling afgestemde feitelijk gedragingen ertoe strekken de 

mededinging te verhinderen, beperken of vervalsen, de concrete gevolgen van die 

afspraken niet nader hoeven te worden onderzocht. 38 Een dergelijke overeenkomst 

ontkomt slechts aan het verbod van artikel 6, eerste lid, Mw wanneer zij, wegens de zeer 

zwakke positie van partijen op de relevante markt, de markt slechts in zeer geringe mate 

kan beïnvloeden. Gekeken moet worden naar de concrete situatie waarin de 

overeenkomst effect sorteert. 

 

70. Naar het oordeel van de Raad is er rekening gehouden met de economische en 

juridische context waarin de betrokken ondernemingen opereren, de aard van de 

diensten waarop deze overeenkomst betrekking heeft, en de structuur van de relevante 

markt en de werkelijke omstandigheden waaronder deze functioneert.39  

 

71. De Raad is van oordeel dat er voldoende onderzoek is gedaan naar de economische en 

juridische situatie waarin partijen opereren om te concluderen dat er geen sprake is van 

een zwakke positie van partijen op de relevante markt. Uit het besluit dat de NMa heeft 

genomen naar aanleiding van het fusievoornemen, blijkt dat partijen in 2004 op de 

                                                           
38 Zie onder andere HvJEG 13 juli 1966, Commissie / Anic Partecipazioni, C-49/92 rechtsoverweging 112-114 en zaak 58/64, 

Consten-Grundig / Commissie. Jur. 1966, p. 449.  

39 Zie CBb 7 december 2005 Secon Group BV en G-star International, zaken AWB 04/237, AWB 04/249, LJN: AU 8309. 
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markt voor persoonlijke verzorging en verpleging en de markt voor huishoudelijke 

verzorging een gezamenlijk marktaandeel van gemiddeld 60-70% respectievelijk 70-

80% hadden. TGV was voor het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst en 

Verkoopovereenkomst de grootste aanbieder van V&V en HV. Vivium en Hilverzorg 

namen de vierde plaats in, in ’t Gooi (gemeten naar omzet). De overige in 

thuiszorginstellingen die in ’t Gooi actief waren, en V&V aanboden, hadden een 

beduidend lager marktaandeel. Gelet op deze marktaandelen en het feit dat deze 

marktaandelen vanwege het garantiebudget in de loop der tijd niet zodanig kunnen 

veranderen -hetgeen partijen in hun bezwaarschrift beamen- dat sprake is van een 

zwakke positie, kan sprake zijn van een effect van de gedragingen van partijen op de 

betrokken markten.   

 

72. Op basis van de hoge marktaandelen die partijen op de relevante markten innemen stelt 

de Raad vast dat de door hen tot stand gebrachte concurrentiebeperkingen merkbaar 

zijn.  

 

73. Ten aanzien werkwijze van de gemeenten bij de Gooische aanbesteding met betrekking 

tot HV, merkt de Raad op dat hij in randnummer 216 van het bestreden besluit heeft 

uiteengezet dat het beleid van de gemeenten er inderdaad toe leidde dat instellingen 

samen moesten inschrijven, maar dat juist mede hierdoor de afspraak tussen TGV, 

Hilverzorg en Vivium om niet zelfstandig een offerte te zullen indienen, een merkbaar 

effect had, ongeacht hun marktaandeel. Door af te spreken dat Hilverzorg en Vivium 

geen HV zouden gaan aanbieden, hebben zij zich in de positie gemanoeuvreerd dat zij 

alleen nog maar met TGV een offerte in konden dienen. De vrijheid om met een ander 

dan TGV een offerte in te dienen, bijvoorbeeld met een thuiszorgorganisatie vanuit een 

andere, nabij gelegen regio, die hierdoor in dit gebied gemakkelijker voet aan de grond 

gekregen zou kunnen hebben, werd daarmee weggenomen. Zou die vrijheid er wel 

geweest zijn, dan zou er meer concurrentie om de contracten voor de huishoudelijke 

verzorging thuis tot stand gekomen zijn. Dat in het aanbestedingsdocument wordt 

aangeven dat de voorkeur wordt gegeven aan voortzetting van de werkzaamheden van 

de oude (huidige) zorgaanbieder, wil niet zeggen dat partijen uitsluitend met TGV 

hadden hoeven inschrijven. Partijen konden in deze situatie alleen niet anders dan met 

TGV inschrijven, vanwege het feit dat zij hebben afgesproken elkaars werkgebieden te 

respecteren en de marktverdeling in stand te houden. 

 

74. Het splitsen van de V&V-teams van TGV heeft naar de opvatting van de Raad niet geleid 

tot meer concurrentie. Zoals aangegeven was er voor de Samenwerkingsovereenkomst 

sprake van concurrentiedruk tussen de drie betrokken ondernemingen onderling. Zij 

hebben die beperkt door de producten te verdelen: TGV als enige aanbieder voor de 

huishoudelijke verzorging en Hilverzorg en Vivium ieder in hun eigen werkgebied als 



Openbaar 

 

26                                                   Openbaar 

enige aanbieder voor de persoonlijke verzorging en verpleging. Voorts verwijst de Raad 

naar de randnummers 204-217 van het bestreden besluit.  

 

Tussenconclusie  

 

75. In het licht van bovenstaande is de Raad na heroverweging van oordeel dat het 

onderzoek van de NMa in deze zaak voldoende heeft aangetoond dat sprake was van 

een geheel van overeenkomsten die op grond van hun inhoud en gezien in de context 

waarin zij waren tot stand gekomen, geschikt waren om de daadwerkelijke mededinging 

merkbaar te beperken. De Raad heeft vastgesteld dat de ondernemingen op de 

betrokken markten concurrentiedruk van elkaar ondervonden en dat op basis van de 

inhoud van de overeenkomsten kan worden vastgesteld dat zij tot doel hadden deze 

onderlinge concurrentiemogelijkheden te beperken.  

 

76. De Raad blijft daarom bij zijn conclusie dat het geheel van de overeenkomsten er toe 

strekte om de mededinging te beperken en dat daarom een onderzoek naar de feitelijke 

gevolgen van de overeenkomsten niet nodig was. Zoals de Raad in het bestreden besluit 

al heeft aangegeven, doet het feit dat de betrokken ondernemingen, zoals zij stellen, 

mede aandacht hebben gehad voor hun doel om wijkgerichte zorg te realiseren daar 

niet aan af. 

 

3.6 Nevenrestricties 

 

77. Partijen voeren aan dat zelfs indien er sprake is van een geografische marktverdeling die 

tot een merkbare mededingingsbeperking leidt, deze beperking moet worden 

aangemerkt als een nevenrestrictie en dat zij om die reden gerechtvaardigd zou zijn. 

Vivium en Hilverzorg hebben elk delen van V&V activiteiten van TGV gekocht. Een non-

concurrentiebeding met betrekking tot de overblijvende activiteiten van TGV om niet 

met de verkochte onderneming te concurreren houdt rechtstreeks verband met, en is 

noodzakelijk voor de te totstandkoming van de betreffende transacties. Dit beding moet 

worden toegestaan voor de duur van 3 jaar.  

 

78. Wat betreft de productverdeling, wijzen partijen erop dat volgens de Europese 

Commissie non-concurrentiebedingen gerechtvaardigd zijn ingeval de overdracht mede 

goodwill en knowhow omvat. TGV heeft haar kennis en klantenbestand deels 

overgedragen. Omdat zij nog een deel van de goodwill en knowhow behield, was het 

voor kopers noodzakelijk te verhinderen dat TGV deze direct weer te gelde zou maken. 

De Samenwerkingsovereenkomst is weliswaar gesloten voor onbepaalde tijd, maar na 

een initiële periode van 3 jaar hadden partijen de mogelijkheid om deze op te zeggen. 
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Dit blijkt ook uit verklaringen van bestuurders en wordt ondersteund door de 

‘procesbeschrijving contractbeheer’ als toegevoegd in bijlage 9 bij het bezwaarschrift.  

 

79. Ook noemen partijen specifieke omstandigheden waardoor verlenging van de duur van 

de overeenkomst gerechtvaardigd zou zijn, bijvoorbeeld omdat het zorgkantoor niet aan 

een overdracht van productieafspraken halverwege het jaar wilde meewerken, waardoor 

TGV haar contact met cliënten via de haar door het zorgkantoor toebedeelde front 

office-rol behield.  

 

80. Ten aanzien van de productverdeling geven partijen in hun bezwaarschrift voorts aan 

dat een verlenging gerechtvaardigd zou zijn geweest omdat de vraag op de markt voor 

HV tweeledig is, zowel van de gemeenten als van de cliënten. De positie van TGV is 

kwetsbaar; zij is afhankelijk van het voeren van een succesvolle aanbesteding bij 

gemeenten. TGV wilde, als voorwaarde voor de transactie, het risico uitsluiten dat 

Vivium en Hilverzorg na een periode van 3 jaar zelfstandig de HV activiteiten naar zich 

toe zouden trekken en op die wijze TGV zouden uitschakelen. 

 

81. De Raad wijst erop dat uit dit laatste blijkt dat TGV Vivium en Hilverzorg als ‘potentiële’ 

concurrenten ziet, omdat TGV anders een dergelijk risico niet zou hebben hoeven 

uitsluiten. Deze opmerking van partijen is derhalve een bevestiging van het -eerder in 

dit besluit naar voren gebrachte- oordeel van de Raad dat hier sprake is van het 

uitschakelen van concurrentie tussen betrokken partijen. 

 

82. Zoals ook in het bestreden besluit is besproken, maken artikelen 2.2 en 2.3 van de 

Samenwerkingsovereenkomst, het non-concurrentiebeding waar partijen op doelen, 

onderdeel uit van die overeenkomst en kunnen zij derhalve niet als een nevenrestrictie 

bij een voor het overige legale transactie worden aangemerkt: allereerst omdat de 

voorgenomen fusie (zonder toestemming van de NMa) niet legaal tot stand kon worden 

gebracht, en voorts omdat er in de Samenwerkingsovereenkomst geen sprake is van 

verkoop of overdracht van activiteiten. Een dergelijk non-concurrentiebeding zou eerder 

thuishoren in de Verkoopovereenkomsten die zijn opgesteld tussen partijen. Artikelen 

2.2 en 2.3 van de Samenwerkingsovereenkomst gaan voorts verder dan noodzakelijk en 

voldoen ook daarom niet aan de eisen die worden gesteld aan toegestane 

nevenrestricties. De bepalingen zijn voor onbepaalde duur aangegaan, zien op 

meerdere activiteiten en niet alleen op HV en V&V en zijn niet aan een geografische 

beperking onderworpen, hetgeen het concurreren in andere regio’s onmogelijk maakt.  

