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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 

Zorgbalans (hierna: Zorgbalans) en Stichting Viva! Zorggroep, Stichting Partners in de 

Zorg, Stichting Thuiszorg IJmond (hierna gezamenlijk: Viva!) boetes opgelegd van 

respectievelijk EUR 800.000 en EUR 4.003.000 wegens overtreding van artikel 6, eerste 

lid, Mededingingswet (hierna: Mw).  

 

2. In het bestreden besluit heeft de Raad vastgesteld dat de betrokken ondernemingen, 

destijds Partners in de Zorg (hierna: PidZ) en Stichting Thuiszorg IJmond (hierna: TIJ) 

en Stichting Ouderenzorg Velsen (hierna: SOV) en Zorgbalans groep (hierna: ZBG) in 

anticipatie op de wijzigingen van de regelgeving met betrekking tot thuiszorg, sinds 

oktober 2003 met elkaar in overleg zijn geweest over mogelijkheden tot samenwerking 

in plaats van het aangaan van concurrentie. Een aantal scenario’s voor samenwerking 

hebben zij neergelegd in het zogenoemde Fusiedocument. Betrokken ondernemingen 

hebben er bewust voor gekozen om met betrekking tot de producten huishoudelijke 

verzorging thuis (HV) en persoonlijke verzorging en persoonlijke verpleging thuis 

(V&V) ‘samen te werken in plaats van elkaar te beconcurreren.’1 De betrokken 

ondernemingen hebben ervoor gekozen via fusies en een overdracht van een deel van 

de activiteiten, twee nieuwe organisaties tot stand te brengen, ieder met een eigen 

werkgebied: ten noorden (Viva!) respectievelijk ten zuiden van het Noordzeekanaal 

(Zorgbalans). Deze afspraken zijn neergelegd in het Convenant van 20 januari 2005 en 

                                                           
1 Dossierstuk 61080000320430. 
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de Overeenkomst tot koop, verkoop en overdracht van zekere activa. Daarbij hebben 

betrokken ondernemingen afgesproken om de aldus tot stand gebrachte 

gebiedsverdeling in stand te houden en niet met elkaar te concurreren.  

 

3. Vervolgens zijn de door de fusie ontstane partijen Viva! en Zorgbalans (hierna: partijen) 

tevens in overleg getreden in anticipatie op de komst van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (hierna: WMO). Zij besloten ieder voor zich in te schrijven op de 

aanbestedingen van gemeenten en beëindigden daarmee de verdeling van de 

werkgebieden, voor zover het de huishoudelijke verzorging betrof. Wel bleven zij in 

overleg over de mogelijke ontwikkelingen op de markt en besloten zij -toen Viva! de 

aanbesteding voor de verlening van de huishoudelijke zorg ten zuiden van het 

Noordzeekanaal had gewonnen- om een gemeenschappelijke dochteronderneming op 

te richten om deze zorg te verlenen. Hiertoe is de Samenwerkings- en 

aandeelhoudersovereenkomst opgesteld. Tevens spraken zij af, in een side-letter bij die 

Samenwerkingsovereenkomst, dat de gemeenschappelijke dochteronderneming de 

patiënten ten zuiden van het Noordzeekanaal die V&V nodig hadden, zou doorverwijzen 

naar Zorgbalans én dat Viva! ten zuiden van het Noordzeekanaal naast de 

huishoudelijke zorg niet ook persoonlijke verzorging en verpleging thuis zou verlenen. 

De Raad concludeert in het bestreden besluit dat de betrokken ondernemingen na de 

inwerkingtreding van de WMO met betrekking tot de persoonlijke verzorging en 

verpleging thuis de uitschakeling althans beperking van hun onderlinge concurrentie op 

deze manier hebben gehandhaafd en voortgezet.  

 

4. Tegen het bestreden besluit hebben Viva! en Zorgbalans op 30 oktober 2008 bezwaar 

gemaakt. Bij brieven van 2 maart 2009 respectievelijk 3 maart 2009 hebben zij 

aanvullende gronden ingediend. De bezwaren hebben betrekking op het onderzoek van 

de NMa, de afbakening van de geografische markt, de vaststelling van de overtreding, 

het bewijs dat de NMa daarvoor gebruikt heeft, gestelde formele gebreken bij de 

totstandkoming van het besluit, de vaststelling van de boete en de aanvraag om een 

toezeggingsbesluit.  