 

83. Ten aanzien van de front office-rol van TGV zij opgemerkt dat deze rol alleen voor 2006 

gold (zijnde het jaar waarin de productieafspraken al waren vastgesteld) en derhalve 

niet kan dienen als omstandigheid die verlenging van de duur rechtvaardigt.  
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84. Voorts is de Raad van oordeel dat, in tegenstelling tot hetgeen partijen aandragen, de 

groepsvrijstelling voor specialisatieovereenkomsten niet van toepassing is, aangezien 

het hier om een samenhangend geheel van gedragingen met een 

mededingingsbeperkende strekking gaat, welke ingevolge artikel 5 van de 

groepsvrijstelling niet voor een vrijstelling in aanmerking komt. Ook overschrijden de 

marktaandelen van partijen, zoals partijen ook zelf aangeven in hun bezwaarschrift, de 

20% grens van de groepsvrijstelling. Voorts verwijst de Raad naar randnummers 221 en 

222 van het bestreden besluit.   

 

3.7 Bezwaren met betrekking tot de overige feiten en omstandigheden 

 

85. Zoals in paragraaf 3.2 besproken, vormen de Verkoopovereenkomsten en de 

Samenwerkingsovereenkomst en de verklaringen van bestuurders daarover, de kern van 

het bewijs voor de product- en gebiedsverdeling. Hieronder zal de Raad ingaan op de 

bezwaren van partijen met betrekking tot de andere voor het vaststellen van de 

overtreding gebruikte documenten.  
 

Andere documenten 
 

86. Partijen beperken zich in hun bezwaarschrift tot het bespreken van die documenten die 

dateren van na 20 oktober 2005, zijnde de datum waarop de NMa haar bezwaren tegen 

de voorgenomen concentratie heeft toegelicht en heeft aangegeven het dossier als 

‘donkergrijs’ te typeren. Dit omdat naar hun oordeel alle documenten die zijn opgesteld 

ten behoeve van de voorbereiding en de totstandkoming van de voorgenomen fusie, 

irrelevant zijn.  

 

87. De Raad geeft aan dat de doelstellingen die partijen hebben proberen te bereiken steeds 

dezelfde gebleven zijn. Om die doelstellingen goed te begrijpen zijn derhalve ook de 

documenten van voor oktober 2005 van belang. 

 

88. Partijen brengen naar voren dat de Raad een aantal keren een stuk heeft geciteerd 

waarvan niet duidelijk is wanneer het is opgesteld, door wie het is opgesteld en of het 

met anderen gedeeld is. Zo wijzen zij op de ‘Inventarisatie van scenario’s van TBV’, 

waarvan het naar hun mening niet duidelijk is wie het heeft opgesteld en of dit met 

anderen gedeeld is. Daarmee zou dit document naar hun mening geen bewijs van 

wilsovereenstemming vormen. 
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89. De Raad merkt op dat Stichting TBV De Samenwerking (hierna: TBV) het 

samenwerkingsverband is, dat is opgezet om de bestuurlijke fusie tussen alle betrokken 

partijen voor te bereiden. Dit betekent dat alle partijen dus op de hoogte waren van deze 

inventarisatie. Dit blijkt bovendien nog eens uit de documenten die zijn besproken in de 

randnummers 104 en 106 van het bestreden besluit. Dit zijn presentaties van het 

projectbestuur van TGV respectievelijk de Raad van Toezicht van Vivium over het 

onderwerp van deze inventarisatie. In deze inventarisatie wordt onder andere 

aangegeven dat de onderhandelingsmacht van partijen moet worden versterkt, met 

name door een fusie van De Basis met instellingen in andere regio’s in zuidelijke 

richting en een fusie van Vivium met instellingen in andere regio’s in noordelijke 

richting.40  

 

90. Partijen wijzen er op dat in randnummers 110 en 111 van het bestreden besluit verwezen 

wordt naar een ander document dan dat daar wordt besproken en dat partijen zich 

derhalve geschaad voelen in hun verdediging, omdat zij niet kunnen vaststellen of deze 

bewoordingen überhaupt door hen in enig document zijn gebruikt. Voorts bevat dit 

document evenals het citaat genoemd in randnummer 111 van het bestreden besluit 

huns inziens geen bewijs voor een geografische marktverdeling. 

 

91. De Raad stelt vast dat in randnummers 110 en 111 inderdaad is verwezen naar een 

verkeerde vindplaats. De correcte vindplaatsen zijn documentnummers 58510233511074 

en 58510233511326. Nu de Raad deze correcte vindplaatsen al in een eerder stadium, in 

zijn schriftelijke toelichting aan de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet 

welke ook aan partijen is opgestuurd, aan partijen heeft doorgegeven, en partijen daarna 

nog ruimschoots de tijd hebben gehad om op deze documenten in te gaan, is de Raad 

van oordeel dat partijen niet in hun rechten van verdediging zijn geschaad.  

 

92. Voor het overige merkt de Raad op dat in het bestreden besluit getracht is een zo juist 

mogelijk beeld te geven van het verloop van de gebeurtenissen alsmede van de 

samenwerking tussen partijen. Daarom zijn ook citaten opgenomen waaruit het doel 

van partijen om ketenzorg te realiseren blijkt. Tevens zijn documenten opgenomen 

waaruit blijkt dat Vivium en Hilverzorg enerzijds en TGV anderzijds naar elkaar zouden 

doorverwijzen. Dit is in de Samenwerkingsovereenkomst ook zo overeengekomen.  

 

93. Daarnaast zijn documenten opgenomen waaruit blijkt dat partijen echter ook tot doel 

hadden om hun onderlinge concurrentie te beperken. Deze documenten dateren zowel 

van de periode van de aanloop naar, de periode rond, als de periode van na het sluiten 

van de Samenwerkingsovereenkomst. Het creëren van marktmacht impliceert dat 

                                                           
40 Dossierstuk 58510233511090. 
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samen één lijn wordt getrokken en dat niet in concurrentie met elkaar wordt gehandeld. 

Hoewel de documenten waaruit de geografische marktverdeling blijkt, niet steeds 

afkomstig zijn van of ondertekend zijn door alle betrokken partijen samen, is het wel zo 

dat het ofwel gaat om documenten die bekend en besproken zijn door alle betrokken 

partijen ofwel om documenten die de ene keer afkomstig zijn van de ene partij en de 

andere keer van de andere partij. Daarmee staat vast dat het niet zo is dat alleen één 

van de partijen een bepaalde visie op de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst 

had, die niet door de andere partijen werd gedeeld of waarvan die andere partijen niet 

op de hoogte waren, maar dat alle partijen dezelfde visie deelden.  

 

94. In de bijlage bij een brief van TGV aan haar werknemers, genaamd ‘Plannen voor een 

andere structuur vanaf 30 juni 2006’, die partijen aanhalen, wordt de vraag gesteld of 

TGV, Vivium Zorggroep en Hilverzorg drie gelijkwaardige organisaties worden. Het 

antwoord dat daarop wordt gegeven is dat ‘TGV, Vivium Zorggroep en Hilverzorg drie 

volwassen zelfstandige organisaties zijn die elk hun eigen beleid voeren. Waarbij Vivium en 

Hilverzorg duidelijk hun eigen werkgebied hebben. TGV/RIBW werkt met haar specialistische 

diensten regiobreed.’ Partijen stellen dat dit citaat alleen een erkenning door TGV inhoudt 

van de historisch bepaalde focus van de activiteiten van de twee andere instellingen. Dit 

argument overtuigt de Raad niet. In dit document wordt gesproken over wat er in de 

toekomst met de drie betrokken instellingen gaat gebeuren en hoe zij de product- en 

geografische markt zullen verdelen. 

 

95. Partijen geven aan dat in randnummer 117 een persbericht van hen geciteerd wordt, 

maar dat dit geen verwijzing naar een geografische marktverdeling inhoudt. De Raad 

merkt op dat in dit persbericht staat dat elk van de organisaties zich meer gaat 

specialiseren, maar wel zo dat hun diensten ‘goed op elkaar aansluiten.’ Dat het niet 

alleen de bedoeling was om de activiteiten van Vivium en Hilverzorg goed te laten 

aansluiten op die van TGV en andersom, maar ook de activiteiten van Vivium en 

Hilverzorg goed op elkaar te laten aansluiten of om met andere woorden 

‘complementair’ te werken en niet in concurrentie met elkaar, blijkt vervolgens uit de 

documenten die zijn opgenomen in paragraaf 4.5 van het bestreden besluit, zoals de 

Q&A van 21 november 2006, opgesteld door MCM in opdracht van de heer 

[vertrouwelijk] van Vivium en door de heer [vertrouwelijk] doorgestuurd naar de heer 

[vertrouwelijk] en de heer [vertrouwelijk] (bestuurders van TGV respectievelijk 

Hilverzorg), waarin in antwoord op de vraag of de drie zorgaanbieders nu meer gaan 

concurreren staat: ‘Uit de voorbereidingen op de fusie is duidelijk naar voren gekomen dat 

wij meer gericht zijn op samenwerking dan op concurrentie. (…)Natuurlijk is het wel zo dat 

Vivium Zorggroep en Hilverzorg dezelfde producten aanbieden, maar wel in andere 

plaatsen.’ Partijen waren onderling op de hoogte van het bestaan van deze Q&A’s. Daar 

komt nog bij dat deze Q&A’s door de heer [vertrouwelijk] zijn toegestuurd aan de heren 
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[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] met daarbij de opmerking ‘Hierbij een gedachtesteuntje 

voor als jullie door de pers benaderd worden’. Dit duidt erop dat de inhoud van deze 

Q&A’s (‘wij zijn meer gericht op samenwerking dan op concurrentie’) al vaststond en 

gebruikt kon worden voor externe contacten. De Q&A’s zijn gevonden bij Hilverzorg. 

 

96. Ten aanzien van hetgeen partijen opmerken over de conceptbrief (opgenomen in 

randnummer 130 van het bestreden besluit) en de definitieve brief aan de 

Belastingdienst, merkt de Raad op dat er inderdaad een verschil te constateren is tussen 

beide brieven. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de conceptbrief niet ook een 

aanwijzing kan inhouden voor de intenties van partijen, vooral omdat de intenties in 

biede brieven dezelfde zijn, zoals ook uit andere documenten naar voren komt. 

Overigens wijst de Raad erop dat wat partijen hierover in hun gronden van bezwaar 

zeggen haaks staat op wat zij eerder hebben aangegeven ten aanzien van de vraag of er 

voor de Samenwerkingsovereenkomst concurrentiedruk tussen partijen bestond. 

Partijen stellen in bezwaar dat Vivium en Hilverzorg ‘met elkaar blijven concurreren’, 

terwijl zij eerder aangaven dat Hilverzorg en Vivium geen concurrentiedruk van elkaar 

ondervonden.  

 

Verklaringen van de bestuurders 

 

97. Partijen stellen voorts dat de citaten uit de verklaringen van bestuurders die de NMa in 

het bestreden besluit gebruikt, niet gezien kunnen worden als bewijs voor een 

geografische marktverdeling.  

 

98. Partijen geven in hun gronden van bezwaar echter slechts een gedeelte van de 

verklaring van de heer [vertrouwelijk], bestuurder van Vivium, weer. Zo verklaart deze 

over de betekenis van artikel 3.2 van de Samenwerkingsovereenkomst niet alleen: 41 ‘Als 

voorbeeld. Er belt iemand uit Muiderberg en die wil thuiszorg hebben. Die belt TGV en zegt: 

U bent toch voor de thuiszorg hier? Sinds 1 juli 2006 zegt TGV daarop: Ja, daar zijn wij voor. 

Maar het spijt ons want sedert 1 juli 2006 leveren wij dat niet meer. Maar wij hebben die 

activiteiten overgedragen aan de Vivium Groep’. Maar ook, in antwoord op de vraag van 

de NMa: en wat gebeurt er indien dezelfde persoon belt met de vraagindicatie voor V&V 

vanuit Hilversum?, zegt de heer [vertrouwelijk]: “Dan zal er worden gezegd dat PV en VP 

niet meer geleverd wordt in Hilversum. Maar dat die activiteiten hebben wij overgedragen 

aan Hilverzorg. Als u wilt dan bemiddelen wij voor het verkrijgen van die zorg bij Hilverzorg.” 

Hieruit blijkt dat, zoals ook was afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst, de 

cliënt afhankelijk van zijn woonplaats werd doorverwezen naar Vivium respectievelijk 

Hilverzorg. 

                                                           
41 Dossierstuk 5851/24, p. 21. 
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99. Partijen stellen dat uit de verklaring van de heer [vertrouwelijk], bestuurder van 

Hilverzorg, geen bewijs van wilsovereenstemming over de geografische marktverdeling 

kan worden afgeleid. Dit zou mede komen doordat de NMa deze verklaring 

geparafraseerd heeft weergegeven en niet zou zijn na te gaan wat de daadwerkelijke 

bewoordingen van de heer [vertrouwelijk] waren. 

 

100. De Raad merkt allereerst op dat de heer [vertrouwelijk] deze verklaring heeft gezien, 

goedgekeurd en ondertekend. Daarbij heeft de heer [vertrouwelijk] geen bezwaar 

gemaakt tegen de weergave van de verklaring en ook niet aangegeven dat zijn 

bewoordingen niet duidelijk of niet juist weergegeven waren. Afgezien daarvan maken 

partijen zelf ook gebruik van citaten uit deze verklaring. 

 

101. In zijn verklaring geeft de heer [vertrouwelijk] in de eerste plaats aan dat er een fictieve 

lijn is getrokken tussen Gooi-Noord en Gooi-Zuid en dat die lijn historisch zo is 

gegroeid. Vervolgens zegt hij echter ook dat Hilverzorg in principe Hilversum, 

Loosdrecht  en het zuidelijk deel van de gemeente Wijdemeren doet en Vivium de rest 

van ’t Gooi. Dit betekent dat partijen vasthielden aan de tot stand gebrachte 

gebiedsverdeling.  

 

102. Partijen geven verder aan dat er geen sprake is van onderlinge verwijzing tussen 

Hilverzorg en Vivium. Dat Hilverzorg en Vivium niet in elkaars gebied actief waren 

berustte louter op bedrijfseconomische overwegingen. Partijen voeren daarnaast aan 

dat zij acties hebben ondernomen waaruit blijkt dat zij wel degelijk met elkaar 

probeerden te concurreren. Zo heeft Hilverzorg besloten om haar dienst ‘Hilverzorg 

Thuis’ onder de aandacht van inwoners in de Gooi en Vechtstreek te brengen.  

 

103. De Raad stelt vast dat partijen enerzijds aangeven dat zij om bedrijfseconomische 

redenen niet in elkaars gebied actief wilden worden en anderzijds dat zij acties hebben 

ondernomen om dat wel te doen. Partijen lijken hiermee aan te willen geven dat zij 

inderdaad concurrenten van elkaar zijn en, na het beëindigen van de 

samenwerkingsovereenkomst, concurrerende acties wilden ondernemen. De Raad 

merkt op dat van de stukken die partijen hebben overgelegd om aan te tonen dat zij wel 

in elkaars gebied actief wilden worden, ofwel niet duidelijk is van wanneer zij dateren 

ofwel, wanneer dat wel duidelijk is, zij dateren van na het bedrijfsbezoek van de NMa. 

Voorts blijkt uit sommige stukken, zoals bijlage 6, niet of deze geplande activiteiten ook 

daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Daar komt bij dat partijen tijdens de hoorzitting bij de 

Adviescommissie zelf aangegeven hebben dat de reclameactiviteiten primair binnen het 

eigen werkgebied waren. Naar het oordeel van de Raad zijn deze documenten daarom 

onvoldoende om aan te tonen dat nimmer van een gebiedsverdeling sprake is geweest. 
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Partijen geven bovendien zelf aan dat het gaat om een gedragswijziging, die is tot stand 

gekomen nadat zij een eind gemaakt hadden aan de Samenwerkingsovereenkomst. 

 

Tussenconclusie  

 

104. Uit de hierboven weergegeven documenten en de verklaringen van enkele bestuurders 

blijkt naar het oordeel van de Raad voldoende duidelijk dat de betrokken 

ondernemingen het er over eens waren dat TGV, Hilverzorg en Vivium elkaar onderling 

geen concurrentie zouden aandoen en dat zij behalve een productverdeling daarnaast 

ook een geografische marktverdeling tussen Hilverzorg en Vivium zijn 

overeengekomen. De bezwaren van partijen treffen derhalve geen doel.  

 

Onderling afgestemde feitelijke gedraging 

 

105. Voorafgaand aan de bespreking van de bezwaren van partijen ten aanzien van het 

vaststellen door de Raad van een onderling afgestemde feitelijke gedraging, wil de Raad 

wijzen op een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, 

waarin nogmaals werd bevestigd dat van een mededingingsbeperkende strekking reeds 

sprake is als de onderling afgestemde feitelijke gedraging negatieve gevolgen kan 

hebben voor de mededinging.42 De onderling afgestemde feitelijke gedraging moet 

concreet - gelet op de juridische en economische context ervan - de mededinging 

kunnen verhinderen, beperken of vervalsen. Verder is hierin overwogen, dat iedere 

ondernemer zelfstandig moet bepalen welk beleid hij op de gemeenschappelijke markt 

zal voeren. Deze eis van zelfstandigheid sluit weliswaar niet uit dat de ondernemer zijn 

beleid zo goed mogelijk aan het vastgestelde of te verwachten gedrag van zijn 

concurrenten mag aanpassen, maar dat ieder al dat niet rechtstreeks contact tussen 

ondernemers waardoor het marktgedrag van een bestaande of mogelijke concurrent 

wordt beïnvloed, niet is toegestaan.43 De uitwisseling van informatie tussen 

concurrenten heeft een mededingingsbeperkende strekking wanneer zij de 

onzekerheden over het door de betrokken ondernemingen voorgenomen gedrag kan 

wegnemen.  

 

106. Partijen stellen dat er geen wilsovereenstemming tussen hen bestond en er ook geen 

sprake kan zijn van afstemming en daarop volgend marktgedrag en derhalve ook niet 

van een oorzakelijk verband tussen beiden. Zij geven aan dat uit de 

Verkoopovereenkomsten, de Samenwerkingsovereenkomst, de verklaringen en andere 

                                                           
42 CBb 12 augustus 2010, T-Mobile Netherlands B.V. ea, AWB 06/657, 06/660, 06/661, rechtsoverweging 7.3.2 (en voorts 

rechtsoverweging 2.3, 2.4  en het daarin genoemde randnummer 43). 

43 Idem, rechtsoverweging 2.4 en de daarin genoemde randnummers 32 en 33. 
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documenten waaruit de Raad citeert, noch aan de daadwerkelijke acties van partijen 

enig belastend feit kan worden ontleend dat tot de conclusie zou kunnen leiden dat er 

sprake is van een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Zij noemen daartoe onder 

andere enkele documenten, die hierna besproken zullen worden. De Raad haalt volgens 

hen documenten aan die geen bewijs vormen van een gezamenlijke intentie tot het in 

stand houden van het eigen werkgebied van Vivium respectievelijk Hilverzorg, omdat 

niet duidelijk is wanneer deze zijn opgesteld, door wie ze zijn opgesteld en of ze met 

anderen gedeeld zijn. Ook voeren partijen aan dat zij geen intentie hebben gehad om 

een geografische marktverdeling te maken en dat deze intentie ook niet uit het dossier 

blijkt. Partijen werken vanuit hun eigen werkgebied en niet ín hun eigen werkgebied en 

zijn vrij om hun eigen beleid te bepalen. 