 

5. Overeenkomstig artikel 5 van het Besluit tot Instelling Adviescommissie 

bezwaarschriften Mededingingswet,2 heeft de Raad deze bezwaren tegen het bestreden 

besluit voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften 

Mededingingswet (hierna: de Adviescommissie). 

 

                                                           
2 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. 
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6. 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 toegezonden. Op 2 september 2009 

heeft de Adviescommissie haar Advies uitgebracht.  

 

7. 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 partijen 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 

 

8. 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.3 

 

9. 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 

                                                           
3 Bijlage 1, Advies bezwaaradviescommissie, 2 september 2009, dossierstuk 6108/299. 
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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.’  

 

10. 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 aangaande de overeenkomsten en het strekkingsbeding alsmede over 

de ernstfactor van de overtreding en enkele boeteverlagende omstandigheden. Wat het 

bezwaar omtrent het toezeggingsbesluit, de vooringenomenheid van de NMa, de 

nieuwe bewijsmiddelen in het besluit ten opzichte van het rapport en enkele andere 

boeteverlagende omstandigheden betreft, adviseert de Adviescommissie de bezwaren te 

verwerpen.  

 

 

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

de Raad besloten om het Advies te volgen ten aanzien van het toezeggingsbesluit, de 

vooringenomenheid van de NMa, de nieuwe bewijsmiddelen in het besluit ten opzichte 

van het rapport en enkele boeteverlagende omstandigheden, te weten het feit dat het de 

eerste thuiszorgzaak is waarin de Raad artikel 6 Mw heeft toegepast en het feit dat de 

boete betaald dient te worden uit gemeenschapsgeld. Met betrekking tot het advies om 

aanvullend economisch onderzoek te doen en daarbij de markt geografisch af te 

bakenen dan wel om het bezwaar aangaande het motiveringsbeginsel gegrond te 

verklaren, en het advies enkele boeteverlagende omstandigheden (markt in transitie, 

politiek tegenstrijdige signalen) mee te nemen, heeft de Raad besloten dit advies niet 

over te nemen.  

 

12. 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. Daarbij 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 
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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.4 

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

merkbaarheid van de mededingingsbeperking op de relevante markt.5 Uit jurisprudentie 

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

analyse die vereist is voor de toepassing van de mededingingsregels.6 Zo is de Raad in 

casu ook tewerk gegaan. 

 

13. 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). Vervolgens komen de formele 

bezwaren (3.6), de sancties (3.7), de boeteverlagende/bijzondere omstandigheden (3.8) 

en de toerekening (3.9) aan de orde en ten slotte het verzoek om 

proceskostenvergoeding (3.10). 

 

14. 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. Omdat de bezwaren van Viva! en Zorgbalans grotendeels 

overeenkomen, zullen deze gezamenlijk worden behandeld, tenzij anders vermeld.  

 

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

Advies en tevens naar de hieronder opgenomen motiveringen. 

 

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

 

                                                           
4 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. 

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

7.4.1. 
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3.1 Visie op de AWBZ-markt 
 

Economische context; de mogelijkheid tot concurrentie 

 

17. Door de Raad is in het bestreden besluit vastgesteld dat er tussen partijen afspraken 

bestonden die erop gericht waren samen te werken in plaats van te concurreren. Partijen 

betwisten de door de Raad gestelde context waarin deze afspraak is gemaakt. Zij stellen 

dat de NMa onvoldoende onderzoek naar de economische en juridische context van 

deze afspraak heeft gedaan. Zo zijn zij van mening dat de NMa onvoldoende rekening 

heeft gehouden met het feit dat het inkoopgedrag van de zorgkantoren een belangrijke 

beperkende factor is voor concurrentiemogelijkheden tussen thuiszorgaanbieders. 

Zorgbalans is van mening dat er door de NMa niet voldoende met het zorgkantoor is 

gesproken over de stimulerende rol die het zorgkantoor heeft gespeeld bij de diverse 

fusiebewegingen in de regio en het geïntegreerd en wijkgericht werken. Viva! stelt dat 

het beleid van het zorgkantoor haar heeft belemmerd haar productie daadwerkelijk gelijk 

uit te breiden.  