 

107. Zoals eerder door de Raad aangegeven zij ook hier opgemerkt dat vorengenoemde 

documenten in onderlinge samenhang moeten worden bezien. Het gaat om het geheel 

van documenten waaruit de overeenkomsten en onderlinge afstemming tussen partijen 

blijkt om niet te concurreren en om het marktgedrag dat partijen vertonen op de 

markten waarop ze eigenlijk zouden moeten concurreren. Zoals eerder aangegeven, kan 

ervan worden uitgegaan dat de documenten die partijen noemen, bij elke partij bekend 

zijn geweest dan wel dat dezelfde intentie uit de documenten van alle partijen naar 

voren komt.44  

 

108. Voorafgaand aan de bespreking van documenten waar partijen naar verwijzen, merkt de 

Raad voorts op dat sprake is van een geheel van overeenkomsten en onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen die naadloos in elkaar overlopen. Zoals aangegeven, 

is alleen de verwijzing van cliënten door TGV naar Hilverzorg of Vivium, afhankelijk van 

de woonplaats van de cliënt, opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst en geen 

letterlijke marktverdelingsafspraak tussen Hilverzorg en Vivium. Uit deze paragraaf en 

paragraaf 3.2 van dit besluit en uit de in het bestreden besluit genoemde documenten 

blijkt echter dat er sprake was van onderlinge afstemming tussen Hilverzorg en Vivium 

over het respecteren van elkaars werkgebieden en dat zij zich daar in de praktijk ook aan 

hebben gehouden.45  

 

109. Wat betreft de door partijen aangehaalde inventarisatie van scenario’s door TBV, 

verwijst de Raad naar randnummers 88-89 van dit besluit. Voor een bespreking van de 

vertrouwelijke aantekeningen van het projectbestuur en de Q&A voor de pers van 2006 

                                                           
44 Dit is onder andere het geval bij de brief van TGV waar partijen naar verwijzen en zoals is besproken in randnummer 24. 

Deze brief is opgesteld door TGV en gevonden bij Hilverzorg, hetgeen erop wijst dat deze bij meerdere partijen bekend 

was.  

45 Zie randnummers 156 en 165-166 van het bestreden besluit. 



Openbaar 

 

35                                                   Openbaar 

wordt onder andere verwezen naar randnummers 57 en 95 van dit besluit. Daar is 

aangegeven dat de betrokken partijen allen dezelfde doelstelling hadden, namelijk 

samenwerken in plaats van concurreren. Dit blijkt ook uit de concepttekst voor de 

covernotitie voor de Samenwerkingsovereenkomst, die is opgesteld door de heer 

[vertrouwelijk], de latere bestuurder van TGV, gericht is aan het projectbestuur van TBV 

en gevonden is bij Hilverzorg (waar de heer [vertrouwelijk] destijds bestuurder van was).  

 

110. Ook uit het voortgangsbericht van het projectbestuur Zorgpartners i.o., waarin staat dat 

‘door de drie Raden van Toezicht is ingestemd met een tweesporenbeleid’ blijkt dat alle 

partijen kennis hadden van hetgeen afgesproken is. Dat dit neergelegd is in een 

document dat alleen bij TGV gevonden is, doet daar niets aan af.  

 

111. Partijen voeren aan dat zowel de verklaringen van bestuurders als hun gedrag geen 

bewijs vormen voor afstemming en dat hun keuze om niet in een bepaald gebied actief 

te worden, berust op bedrijfseconomische overwegingen. Ook al zou er sprake zijn van 

enige afstemming, dan is er geen oorzakelijk verband tussen de aangenomen 

afstemming en het marktgedrag.  

 

112. De Raad verwijst hiervoor naar randnummer 38 van dit besluit, waarin is uiteengezet dat 

ondernemingen er om hun moverende redenen zelfstandig voor kunnen kiezen om uit 

efficiencyredenen geen zorg te verlenen die te ver verwijderd is van de zorginstelling, 

maar dat dit niet af doet aan het feit dat ondernemingen onderling geen afspraken 

mogen maken over wie in welk gebied zorg levert, omdat daarmee de onderlinge 

concurrentie wordt beperkt.  

 

113. Wat betreft het oorzakelijk verband tussen de afstemming en het gedrag, zij opgemerkt 

dat partijen gedurende de periode van de overtreding niet in elkaars werk- en 

productgebied actief waren, met andere woorden: er is sprake van parallel marktgedrag. 

Zo blijkt uit de verklaringen van de bestuurders van Hilverzorg en Vivium dat zij alleen 

zorg verleenden in het hun in de Verkoopovereenkomsten toebedeelde werkgebied.46 

Vivium en Hilverzorg gaven elkaar door middel van bijvoorbeeld het doorsturen van de 

Q&A’s als genoemd in randnummers 57 en 95 van dit besluit, de geruststelling dat zij 

ook alleen in hun eigen werkgebied zouden werken en derhalve niet actief zouden 

worden in het werkgebied van de ander. De Raad wijst erop dat partijen geen bewijs 

hebben aangedragen dat gedurende de periode van de overtreding van het tegendeel 

sprake zou zijn. Juist het feit dat partijen naderhand wel pogingen hebben gedaan actief 

te worden buiten het hun toebedeelde werkgebied, toont aan dat er causaal verband 

                                                           
46 Zie randnummers 97 en verder van dit besluit.  
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bestaat tussen de afstemming en het niet in elkaars gebied actief zijn in de periode van 

de overtreding. 

Zorgkantoor  

 

114. Partijen voeren ten aanzien van de weerlegging van het vermoeden van causaliteit voorts 

aan dat de omvang van de activiteiten van Hilverzorg en Vivium onder andere wordt 

bepaald door de limitatieve afspraken die met het zorgkantoor kunnen worden gemaakt. 

In 2007 was het garantiebudget in ’t Gooi vastgesteld op 95% van de productieafspraak 

in het voorgaande jaar. Dit garantiebudget en het feit dat instellingen niet op voorhand 

weten of zij betaald worden voor productie boven het garantiebudget, is enerzijds een 

stimulans om de productie op peil te houden, maar is volgens partijen tevens een 

ontmoediging om de productie uit te breiden boven het garantiebudget en dus ook om 

de geografische reikwijdte uit te breiden. 

 

115. De Raad verwijst met betrekking tot dit punt naar randnummers 21 en verder van dit 

besluit. Juist omdat het garantiebudget niet is vastgesteld op 100% van de productie 

van het afgelopen jaar, zal een zorginstelling in concurrentie met de andere 

zorginstellingen extra budget moeten proberen te verkrijgen van het zorgkantoor om 

evenveel zorg te kunnen verlenen als het afgelopen jaar. Zoals al aangegeven bestaat er 

een zekere rem op uitbreiding doordat de zorg die boven het garantiebudget uitkomt, 

niet op voorhand wordt vergoed. Dat neemt niet weg dat de zorginstellingen van elkaar 

weten dat zij, tenzij zij anders met elkaar hebben afgesproken, zullen proberen om hun 

volumes te handhaven en te voorkomen dat zij steeds kleiner worden.  

 

116. Concurrentiedruk is, anders dan partijen doen voorkomen, daarom niet alleen aanwezig 

bij uitbreiding van de bestaande activiteiten of uitbreiding van het budget, maar is ook 

aanwezig als een onderneming zich moet inspannen om de omvang van haar bestaande 

activiteiten te handhaven. Zonder de wederzijdse afstemming zouden partijen er niet 

zeker van hebben kunnen zijn dat hun concurrenten niet ook in hun oorspronkelijke 

werkgebieden cliënten zouden werven. Om hun marktaandeel op peil te houden, 

zouden zij daarom ook zelf buiten die oorspronkelijke werkgebieden cliënten hebben 

moeten gaan werven. 

 

117. Partijen stellen in randnummer 210 van hun bezwaarschrift dat het zorgkantoor een 

belangrijke rol heeft gespeeld bij het feit dat Hilverzorg en Vivium hun capaciteit niet 

hebben kunnen uitbreiden. Als gevolg van de overdracht van de V&V teams had het 

zorgkantoor in 2007 de vrijheid om de productie anders te verdelen, maar verdeelde het 

beschikbare budget echter conform de in 2006 op zijn verzoek gemaakte 

onderaannemingsafspraken, ondanks het feit dat Hilverzorg een lager tarief dan Vivium 

had geoffreerd. Dit verhinderde Hilverzorg om haar werkgebied uit te breiden. 
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Daarnaast speelt de voorkeur van de cliënt een belangrijke rol bij de reikwijdte van het 

werkgebied. 

 

118. De Adviescommissie stelt in haar Advies dat de rol van het zorgkantoor onderbelicht is 

gebleven en adviseert nader onderzoek naar deze rol.47  

 

119. De Raad merkt allereerst op dat het niet duidelijk is in hoeverre Hilverzorg met een 

aantrekkelijker tarief is gekomen dan Vivium; partijen hebben daarover geen informatie 

verstrekt. De Raad erkent dat het zorgkantoor weliswaar mogelijk niet ten volle de 

concurrentiemogelijkheden heeft uitgebuit, maar niet gezegd kan worden dat het 

zorgkantoor daarmee de concurrentie op dit punt heeft verhinderd of zou kunnen 

hebben verhinderen. Het zorgkantoor verdeelt slechts het budget onder de 

zorginstellingen, maar geeft daarmee niet aan waar de zorginstellingen dat budget 

moeten besteden. Dat Hilverzorg haar budget alleen in haar werkgebied besteedde en 

niet uitbreidde naar bijvoorbeeld het werkgebied van Vivium, is te wijten aan de 

afspraken die partijen onderling gemaakt hebben en niet aan het beleid van het 

zorgkantoor. De Raad acht een verder onderzoek naar de rol van het zorgkantoor dan 

ook niet nodig.  

 

Voorkeur cliënt 

 

120. Partijen stellen dat de bekendheid van de cliënten met de intramurale instellingen die de 

extramurale activiteiten van TGV hebben overgenomen beperkt is tot de gemeente waar 

de cliënt woonachtig is. Cliënten hebben de wens om in de directe woonomgeving zorg 

te ontvangen. Dit is een verklaring voor het gebrek aan uitbreiding van activiteiten door 

partijen.  

 

121. De Raad merkt op dat zorginstellingen de keuze van de cliënt voor thuiszorg juist door 

de gebiedsverdeling verder hebben uitgeschakeld. Uit verklaringen van de bestuurders 

blijkt dat wanneer een cliënt die woonachtig is in Gooi Noord voor thuiszorg belde naar 

Hilverzorg -die alleen in Gooi Zuid actief is- deze cliënt door Hilverzorg werd 

doorverwezen naar Vivium.48 Dat cliënten mogelijk de wens hebben om in hun directe 

woonomgeving zorg te ontvangen, doet niet af aan het feit dat de mogelijkheid om 

eventueel wel ergens anders zorg te vragen, niet mag worden uitgeschakeld.  

 

3.8 Formele bezwaargronden 

 

                                                           
47 Zie randnummer 11 van het Advies.  

48 Zie randnummer 131 van het bestreden besluit, waarin de bestuurder van Vivium dit met zoveel woorden uitlegt. 
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122. Partijen verzoeken om de door hen in hun schriftelijke zienswijze naar voren gebrachte 

procedurele gebreken als in hun gronden van bezwaar ingelast en herhaald te 

beschouwen. In reactie hierop verwijst de Raad naar hetgeen hij in het bestreden besluit 

heeft opgemerkt in de randnummers 24 en verder. 

 

123. Daarnaast voeren partijen aan dat de Raad heeft gehandeld in strijd met het nationale 

bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door onvoldoende 

kennis te vergaren ter voorbereiding van het bestreden besluit en door in strijd te 

handelen met het zorgvuldigheidsbeginsel door het willekeurig achter elkaar plakken 

van delen uit documenten, waardoor een ongenuanceerd en verkeerd beeld ontstaat. 

Partijen stellen daarnaast dat de Raad het evenredigheidsbeginsel heeft geschonden, 

door niet in een veel eerder stadium -zijnde het stadium waarin partijen de NMa 

informeerden over de inhoud van de Samenwerking- te wijzen op de mogelijke 

strijdigheid van hun handelswijze met de Mededingingswet.  

 

124. De Raad merkt op dat hij eerder in dit besluit al op de inhoud van het bezwaar van 

partijen ten aanzien van het zorgvuldigheidsbeginsel is ingegaan. Naar het oordeel van 

de Raad is geen sprake van onvoldoende onderzoek of van het ten onrechte gebruiken 

van documenten waaruit de gemeenschappelijke wil van partijen zou blijken.  

 

125. Ten aanzien van het evenredigheidsbeginsel merkt de Raad op dat de NMa naar 

aanleiding van de overgelegde Samenwerkingsovereenkomst een sanctieprocedure is 

gestart. Zoals ook in randnummers 182 en verder van het bestreden besluit is gesteld, 

hadden partijen zich moeten realiseren dat zij een overtreding begingen, omdat zij, toen 

de NMa de vergunningseis stelde bij hun oorspronkelijke fusieplannen, hebben beoogd 

op een andere manier datzelfde doel tot stand te brengen. Zoals gezegd in randnummer 

59 van dit besluit, hebben zij dit op zo’n manier gedaan dat de problemen die naar de 

mening van de NMa aan de fusie kleefden vanuit onder meer de keuzevrijheid van de 

cliënt, niet werden weggenomen. Uit de jurisprudentie blijkt dat een 

mededingingsbeperking die verboden zou worden op grond van de regels betreffende 

concentratiecontrole, niet rechtmatig kan worden geacht op grond van artikel 6 van de 

Mededingingswet, als diezelfde beperking op andere wijze, namelijk via 

overeenkomsten of onderling afgestemde feitelijke gedragingen tot stand zou komen.49  

 

126. Ten aanzien van de rapport van de Nationale Ombudsman50 dat partijen aanhalen, 

merkt de Raad allereerst op dat de Samenwerkings- en Verkoopovereenkomsten 

rechtmatig zijn verkregen. Het  feit dat onderhavige zaak is gestart naar aanleiding van 

                                                           
49 Zie HvJEG 21 februari 1973, Continental Can, zaak 6/72, Jur. 1973, p. 254. 

50 Rapport Nationale Ombudsman, 30 september 2010, rapport 2010/280. 
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de door partijen overgelegde Samenwerkings- en Verkoopovereenkomsten in de 

procedure bij de toenmalige Directie Concentratiecontrole, neemt niet weg dat deze 

gegevens ook mogen worden gebruikt voor een onderzoek op grond van artikel 6 Mw. 

Er is geen rechtsregel die zich daartegen verzet. Uit het feit dat geen vergunning is 

verleend voor de concentratie, mag niet a contrario worden afgeleid dat de NMa 

instemde met de samenwerking die daarvoor in de plaats trad. De Raad wil daarbij 

benadrukken dat partijen in onderhavige zaak, in tegenstelling tot partijen in de zaak 

waarover de Nationale Ombudsman rapporteert, tijdens de procedure bij de toenmalige 

Directie Concentratiecontrole op geen enkele wijze door deze directie op het verkeerde 

been zijn gezet. Anders dan in de zaak van de kinderdagverblijven hebben partijen in 

onderhavige zaak de NMa niet uitdrukkelijk verzocht te beoordelen of zij door de 

betreffende overeenkomsten aan te gaan in strijd handelden met artikel 6, eerste lid, 

Mw. Ten slotte is de Raad van oordeel dat op geen enkele wijze de rechten van 

verdediging zijn geschonden, nu partijen in de sanctiefase zowel als in de bezwaarfase 

zich hebben kunnen uitlaten over het onderzoek en alle bewijsmateriaal. 

 

  Toezeggingbesluit 

 

127. Partijen stellen dat de Raad artikel 3:4 lid 2 Awb heeft geschonden door hun aanvraag 

voor een toezeggingsbesluit niet verder in behandeling te nemen. Het standpunt van de 

NMa dat verzoeken om een toezeggingsbesluit die binnenkomen nadat een beslissing 

is genomen tot het doen opmaken van een rapport niet doelmatig zijn, is volgens 

partijen in strijd met artikel 49a Mw, waarin is opgenomen dat een aanvraag gedaan kan 

worden tot het moment van het sanctiebesluit. De Juridische Dienst van de NMa heeft 

aangegeven dat een aanvraag voor een toezeggingsbesluit gemotiveerd moet worden. 

Door de gemotiveerde aanvraag van partijen niet af te wachten maar het bestreden 

besluit te nemen, heeft de NMa in strijd gehandeld met het evenredigheidsbeginsel. 

Ook merken partijen op dat in casu een toezegging gerechtvaardigd zou zijn geweest, 

omdat de rechtvaardigingsgronden grotendeels overeenkomen met die waarop de Raad 

zijn besluit baseert in zaak 5709/Kinderopvang Amsterdam. 

 

128. De Adviescommissie concludeert ten aanzien hiervan als volgt: 

 

’17. De Adviescommissie acht de bevoegdheid van de Raad om een toezeggingsbesluit te 

nemen een vrije bevoegdheid, dat wil zeggen er rust geen verplichting op de Raad om een 

dergelijk besluit bij iedere sanctiezaak in overweging te nemen. De grenzen van het 

uitoefenen van die bevoegdheid worden daarbij voornamelijk door het gelijkheidsbeginsel 

gevormd. 
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18. Voor een succesvol beroep op dat beginsel dienen bezwaarden aan te tonen dat de Raad 

in een gelijk geval als het onderhavige -dat wil zeggen een sanctiezaak waarin bezwaarden te 

elfder ure een niet nader onderbouwde aanvraag voor een toezeggingsbesluit indienden- een 

toezeggingsbesluit heeft genomen. Zaak 5709 is volgens de Adviescommissie niet een dergelijk 

geval, aangezien in die zaak het toezeggingsbesluit is genomen zonder dat een volledige 

onderzoeks- en sanctieprocedure is doorlopen. 

 

19. Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen.’ 

 

129. De Raad neemt dit oordeel van de Adviescommissie, met aanvulling van de motivering, 

over. Allereerst wenst de Raad de gang van zaken te schetsen.  

 

130. Bij brief van 1 september 2008, hebben partijen aangegeven dat zij ‘overwegen een 

aanvraag voor een toezeggingsbesluit in te dienen.’ In hun brief van 3 september 2008 

(door de NMa ontvangen op 4 september) stellen partijen het volgende: ‘Nadere 

overwegingen hebben cliënten doen besluiten thans formeel een aanvraag in te dienen voor 

een toezeggingsbesluit zoals bedoeld in artikel 49a van de Mededingingswet. Hiermee 

verzoek ik u cliënten een termijn te stellen voor de nadere motivering van de aanvraag en de 

formulering van de toezeggingen’. 51 In haar schriftelijke reactie hierop heeft de NMa 

opgemerkt dat partijen in hun brieven niet hadden aangeduid waarop de aanvraag voor 

een toezeggingsbesluit betrekking zou hebben. Tevens heeft de NMa er op gewezen, 

dat partijen niet eerder in de procedure kenbaar hadden gemaakt dat zij de weg van een 

toezegging op wilden, terwijl zij door middel van het rapport al sinds 18 december 2007 

bekend waren met het voorlopige oordeel van de NMa over de gedragingen die een 

vermoedelijke inbreuk op artikel 6 Mw opleverden en zij dus ruim in de gelegenheid 

waren geweest dit te overwegen. Daarnaast heeft de NMa in deze brief aangegeven 

welke eisen de Mw stelt voor het aanvaarden van toezeggingen en hoe de NMa 

voornemens is daaraan invulling te geven. Tot een gemotiveerde aanvraag om een 

toezeggingsbesluit is het vervolgens niet meer gekomen. De NMa heeft op  

19 september 2008 het besluit op grond van artikel 62 Mw genomen. Van 

onzorgvuldigheid is naar het oordeel van de Raad dan ook geen sprake.  

 

131. Op basis van artikel 49a, tweede lid, sub c, Mw kan de Raad een verzoek om een 

toezeggingsbesluit bindend verklaren als in een concreet geval het nemen van het 

besluit uit een oogpunt van handhaving van de wet doelmatiger is dan het opleggen van 

een boete of last onder dwangsom. Als de brief van 3 september 2008 al zou moeten 

worden opgevat als een verzoek waarop een beslissing had moeten worden genomen, 

hetgeen de Raad betwist, dan is de Raad van oordeel dat met name gelet op het 

                                                           
51 Dossierstukken 5851/198 en 5851/200. 
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moment waarop het verzoek werd gedaan (namelijk [vertrouwelijk] voordat het besluit 

aan partijen toegezonden zou worden en nadat de overtreding feitelijk al was 

beëindigd), gezien vanuit het handhavingsbeleid van de NMa een besluit tot bindend 

verklaren van een toezegging niet doelmatiger geacht zou moeten worden dan het 

opleggen van een boete. Van onzorgvuldigheid is naar het oordeel van de Raad dan ook 

geen sprake. Dat in zaak 5709 wel een toezeggingsbesluit is genomen, betekent niet dat 

in onderhavige zaak ook een dergelijk traject moet worden gevolgd. Er kan derhalve ook 

niet gesproken worden van schendig van het evenredigheidsbeginsel of 

gelijkheidsbeginsel.  