 

18. De Adviescommissie concludeert, zoals gezegd in randnummer 9 van dit besluit, dat de 

NMa onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de economische omstandigheden op 

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

gedragingen tussen partijen 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 

gedragingen van bezwaarden concreet geschikt waren om de –op dat moment wettelijk 

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

 

19. 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. 

 

11. Met name zijn daarbij de rol van het zorgkantoor en de effecten van veranderingen in het 

garantiebudget op de mogelijkheden voor concurrentie van bezwaarden in deze regio 

onderbelicht gebleven. (…)’ 

                                                                                                                                                                  
6 CBb 2 juli 2010, Bergersbedrijven vs de Raad, AWB 09/378, r.o. 6.2. 
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20. De Raad zal hierna allereerst vaststellen dat concurrentie op de AWBZ-markt mogelijk is 

en vervolgens aangeven dat het ‘zoeken’ door Viva! en Zorgbalans naar nieuwe vormen 

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

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.  

 

21. 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 Viva! en Zorgbalans nog niet geschikt had 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 Viva! en Zorgbalans 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 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. 
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22. Voorts is de Raad van oordeel dat in onderhavige zaak voldoende contextonderzoek 

heeft plaatsgevonden.7 Wat betreft de economische context heeft de NMa 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)8 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.9 Dat het ECRI-rapport niet is 

toegespitst op de concurrentiesituatie in de regio Kennemerland, doet niet af aan de 

conclusies in dat rapport, omdat daarin dezelfde concurrentiesituatie wordt beschreven 

als die in Kennemerland: aangegeven wordt dat afspraken tussen aanbieders onderling 

dat zij elkaars gelijke markten niet zullen betwisten (zoals aan de orde in 

Kennemerland) vanuit welvaartsperspectief ongewenst zijn.10 Viva! voert weliswaar aan 

dat de concurrentie veel hindernissen ondervond en maar in zeer beperkte mate 

mogelijk was, maar ontkent niet dat er concurrentie mogelijk was en daarmee dat er 

concurrentiedruk was. 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 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 

                                                           
7 Zie ook de randnummers 162 en verder van het bestreden besluit. 

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

economische context’ ECRI, november 2007 (hierna: ECRI-rapport), dossierstuk 6108/144. 

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

10 ECRI-rapport, pagina’s 29-30. 



Openbaar 

 

9                                                  Openbaar 

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 Viva! en Zorgbalans, ineens niet meer 

mededingingsbeperkend zou kunnen zijn. Door deze afspraak tussen Viva! en 

Zorgbalans ondervinden zij in het concurrentieproces in elk geval dekking van elkaar, en 

hebben ze in elk geval van elkaar -beiden grote spelers in de regio- geen concurrentie 

meer te vrezen.  

 

23. 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), mogelijk niet 

mededingingbevorderend is, zoals Viva! aangeeft, maar dat dat in elk geval niet betekent 

dat de concurrentie voor dat deel van de zorg is uitgeschakeld. De 

thuiszorgondernemingen 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, bijv. 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. 

 

24. 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 

opzichte van cliënten hun positie te handhaven, andere instellingen hun plaats kunnen 

innemen. Deze mogelijkheid tot onderlinge concurrentie is tussen betrokken partijen 
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uitdrukkelijk aanwezig. De instellingen zullen in hun gedrag dus rekening houden met 

de andere marktdeelnemers. 

 