 

Motiveringsbeginsel 

 

132. Partijen voeren nogmaals aan dat het bestreden besluit niet berust op een deugdelijke 

motivering en dat de Raad veelal verwijst naar documenten zonder een indicatie te 

geven van de onderdelen van de documenten waarop hij zijn bevindingen baseert. Ook 

schendt de Raad het motiveringsbeginsel door in het bestreden besluit geen 

onderscheid te maken tussen de productverdeling en geografische verdeling.  

 

133. De Adviescommissie adviseert hierover als volgt: 

 

’14. Bij gebreke van dergelijk onderzoek ten behoeve van het besluit op bezwaar adviseert de 

Adviescommissie de Raad om het bezwaar aangaande het motiveringsbeginsel gegrond te 

verklaren. (..)’ 

 

134. De Raad neemt dit Advies niet over. Naar het oordeel van de Raad is voldoende expliciet 

gemotiveerd welke onderdelen van de documenten bewijs vormen voor de overtreding. 

Voorts wijst hij erop dat partijen met hun bezwaren voornamelijk betogen dat zij het 

niet eens zijn met de motivering van de Raad. Dit is iets geheel anders dan handelen in 

strijd met het motiveringsbeginsel. Zoals al eerder is opgemerkt, ziet de Raad de 

product- en geografische verdeling tezamen als één enkele voortdurende overtreding en 

bespreekt hij deze punten derhalve samen. Voorts verwijst de Raad naar hoofdstuk 4 

van het bestreden besluit, waarin documenten uitvoerig zijn besproken. Naar het 

oordeel van de Raad is sprake van één samenhangend geheel van gedragingen en 

afspraken tussen de betrokken ondernemingen.  

 

3.9   Sanctie: Ernst en duur van de overtreding 

 

Ernst van de overtreding 
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135. Partijen stellen in de eerste plaats dat er geen overtreding is geweest en dat als die er al 

zou zijn geweest, dat die dan geen effect gesorteerd zou hebben, reden waarom de 

boete zou moeten worden ingetrokken. Ook heeft de Raad ten onrechte een boete aan 

Zorgpartner opgelegd. 

 

136. Zoals is aangegeven is de Raad, ook na heroverweging, van oordeel dat er wel sprake is 

van een overtreding. Ten aanzien van het opleggen van een boete aan Zorgpartner, zij 

opgemerkt dat Zorgpartner een 100% dochterstichting van TGV is. Zorgpartner is ook 

partij bij de Samenwerkingsovereenkomst. Deze rechtspersoon is derhalve hoofdelijk 

aansprakelijk gesteld. 

 

137. Voorts stellen partijen dat als de vermeende overtreding al enig effect gehad zou 

hebben, de hoogte van de boete onjuist zou zijn bepaald. De kwalificatie van de ernst 

van de overtreding als “zwaar” achten zij niet juist. Tevens is naar hun opvatting de 

duur van de overtreding onjuist vastgesteld en zijn ten onrechte geen 

boeteverlagende/bijzondere omstandigheden in aanmerking genomen. 

 

138. De Raad heeft bij de kwalificatie van de overtreding als een “zware” overtreding vier 

factoren in aanmerking genomen, waaronder dat de betrokken ondernemingen elkaars 

naaste concurrenten zijn en samen een sterke marktpositie innemen en dat de (door 

partijen genomen) maatregelen de door de wetgever beoogde ontwikkeling van 

marktwerking frustreren. Partijen betwisten deze factoren door te stellen dat Vivium en 

Hilverzorg geen concurrentiedruk uitoefenden op TGV op de markten voor extramurale 

zorg. Zij waren niet elkaars concurrenten. Ook stellen zij dat er als gevolg van de 

economische realiteit maar een zeer beperkte ruimte is om te concurreren. Ten aanzien 

van deze twee factoren verwijst de Raad naar hetgeen hij heeft opgemerkt in 

randnummers 20 en verder van dit besluit.  

 

139. Het betoog van partijen dat de keuzevrijheid van de cliënten niet is beperkt en dat de 

situatie dat het zorgkantoor en partijen vrijwel onvermijdelijke contractspartners van 

elkaar waren door de Samenwerking niet is gewijzigd, vloeit voort uit hun opvatting dat 

er geen afspraak tot marktverdeling heeft bestaan. Ook op dit punt is eerder in dit 

besluit door de Raad al een reactie gegeven. Daaraan voegt de Raad nog toe dat in het 

bestreden besluit wordt erkend dat het zorgkantoor respectievelijk de gemeenten over 

mogelijkheden beschikken om de concurrentie te bevorderen dan wel te ondermijnen of 

teniet te doen, maar dat dit niet inhoudt dat daarmee wordt erkend dat partijen niet in 

staat waren om te concurreren. Dit omdat, zoals besproken, noch het zorgkantoor noch 

de gemeenten in de onderhavige zaak hun macht zodanig hebben aangewend dat de 

mogelijkheid om te concurreren geheel teniet gedaan werd. 
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Duur van de overtreding 

 

140. Met betrekking tot de aanvangsdatum van de overtreding merken partijen op dat hen 

niet verweten kan worden dat zij voor 1 januari 2007 niet met elkaar hebben kunnen 

concurreren. Het zorgkantoor wilde niet meewerken aan het overhevelen van 

productieafspraken lopende het contractjaar. Voor zover er sprake van een inbreuk zou 

kunnen zijn, zou deze pas vanaf 1 januari 2007 effect kunnen hebben gehad.  

 

141. Tevens voeren partijen aan dat de inbreuk niet tot 18 december 2007 heeft 

voortgeduurd en dat de Samenwerkingsovereenkomst feitelijk geëindigd is op 1 maart 

2007. Dit heeft uiteindelijk zijn beslag gekregen in de bestuurlijke fusie tussen Vivium 

en TGV, op  

31 mei 2007. Partijen hebben hun gedrag na die datum ook daadwerkelijk aangepast, 

door reclamecampagnes in de gehele Gooi- en Vechtstreek te starten.  

 

142. Partijen hebben in hun bezwaarschrift informatie overgelegd die volgens hen bewijst dat 

partijen hun gedrag hebben gewijzigd naar aanleiding van de fusie tussen TGV en 

Vivium. Zo is Hilverzorg een reclamecampagne begonnen.  

 

143. De Adviescommissie oordeelt hierover als volgt: 

 

‘23. Gezien de toezegging van de Raad ter hoorzitting om de duur van de overtreding 

opnieuw vast te stellen met inachtneming van de opmerkingen van bezwaarden, acht de 

Adviescommissie het niet noodzakelijk om op dit punt nader te adviseren.’  

 

144. Allereerst wenst de Raad op te merken dat hij tijdens de hoorzitting niet heeft toegezegd 

de duur van de overtreding opnieuw vast te stellen, maar dat hij het door partijen 

overlegde nieuwe materiaal, waaronder de reclamecampagne van Hilverzorg, nog nader 

zou bekijken. 

 

145. Ten aanzien van het tijdstip van aanvang van de overtreding, wijst de Raad er op dat 

partijen elkaar vanaf het moment dat de Samenwerkingsovereenkomst is aangegaan, 

hebben gerustgesteld en de onderlinge concurrentiedruk hebben weggenomen. 

Bovendien zijn bij die overeenkomst niet alleen de persoonlijke verzorging en verpleging 

en de huishoudelijke verzorging verdeeld, maar is daarbij tegelijkertijd afgesproken dan 

wel onderling afgestemd dat Hilverzorg en Vivium ieder hun eigen werkgebied zouden 

hebben. Om die reden moet 30 juni 2006 als de aanvangsdatum van de overtreding 

worden beschouwd.  
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146. Ten aanzien van de einddatum van de overtreding, merkt de Raad op dat uit het gedrag 

van partijen voor de dag van uitbrenging van het rapport niet blijkt dat zij hun gedrag 

hebben aangepast of beëindigd. Uit het door partijen overgelegde materiaal, dat moet 

bewijzen dat partijen hun gedrag hebben aangepast, is niet duidelijk af te leiden van 

wanneer deze documenten dateren. Daar komt bij dat partijen tijdens de hoorzitting bij 

de Adviescommissie ten aanzien van dit overgelegde materiaal hebben aangegeven dat 

deze reclameactiviteiten primair binnen het eigen werkgebied waren. Naar het oordeel 

van de Raad kan uit het door partijen overgelegde materiaal derhalve niet worden 

afgeleid dat zij hun gedrag zodanig hebben aangepast, dat daarmee de gebiedsverdeling 

was beëindigd.  

 

Boetegrondslag TGV 

 

147. TGV stelt dat de boete die aan haar is opgelegd, uitgaat van een verkeerde betrokken 

omzet. TGV heeft  bij haar opgave een onderscheid gemaakt tussen totale omzet voor 

HV en de totale omzet voor V&V. Echter, de door TGV doorgegeven omzet van V&V 

betrof uitsluitend gespecialiseerde V&V, waarvoor de NMa in het bestreden besluit geen 

overtreding heeft vastgesteld. Deze omzet zou volgens TGV van de door de NMa 

vastgestelde betrokken omzet moeten worden afgetrokken.  

 

148. De Adviescommissie oordeelt hierover als volgt: 

 

‘23. Gezien de toezegging van de Raad ter hoorzitting om de omzet van de overtreding 

opnieuw vast te stellen met inachtneming van de opmerkingen van bezwaarden, acht de 

Adviescommissie het niet noodzakelijk om op dit punt nader te adviseren.’  

 

149. De Raad overweegt als volgt. In de Samenwerkingsovereenkomst werd afgesproken dat 

partijen per 30 juni 2006 de producten verdelen. TGV oefende vanaf dat moment geen 

‘reguliere’ V&V meer uit. Gezien de contracten met het zorgkantoor is het aannemelijk 

dat TGV in 2006 nog wel omzet heeft behaald met deze reguliere vorm van V&V. Het is 

echter, gezien de afspraak tot productverdeling en de instandhouding van die afspraak, 

niet logisch dat TGV in 2007 nog steeds de normale vorm V&V uitoefende en daarmee 

omzet behaalde. Wel bleef TGV de gespecialiseerde vorm van V&V uitoefenen. De 

overtreding in onderhavige zaak ziet echter niet op deze gespecialiseerde vorm van 

V&V, derhalve dient deze omzet niet te worden meegenomen in de berekening van de 

boete. De Raad constateert dat TGV bij de opgave van de betrokken omzet destijds geen 

onderscheid heeft gemaakt tussen de verschillende vormen van V&V (en dus niet heeft 

gemeld dat de opgegeven omzet voor V&V tevens ziet op gespecialiseerde V&V). Aan 

wie deze omissie te wijten is, laat de Raad in het midden. Hoe dan ook ziet de Raad in 

deze nieuwe omstandigheden aanleiding om de betrokken omzet van TGV aan te 
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passen. Hij zal de betrokken omzet voor TGV verminderen met het door TGV 

opgegeven bedrag van EUR [vertrouwelijk] De betrokken omzet is dan EUR 

[vertrouwelijk] en de boete komt dan uit op EUR 1.365.000 in plaats van EUR 1.621.000. 

 

 

 

 

Boeteverlagende / bijzondere omstandigheden 

 

150. Partijen stellen dat de Raad bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening zou 

behoren te houden met de volgende relevante omstandigheden: i) de onderhavige zaak 

is één van de eerste twee zaken in de thuiszorgsector waarin de NMa artikel 6 Mw heeft 

toegepast; ii) De Raad heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de coöperatieve 

houding van partijen; iii) de vermeende instandhouding van een marktverdeling wordt 

veroorzaakt door het beleid van het zorgkantoor, respectievelijk de betrokken 

gemeenten; iv) partijen hebben geen uitvoering gegeven aan de productmarktverdeling 

voor HV; v) de vermeende afspraken hebben geen nadeel opgeleverd voor cliënten, 

afnemers of concurrenten; vi) de opgelegde boetes dienen te worden betaald uit 

gemeenschapsgeld en zijn wat dat betreft niet doelmatig. 

 

151. Partijen stellen voorts dat de Raad met een verlaging van de boete met 25% 

onvoldoende rekening heeft gehouden ‘met de precaire balans die in de zorgsector nog 

moet worden gevonden tussen enerzijds de wens om concurrentie in de sector te 

bewerkstelligen en anderzijds het streven naar verbetering van de kwaliteit van de zorg, 

bijvoorbeeld door het bewerkstelligen van ketensamenwerking.’ Tevens stellen zij dat de 

overheid onduidelijke en tegenstrijdige signalen geeft over hoe deze balans dient te 

worden bereikt.  

 

152. De Adviescommissie oordeelt hierover als volgt: 

 

’31. De Adviescommissie kan bezwaarden niet volgen wanneer zij menen dat op grond van de 

enkele omstandigheid dat zij als eerste zijn beboet, zij reeds op die grond een lagere boete 

zouden moeten krijgen.  

 

32. Voor een boeteverlaging vanwege hun coöperatieve houding dienen bezwaarden aan te 

tonen dat zij een houding hebben betracht die significant verder gaat dan die waartoe zij 

wettelijk verplicht zijn. Een dergelijk betoog heeft de Adviescommissie niet aangetroffen.  

 

34. De Adviescommissie acht het argument over gemeenschapsgeld niet relevant, aangezien 

de wetgever niet in de mogelijkheid heeft voorzien dat rechtspersonen die mede door 
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gemeenschapsgeld in stand worden gehouden, immuniteit voor artikel 6 Mw genieten. In dat 

licht maakt het geen verschil dat de gelden die voor betaling van de boete dienen te worden 

aangewend, de staatskas zowel als hun oorsprong als hun bestemming kennen.  

 

35. De Adviescommissie ziet daarnaast in de omstandigheid dat de markt in kwestie een 

markt in transitie is, een grond voor een verdere boetematiging, dat wil zeggen een matiging 

die groter is dan de huidige 25%. 

36. De Adviescommissie hecht er daarbij veel waarde aan dat naast het transitoire karakter 

van de markt de politiek met enige regelmaat tegenstrijdige signalen pleegt af te geven over 

de gewenste mate van marktwerking in de zorg. Dat gegeven plaatst bezwaarden naar het 

oordeel van de Adviescommissie –tot op zekere hoogte-  in een dermate andere positie ten 

opzichte van artikel 6 Mw dat eventuele overtreding in mindere mate verwijtbaar moet 

worden geacht.’ 

 

153. De Raad neemt het advies ten aanzien van i), ii) en vi) over. Het feit dat voor de eerste 

keer boetes worden opgelegd aan ondernemingen die werkzaam zijn in de thuiszorg, is 

naar zijn oordeel geen reden om tot een verlaging van de boetes over te gaan, omdat 

het hier gaat om gedragingen waarvan sinds jaar en dag vast staat dat zij een 

overtreding vormen van de mededingingsregels en de sector door de NMa voldoende is 

voorgelicht over de inhoud en betekenis van deze regels. De NMa heeft vanaf 2004 

voorlichting gegeven over haar beleid met betrekking tot samenwerking in de 

zorgsector. Daarbij heeft zij in januari 2004 een Visiedocument opgesteld én daaraan 

voorafgaand een consultatiedocument opgesteld waarbij is gesproken met 

vertegenwoordigers van de sector. Partijen waren of hadden op de hoogte kunnen zijn 

van de algemeen geldende mededingingsregels en waren, vanwege de voorlichting door 

de NMa, bij het opstellen van het Convenant in 2005 op de hoogte van het feit dat deze 

ook golden voor de zorgsector.  

 

154. Wat betreft ii), de stelling van partijen dat de Raad rekening had moeten houden met de 

coöperatieve houding van partijen, is de Raad met de Adviescommissie van oordeel dat 

partijen niet verdergaand hebben meegewerkt dan waartoe zij wettelijk verplicht zijn. 

Opgemerkt zij dat het enkele feit dat partijen een voornemen tot het aanvragen van een 

toezeggingsbesluit kenbaar hebben gemaakt, dit op zichzelf geen reden vormt om -als 

besloten is dat het opleggen van een sanctiebesluit uit handhavingsoogpunt 

doelmatiger is- de op te leggen boete te verminderen. Dit geldt zeker in een situatie als 

de onderhavige, waarin partijen – in een zeer laat stadium van de procedure – weliswaar 

kenbaar hebben gemaakt voornemens te zijn een aanvraag in te dienen, maar in het 

geheel niet hebben aangegeven van welke gedragingen daadwerkelijk sprake was 

geweest en op welke manier zij via een toezegging een einde zouden hebben willen 

maken aan de mededingingsbezwaren die de NMa had. Zoals al eerder door de Raad is 
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vastgesteld, is een enkele verklaring dat in de toekomst de Mededingingswet zal worden 

nageleefd, daarvoor niet voldoende.52 Van belang is bovendien dat de overtreding op dat 

moment al was beëindigd. Overigens, ook indien partijen wel een aanvraag voor een 

toezegging hadden ingediend en die door de Raad zou zijn afgewezen, zou de Raad 

hierin geen aanleiding zien voor boetematiging. 

155. Met betrekking tot vi), de opmerking van partijen dat de boete moet worden betaald uit 

gemeenschapsgeld en daarmee tot een ondoelmatige toepassing van de 

Mededingingswet zou leiden, merkt de Raad op dat de wetgever marktwerking in de 

(thuis)zorg heeft geïntroduceerd en de NMa met het toezicht op de naleving van de 

Mededingingswet heeft belast vanuit de visie dat de gemeenschap daar uiteindelijk baat 

bij heeft, omdat hierdoor stimulansen ontstaan om de kwaliteit en efficiency van de zorg 

te verbeteren. Dit impliceert dat er ook aan organisaties in de zorgsector bij overtreding 

van de Mededingingswet boetes kunnen worden opgelegd. Er is in de wetgeving niet 

voorzien in een uitzondering hierop. Dat het hier gaat om instellingen die worden 

gefinancierd met gemeenschapsgeld kan derhalve geen reden zijn om geen boetes op te 

leggen. 

 

156. Wat betreft iii), waarbij partijen stellen dat de rol van het zorgkantoor en de gemeenten 

het feitelijk onmogelijk maakte voor Vivium en Hilverzorg om hun productie op het 

gebied van V&V uit te breiden, verwijst de Raad naar randnummers 114 en verder van 

dit besluit. 

 

157. Ten aanzien van punt iv) en v), de stelling van partijen dat zij geen uitvoering gegeven 

hebben aan de productmarktverdeling voor HV, en dat niet is vastgesteld dat de 

afspraken invloed hebben gehad op de prijzen of de kwaliteit van de dienstverlening en 

derhalve er geen sprake is van nadeel voor de cliënten, afnemers of concurrenten, wijst 

de Raad er op dat hij van oordeel is dat de afspraak met betrekking tot productverdeling 

wel is uitgevoerd. Derhalve ziet de Raad geen reden om de boete te verlagen.  

 

158. Voorts merkt de Raad op dat, zoals recentelijk is bevestigd door het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven53, voor het vaststellen van de hoogte van de boete niet behoeft te 

worden vastgesteld hoe groot de daadwerkelijke schade is die de afspraak aan de markt 

heeft berokkend. Bij de berekening van de boete conform de Boetecode van de NMa 

wordt een hogere boetegrondslag gehanteerd naarmate de duur en omvang van de bij 

de overtreding betrokken economische activiteiten toenemen, ervan uitgaande dat de 

weerslag op de economie die de overtreding in het algemeen kan hebben, groter zal zijn 

                                                           
52 Besluit NMa in zaak 6435/Scheuten Sarl. 

53 CBb 12 augustus 2010, T-Mobile Netherlands B.V. ea, AWB 06/657, 06/660, 06/661 en Rechtbank Rotterdam  

14 mei 2009, Kindeg, AWB 07/4065 MEDED - T1, LJN: BI4893. 
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naarmate de betrokken omzet hoger is. Conform de Boetecode wordt bovendien 

rekening gehouden met de ernst van de overtreding. Deze wordt bepaald op basis van 

de zwaarte van de overtreding bezien in samenhang met de economische context, 

waarin deze heeft plaatsgevonden. In de onderhavige zaak heeft de Raad op basis 

daarvan voor de ernst van de overtreding de rekenfactor 1 gehanteerd.  

 

159. De Raad is niet met partijen, noch met de Adviescommissie eens, dat het feit dat de 

markt in transitie is, reden moet zijn voor verdere boetematiging dan 25%. De Raad 

heeft bij de verlaging met 25% voldoende rekening gehouden met het feit dat de door de 

wetgever opgelegde omslag naar marktwerking van de ondernemingen in de thuiszorg 

snelle en aanzienlijke aanpassingen vergt en dat die, mede gelet op de beperkte marges 

een groot beslag leggen op de financieringsmogelijkheden. Met de 25% boeteverlaging 

is naar het oordeel van de Raad in redelijkheid in voldoende mate rekening gehouden 

met mogelijk negatieve effecten zoals een mogelijk averechts effect op het tot stand 

brengen van marktwerking. Tevens heeft de Raad rekening gehouden met het feit dat de 

voor de sector nog geldende regulering een begrenzing vormt voor de mogelijkheid tot 

prijsopdrijving.  