25. Ten aanzien van het verwijt van Viva! dat de NMa geen analyse heeft gemaakt van de 

waarschijnlijkheid dat Viva! en Zorgbalans zonder de afspraak inderdaad buiten hun 

werkgebied zouden zijn getreden, hetgeen volgens Viva! ook niet logisch is omdat 

overproductie niet gehonoreerd zou worden, wijst de Raad erop dat nu is vastgesteld 

dat op de markt concurrentiemogelijkheden aanwezig zijn, niet meer onderzocht hoeft 

te worden in hoeverre de individuele spelers op die markt ook daadwerkelijk overgaan 

tot bepaald concurrentiegedrag. Omdat het hier gaat om instellingen die op dezelfde 

relevante geografische markt  werkzaam zijn, bestaan er voor deze instellingen geen 

noemenswaardige objectieve belemmeringen om hun marktaandeel uit te breiden of 

hun diensten ook buiten de locaties waar zij van oudsher aanwezig waren, aan te 

bieden. Als er geen sprake is van objectieve belemmeringen, is het niet nodig om de 

betrokken partijen individueel te bevragen of zij op dat moment daadwerkelijk 

voornemens waren om ook buiten hun werkgebied diensten aan te bieden. Ook de 

dreiging dat de ander dit zou kunnen gaan doen (nu concurrentie mogelijk is), levert 

immers concurrentiedruk op en zolang partijen informatie hierover niet onderling 

uitwisselen, moeten zij er over en weer rekening mee houden dat dit zou kunnen 

gebeuren. Partijen hebben door de afspraak de onderlinge rust -de status quo- 

gehandhaafd. De Raad merkt daarnaast op dat de praktijk aantoont dat de analyse van 

de NMa juist is. Zoals blijkt uit hetgeen Viva! in haar bezwaarschrift stelt, was zij heel 

goed in staat om, nadat de afspraak tussen partijen was beëindigd, ten zuiden van het 

Noordzeekanaal actief haar diensten aan te bieden en daar cliënten te werven, niet 

alleen voor de huishoudelijke zorg, maar ook voor de persoonlijke verzorging en 

verpleging. 

 

26. De Raad merkt daarbij op dat Viva! weliswaar argumenten naar voren brengt om aan te 

tonen dat concurrentie in feite niet echt mogelijk is, maar anderzijds niet ontkent dat er 

ruimte voor concurrentie is. Viva! geeft in haar bezwaarschrift zelf aan dat 

zorgaanbieders in alle door de Achmea Zorgkantoren beheerde regio’s concurreren met 

elkaar om het budget én om cliënten. De Raad kan Viva! voorts niet volgen in haar 

stelling dat de NMa erkent dat niet vaststaat dat de afspraak noodzakelijkerwijs tot een 

beperking van de mededinging leidt, omdat hij in het bestreden besluit heeft overwogen 

dat het aannemelijk is dat bij voortduring van de afspraken de concurrentiedruk zodanig 

verzwakt zou zijn dat dit een verlies van doelmatigheid en uiteindelijk mogelijk een 

verlies van kwaliteit zou hebben opgeleverd. In het besluit is alleen opgemerkt dat bij 

een voortduren van een dergelijke mededingingsbeperkende afspraak nadelige effecten 

daarvan het gevolg zijn, waaronder mogelijk verlies van doelmatigheid en verlies van 

kwaliteit. Dat de concurrentie is beperkt, staat naar het oordeel van de Raad vast. 
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27. Wat betreft de rol van het zorgkantoor wenst de Raad voorts op te merken dat er wel 

degelijk contact is geweest tussen de NMa en het zorgkantoor Kennemerland11, maar 

dat de stimulerende rol die het zorgkantoor zou hebben gespeeld bij de diverse 

fusiebewegingen en het geïntegreerd wijkgericht werken in casu niet van belang is voor 

de beoordeling van de overtreding. In het bestreden besluit zijn niet de fusies op 

zichzelf of het wijkgericht werken als overtreding aangemerkt, maar de tussen partijen 

gesloten overeenkomsten die ertoe strekten de tot stand gebrachte gebiedsverdeling 

tussen het werkgebied ten noorden en dat ten zuiden van het Noordzeekanaal in stand 

te houden en niet met elkaar te concurreren. 

 

28. Zorgbalans geeft aan dat de NMa in het bestreden besluit summier aandacht heeft 

besteed aan het regime van de WMO. Voorts brengt zij naar voren dat het niet logisch is 

dat de NMa voor de levering van dezelfde zorg, HV, een inbreuk aanneemt op een 

markt waarop geen concurrentie plaatsvindt (AWBZ) en vervolgens vaststelt dat die 

inbreuk eindigt op het moment dat sprake werd van een intensief concurrerende markt 

(WMO). 