 

160. Met betrekking tot het door partijen genoemde evenwicht dat in de sector moet worden 

gevonden tussen concurrentie enerzijds en toegestane samenwerking anderzijds, merkt 

de Raad op dat hoewel in deze sector geen sprake is van volledige marktwerking, er wel 

al sinds enige tijd sprake is van gereguleerde marktwerking. Het is duidelijk dat de 

wetgever er met de wijziging van de AWBZ voor gekozen heeft om marktwerking te 

introduceren. Dat afspraken die (mede) tot doel hebben om de nog ontluikende 

concurrentie te beperken een overtreding van de Mededingingswet opleveren, mag 

duidelijk zijn.  

 

161. Ten aanzien van de door partijen aangevoerde rol van de politiek en de tegenstrijdige 

signalen die zij af gaf, wijkt de Raad af van het Advies. De Raad is van oordeel dat geen 

sprake is van tegenstrijdige signalen. Weliswaar is sprake van een debat over 

marktwerking in de zorg, maar dit kan nooit een vrijbrief zijn om de bestaande 

wetgeving te overtreden. Hiervan zou eventueel wel sprake kunnen zijn, indien er 

tegenstrijdigheid in de regelgeving zelf is, of wanneer de overheid concrete steun heeft 

gegeven aan de gedragingen van partijen, waar zij op af mochten gaan. Van geen van 

beide gevallen is in onderhavige zaak sprake. De Raad verwijst voorts naar de brief die 

de Staatssecretaris op 2 oktober 2008 aan de Tweede Kamer zond.54 In deze brief wordt 

gesteld dat de NMa op moet treden wanneer sprake is van een overtreding van de 

Mededingingswet en dat: ‘Waar sprake blijkt te zijn van marktverdeling en het in de kern 

                                                           
54 Brief van 2 oktober 2008, kenmerk MC-U-2881858.  
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aantasten van de keuzevrijheid van cliënten, moet de NMa als toezichthouder in de zorg 

ingrijpen’. Ook wordt uiteengezet welke vormen van samenwerking in de zorg wenselijk 

zijn, zoals samenwerking die de kwaliteit van de zorg ten goede komt en ketenzorg 

stimuleert. De Staatssecretaris merkt daarbij wel op dat niet alle vormen van 

samenwerking zijn toegestaan: ‘Maar zoals gezegd, niet alle vormen van samenwerking 

zijn toegestaan. Samenwerkingsafspraken kunnen ook te ver gaan en tot onwenselijke 

machtsconcentraties leiden. Zorgaanbieders kunnen, door onderling afspraken te maken over 

wie welke zorg in welk gebied bedient en cliënten naar elkaar door te verwijzen, ervoor zorgen 

dat zij gezamenlijk een grote machtsconcentratie op zorgverlening in een bepaald gebied 

krijgen. Gevolg kan zijn dat zij weinig tot geen druk meer voelen om rekening te houden met 

de wensen van hun cliënten en onvoldoende worden gestimuleerd om goede, kwalitatieve 

zorg te leveren tegen een aanvaardbare prijs. Als dat zo is, wordt de keuzevrijheid van de 

cliënt in de kern aangetast en wordt cliënten de mogelijkheid ontnomen om, als zij 

ontevreden zijn over de kwaliteit van zorg, te veranderen van zorgaanbieder.’ Er kan geen 

onduidelijkheid over bestaan dat de  situatie die aan de orde was in onderhavige zaak, 

het verdelen van werkgebieden, ook door de politiek als een niet-toegestane vorm van 

samenwerking wordt gezien. Uit rechtspraak blijkt voorts dat op partijen een plicht 

rustte om te onderzoeken in hoeverre de afspraken die zij maakten over de 

marktverdeling geoorloofd waren.55 Zij dienen er mee bekend te zijn dat dergelijke 

afspraken gewoonlijk op vergaande wijze de concurrentie kunnen belemmeren.  

 

Redelijke termijn 

 

162. Uit jurisprudentie volgt dat de redelijkheid van de termijn zaakspecifiek moet worden 

beoordeeld, waarbij voor een zaak waarin sprake is van een overtreding van artikel 6 

Mw, een termijn van twee jaar voor bestuurlijke besluitvorming en heroverweging in 

bezwaar, in beginsel redelijk is.56 De Raad is van oordeel dat partijen op het moment 

waarop het rapport aan hen kenbaar werd gemaakt, redelijkerwijze konden verwachten 

dat aan hen een boete zou worden opgelegd.57 Dit is dan ook het moment waarop de 

redelijke termijn begint te lopen. Gegeven de karakteristieken van de zaak acht de Raad 

in lijn met de rechtspraak van het CBb in mededingingszaken58 in beginsel voor de bij de 

NMa gevoerde procedure een termijn van twee jaar redelijk.  

                                                           
55 Vergelijk het besluit op bezwaar van de NMa van 28 december 2004 in zaak 2269, Noordzeegarnalen, randnummer  168: 

“Dat de d-g NMa “signalen uit de politiek” – in het onderhavige geval bovendien afkomstig van politici die niet als 

ambtsdrager voor het mededingings- of visserijbeleid verantwoordelijk waren – zou moeten laten meewegen bij de 

beoordeling van de ernst van geconstateerde overtredingen, acht hij in geen geval juist”. 

56 CBb 3 juli 2008, AUV/Aesculaap, AWB 06/526 and 06/532 en CBb 8 april 2010, Erdo B.V., AWB 07/669. 

57 Hoge Raad 22 april 2005, LJN AO9006, nr. 37984. 

58 CBb 8 april 2010, Erdo B.V., AWB 07/669. 
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163. De Raad constateert dat in onderhavig geval de periode tussen het uitbrengen van het 

rapport en de beslissing op bezwaar (qua kalendertijd) 2 jaar en 11 maanden bedraagt. 

Voorts stelt de Raad vast dat, ook indien rekening wordt gehouden met de omvangrijke 

termijn die is gegeven voor het indienen van de bezwaargronden59 en met de duur van 

het overleg over het VVT-traject, sprake is van een overschrijding van de redelijke 

termijn van 2 jaar. De Raad ziet op basis hiervan aanleiding de boetes ten aanzien van 

TGV, Hilverzorg en Vivium te verminderen met EUR 10.000.60 

 

3.10 Verzoek vergoeding ex artikel 7:15 Awb 

 

164. Partijen verzoeken om vergoeding van de kosten die zij hebben gemaakt in verband met 

het behandeling van het bezwaar. De Adviescommissie adviseert de bezwaarden een 

kostenvergoeding ex artikel 7:15 tweede lid, Awb toe te kennen indien de Raad besluit 

geen nader onderzoek te doen.  

 

165. Zoals aangegeven in onder andere randnummers 11, 30 en 75 is de Raad van oordeel dat 

in onderhavige zaak voldoende economisch onderzoek is gedaan. De Raad ziet hierin, 

en in het overige geen reden om het besluit te herroepen, behalve ten aanzien van de 

aan TGV opgelegde boete. De Raad wijst het verzoek om proceskostenvergoeding ten 

aanzien van TGV toe, en wijst dit verzoek op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb af 

ten aanzien van Hilverzorg en Vivium.  
 

 

 

166. De Raad wijkt, onder verwijzing naar de motivering in onder andere de randnummers 

11, 20, 30 en 75 af van het Advies voor zover dat betrekking heeft op het doen van 

aanvullend onderzoek naar de economische context en het verminderen van de boete. 

De Raad concludeert, na heroverweging, dat sprake is van een overtreding van artikel 6 

Mw, nu partijen een gebieds- en productverdeling overeen zijn gekomen. Tevens 

constateert de Raad dat er, vanwege de overschrijding van de redelijke termijn, reden is 

om de voor deze overtreding opgelegde boete aan te passen. De boete voor TGV wordt 

aangepast vanwege het gebruik van een -later gebleken- onjuist opgegeven betrokken 

                                                           
59 Hiervoor hebben partijen ruim vijf maanden de tijd gehad (19 september 2008 tot 2 maart 2009) in plaats van de 

gebruikelijke zes weken-termijn. 

60 CBb 8 april 2010, Erdo B.V., AWB 07/669. 
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omzet. De Raad concludeert tot gegrondverklaring van het bezwaar ten aanzien van de 

boete voor TGV en tot ongegrondverklaring ten aanzien van het overige.  

 

 

 

I De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

-  verklaart het bezwaar van Hilverzorg ongegrond; 

-  verlaagt de bij bestreden besluit van 19 september 2008 aan Stichting 

Hilverzorg, gevestigd te Hilversum, opgelegde boete ten bedrage van  

EUR 611.000 naar EUR 601.000;  

 

 

II De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

-  verklaart het bezwaar van Vivium ongegrond; 

-  verlaagt de bij bestreden besluit van 19 september 2008 aan Stichting Vivium 

Zorggroep, gevestigd te Naarden, en aan Stichting Vivium-TGV opgelegde boete 

ten bedrage van EUR 816.000 naar 806.000. De Raad stelt beide rechtspersonen 

hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel; 

 

 

III De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

-  verklaart het bezwaar van TGV ten aanzien van de hoogte van de boete gegrond 

- verklaart voor het overige de bezwaren ongegrond; 

-  verlaagt de bij bestreden besluit aan Stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, 

Centrum voor Regionale Dienstverlening, gevestigd te Huizen, met inbegrip van 

de met deze onderneming verbonden dochterstichting Zorgpartner en aan 

Stichting Vivium-TGV opgelegde boete van EUR 1.621.000 naar EUR 1.355.000. 

De Raad stelt vorengenoemde rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor het 

geheel. 
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IV De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

-  vergoedt aan Stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek Centrum voor Regionale 

Dienstverlening de kosten van deze procedure conform artikel 7:15, tweede lid, 

Algemene wet bestuursrecht. 

 

 

Datum: 21 oktober 2010 

 

 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

Overeenkomstig de door de Raad van Bestuur genomen besluiten, 

 

 

Namens deze, 

             

 

 

 

            Wg. 

P. Kalbfleisch 

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

bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, 

Sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.  