 

29. Ten aanzien van de aandacht die is besteed aan het regime van de WMO, wenst de 

Raad het volgende op te merken. Met ingang van 1 januari 2007 besteden de 

gemeenten de huishoudelijke zorg aan en moeten zorginstellingen met elkaar 

concurreren om de aanbesteding gegund te krijgen. De instellingen moeten, als zij 

eenmaal een contract verworven hebben, ervoor zorgen dat zij cliënten voor zich 

winnen. Ook hier geldt dat de instellingen uiteindelijk betaald worden voor de 

daadwerkelijk door hen verleende zorg. Omdat de overtreding naar het oordeel van de 

NMa met betrekking tot de huishoudelijke verzorging echter alleen betrekking had op 

de periode vóór  

1 januari 2007, was het niet nodig om de situatie zoals die na die datum gold, in het 

bestreden besluit nog uitvoeriger te beschrijven. De transitie naar het regime van de 

WMO leidde er namelijk toe dat de betrokken ondernemingen de overeengekomen 

verdeling van de werkgebieden ten aanzien van de huishoudelijke verzorging niet 

continueerden. De stelling van Zorgbalans dat de AWBZ markt een markt is waarop 

geen concurrentie plaatsvindt, is in die zin onjuist. Zoals vastgesteld in het 

Visiedocument van de NMa en zoals beschreven in randnummer 21 en verder van dit 

besluit, is sinds 2004 concurrentie mogelijk en concurrentiedruk aanwezig op de AWBZ 

markt. De stelling is wel juist in die zin dat er geen concurrentie plaatsvindt tussen 

partijen, hetgeen echter het directe gevolg is van het feit dat partijen hun werkgebieden 

                                                           
11 Zie p. 6 van het Verslag van de Hoorzitting, gezamenlijk deel, d.d. 10 april 2008, dossierstuk 6108/198. 
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onderling hebben verdeeld. Door de komst van de WMO is deze marktverdeling met 

betrekking tot het product HV niet gecontinueerd. 

 

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.  
 

3.2 De Afspraak 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. De Raad heeft in het bestreden besluit geconcludeerd dat Viva! en Zorgbalans een 

geheel van onderling samenhangende overeenkomsten hebben gesloten, die ertoe 

strekten 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 de verschillende 

documenten die in hun onderlinge samenhang moeten worden bezien. Dat betekent dat 

niet ieder document op zichzelf en geïsoleerd van de andere documenten een volledig 

bewijs hoeft op te leveren. Alle documenten in onderlinge samenhang overziend, moet 

geconstateerd worden dat partijen onderling overleg gevoerd hebben over hun 

toekomststrategie, dat zij besloten hebben om onderling samen te werken en niet met 
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elkaar te concurreren, dat zij in dat kader besloten hebben om via fusies twee nieuwe 

organisaties tot stand te brengen met ieder een eigen werkgebied en dat deze twee 

nieuwe organisaties nauw met elkaar zouden samenwerken en niet met elkaar zouden 

concurreren. Het feit dat in het Fusiedocument, het Convenant zelf, de Informatieset bij 

de samenwerking tussen TIJ en PidZ en het Sociaal Plan steeds expliciet melding 

gemaakt wordt van de werkgebieden van de beide nieuwe organisaties, de interne 

notities en memo’s van Zorgbalans over de gang van zaken rond het aanbod van TIJ tot 

overdracht van Velsen-Zuid alsmede de bedingen die zijn opgenomen in de 

Overeenkomst tot koop, verkoop en overdracht van Velsen-Zuid, waarbij de 

concurrentie verder wordt beperkt dan toegestaan zou zijn op basis van artikel 10 Mw, 

maken duidelijk dat de gezamenlijke strategie van partijen er (mede) op gericht was om 

ook na de beide fusies onderling nauw met elkaar samen te werken en niet met elkaar te 

concurreren. Voorts is er naar het oordeel van de Raad voldoende bewijs voor het 

bestaan van de afspraken vóór de inwerkingtreding van de WMO en impliceert het feit 

dat bij de side-letter voor de persoonlijke verzorging en verpleging (nogmaals) is 

afgesproken dat Viva! niet in het gebied van Zorgbalans zou leveren, niet dat er voor die 

tijd geen afspraken zouden hebben bestaan. Het feit dat sprake was van een hechte 

samenwerking tussen Zorgbalans en Viva! kan juist verklaren waarom deze afspraak is 

gemaakt. Er zou anders voor Viva! immers geen reden geweest zijn om ‘opeens’ deze 

afspraak te maken. De Raad concludeert daarom dat er een verband is tussen het 

Convenant en de Samenwerkingsovereenkomst en dat partijen met de 

Samenwerkingsovereenkomst en de daarbij behorende side-letter de bestaande 

afspraken over de verdeling van de werkgebieden wilden handhaven en voortzetten, 

hetgeen in strijd is met artikel 6 Mw. 

 

33. Partijen betwisten dat op basis van de in het bestreden besluit aangevoerde feiten en 

omstandigheden geconcludeerd kan worden dat sprake was van een overtreding. Er is 

volgens hen geen sprake van wilsovereenstemming tot een geografische 

marktverdeling. De bezwaren van beide partijen met betrekking tot de feiten komen in 

grote lijnen neer op het volgende: 

 

• Partijen stellen dat de fusies twee los van elkaar staande trajecten waren; 

• Partijen stellen dat de verwijzing in het Convenant naar de “primaire werkgebieden” 

van de na de twee fusies ontstane ondernemingen (Viva! en Zorgbalans) enkel een 

feitelijke constatering is en niet een afspraak tot geografische marktverdeling 

inhoudt;  

• Partijen stellen dat de concurrentiebeperkingen in de Overeenkomst tot koop, 

verkoop en overdracht van Velsen-Zuid, niet verder gaan dan is toegestaan op basis 

van art. 10 Mw en dat deze geen geografische marktverdeling inhoudt; 
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• Partijen stellen dat de side-letter alleen een eenzijdige verklaring inhield en niet 

gesproken kan worden van geografische marktverdeling. 

 

 

 Twee losse trajecten; de voorgeschiedenis en het Convenant 

 

34. Partijen zijn van mening dat de documenten uit het dossier zowel in onderlinge 

samenhang als los van elkaar bezien, geen bewijs voor wilsovereenstemming tot 

marktverdeling vormen. Zij betrekken daarbij evenwel de verschillende documenten 

alleen los van elkaar. Zo brengen Zorgbalans en Viva! bijvoorbeeld met betrekking tot 

het ‘Marketingcommunicatieplan van TIJ’ van 200312 naar voren dat dit document niet 

aan TIJ respectievelijk Viva! kan worden toegerekend, omdat het gaat om een 

afstudeeropdracht van een studente en het toenmalige bestuur dit nooit heeft 

geautoriseerd of in één van zijn vergaderingen heeft besproken. Ook stelt Zorgbalans 

dat de NMa geen bewijs presenteert waaruit blijkt dat het stuk is besproken met 

besturen van de rechtsvoorgangers van Zorgbalans. 

 

35. Tevens stellen partijen naar aanleiding van een aantal andere documenten die in het 

bestreden besluit zijn genoemd bij de beschrijving van de voorgeschiedenis van het 

Convenant, dat geen van deze documenten gezamenlijk door Viva! en Zorgbalans zijn 

opgesteld en dat zij dus geen bewijs van wilsovereenstemming kunnen vormen. Een 

voorbeeld hiervan is de ‘Nota Strategisch Toekomstperspectief Thuiszorg IJmond’.13 Dit 

document was niet bekend bij andere partijen dan TIJ. Zorgbalans stelt dat zij dit 

document niet kende en dat dit stuk niet aan Zorgbalans kan worden gerelateerd of 

toegerekend. Viva! stelt dat dit document aangeeft dat de historische verdeling van 

werkgebieden al voor het Convenant bestond en er geen sprake is van gebiedsverdeling.  

 

36. Ook maken beide partijen bezwaar tegen het gebruik van het Fusiedocument14 door de 

NMa. Zorgbalans stelt dat uit het document blijkt dat de opstellers niet tot doel hadden 

om de mededinging te beperken, maar dat zij alleen wilden inspelen op de kansen die 

de wijzigingen van het zorgstelsel hun organisaties konden bieden. Concurrentie was 

daarin voor hen een gegeven, het werd niet gevreesd. Viva! brengt naar voren dat in dit 

document alleen te lezen is dat er geen sprake meer zal zijn van concurrentie tussen die 

organisaties die gingen fuseren en dat partijen zich ervan bewust waren dat er wel 

degelijk concurrentie zou blijven bestaan tussen de twee nieuwe -na de beide fusies tot 

stand gekomen- organisaties. 

                                                           
12 Dossierstuk 61080000350431. 

13 Dossierstuk 61080000320043. 

14 Dossierstukken 61080000320004 en 61080000340236-340238. 
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37. De Raad wijst er op dat, nog afgezien van het feit dat al deze documenten naar zijn 

oordeel in hun onderlinge samenhang met de andere documenten moeten worden 

bezien, het volgende naar aanleiding van de bezwaren van partijen met betrekking tot de 

specifieke documenten is op te merken. 

 

38. Met betrekking tot het Marketing communicatieplan van TIJ uit 2003, merkt de Raad op 

dat het gebruikelijk is dat dergelijke grote onderzoeksprojecten van studentstagiaires 

worden uitgevoerd onder begeleiding (en met goedkeuring) van de betrokken 

onderneming. Dat dit ook voor het onderhavige onderzoeksproject gold, mag blijken uit 

het voorwoord van dit marketingcommunicatieplan. Daarin wordt expliciet melding 

gemaakt van het feit dat het hier ging om een marketingplan voor de organisatie waar 

de studentstagiaire werkzaam was, namelijk TIJ, en dat voor de uitwerking ervan veel 

gesprekken zijn gevoerd met mensen uit de organisatie, waaronder een lid van het 

toenmalige bestuur van TIJ. Zoals de NMa ook in het bestreden besluit heeft 

aangegeven,15 mag op grond daarvan worden aangenomen dat, hoewel het plan niet 

daadwerkelijk is geproduceerd door het bestuur van TIJ zelf, het wel een juiste weergave 

is van de manier waarop in de organisatie en het bestuur van TIJ op dat moment werd 

gedacht. Van belang is verder dat, in tegenstelling tot hetgeen Viva! stelt, het document 

ook is aangetroffen bij Zorgbalans. Hieruit blijkt dat tussen TIJ en Zorgbalans over dit 

document contact is geweest en dat aan het document een bepaalde waarde werd 

gehecht. 

 

39. Naar aanleiding van het bezwaar van Zorgbalans over de Nota Strategisch 

Toekomstperspectief Thuiszorg IJmond uit 2004, merkt de Raad op dat, zoals is 

aangegeven in het bestreden besluit,16 de vijf scenario’s die in de conceptversie van deze 

Nota worden beschreven, dezelfde zijn als de scenario’s opgenomen in het 

zogenaamde Fusiedocument en dat de Nota in die zin de voorgeschiedenis en de context 

vormt van het Fusiedocument en het Convenant. Het weergegeven citaat uit de Nota 

laat zien voor welke strategische keuzes TIJ zich geplaatst zag: moest zij een 

zelfstandige organisatie blijven of moest ze kiezen voor ‘verregaande samenwerking met 

andere organisaties’. Uit het feit dat in het Fusiedocument dezelfde scenario’s 

terugkomen, blijkt dat behalve TIJ ook de andere betrokken ondernemingen zich over 

dezelfde strategische keuze gebogen hebben.  

 

40. Met betrekking tot het bezwaar tegen het gebruik van het Fusiedocument uit 2004, merkt 

de Raad op dat het, zoals in het bestreden besluit is aangegeven, in het Fusiedocument 

                                                           
15  Zie de randnummers 30 en 31 van het bestreden besluit. 

16  Zie de randnummers 90 en 91 van het bestreden besluit. 
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gaat over alle vier de destijds betrokken ondernemingen (TIJ, PidZ, SOV en ZBG) en dat 

het Fusiedocument door hen tezamen is besproken. Bovendien hebben de raden van 

bestuur van alle betrokken ondernemingen onderschreven dat scenario vier als 

voorkeursvariant moest worden beschouwd, omdat daarmee een deel van de 

concurrentie werd uitgeschakeld en omdat daarmee wijkgerichte zorg kon worden 

voortgezet.17 Partijen geven in het Fusiedocument aan dat ‘Deze voorkeursvariant zal 

worden neergelegd in een door alle partijen op korte termijn vast te stellen convenant.’ Of 

het Fusiedocument op zichzelf door alle betrokken ondernemingen is opgesteld is dan 

niet meer van belang. Partijen hebben zich samen beraden over mogelijke strategische 

keuzes, hebben ervan afgezien hun beleid voor de toekomst zelfstandig te bepalen en 

hebben bovendien samen besloten ervoor te kiezen om met elkaar samen te werken in 

plaats van elkaar te beconcurreren door twee organisaties tot stand te brengen, één 

onder en één boven het Noordzeekanaal.18  

 

41. Zowel uit het Fusiedocument als uit de overige in het bestreden besluit en door partijen 

aangehaalde documenten19 blijkt verder dat partijen een gezamenlijk plan van aanpak 

hebben gemaakt om samenwerking in plaats van concurrentie te realiseren en 

gezamenlijk en in continu overleg zorgvuldig de verschillende stappen voor de 

uitvoering hiervan hebben gezet. Er was daarom niet alleen maar sprake van twee 

afzonderlijke fusietrajecten, één onder en één boven het Noordzeekanaal, en van een 

concurrentiebeperking tussen alleen de fuserende ondernemingen onderling, maar ook 

van de uitvoering van een plan van de vier betrokken ondernemingen samen én van een 

concurrentiebeperking tussen de vier betrokken ondernemingen en later de twee nieuw 

ontstane ondernemingen samen. In dit licht moeten ook de bij zowel bij Zorgbalans als 

bij Viva! aangetroffen -en na het Convenant opgestelde- Informatieset over de 

samenwerking tussen PidZ en TIJ (waarin het Convenant en de Intentieverklaringen van 

PidZ – TIJ en SOV–TIJ–ZorgbalansGroep zijn opgenomen)20 en het -na het Convenant 

opgestelde- Sociaal Plan van PidZ en Zorgbalans, gelezen worden.  

 

42. Zorgbalans voert voorts aan dat in de notities Samen Beter en En nu samengaan van de 

raden van bestuur van Zorgbalans, SOV en Stichting Hervormde Diaconale Huizen 

(SHDH) wordt geconcludeerd dat een fusie nodig is om extramurale en intramurale 

                                                           
17 Zie randnummer 94 van het bestreden besluit. 

18 Dossierstuk 61080000320001 t/m 320004. 

19 Zie behalve de Informatieset over de samenwerking van TIJ en PidZ, Dossierstuk 61080000320056, het Sociaal Plan van 

PidZ en Zorgbalans, Dossierstuk 61080000320651, bijv. ook het verslag van het Gemandateerd Raden van Toezicht 

Overleg tussen TIJ en PidZ, Dossierstuk 61080000320165. 

20 Zie de bijlagen bij de Informatieset van februari 2005 die door PidZ en TIJ is samengesteld,  Dossierstuk 

61080000320055 e.v. 
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zorg te integreren en om kostenefficiënt een kleinschalig maar breed zorgaanbod te 

creëren in de eigen woon- en leefomgeving van de cliënt. De wens tot beperking van de 

concurrentie heeft hierbij volgens hen helemaal geen rol gespeeld. 

43. De Raad wijst er op dat in de intentieverklaring, getiteld En nu samengaan de 

toenemende marktwerking en het ontstaan van nieuwe concurrentieverhoudingen wel 

degelijk als een ‘bedreiging’ werd aangeduid en dat die een rol speelde bij de 

voorgenomen samenwerking. Partijen geven in deze notitie aan: ‘Wij hebben de conclusie 

getrokken dat in deze dynamische markt samen opereren beter is dan ieder voor zich en in 

concurrentie met elkaar.’21  

 

44. De citaten uit de notities Samen Beter en En nu samengaan zijn opgenomen om te 

illustreren welke ideeën bij partijen leefden en wat de achtergrond en bedoeling van hun 

samenwerking was. Datzelfde geldt voor de citaten uit de notulen van het overleg tussen 

cliëntenraad en de Raad van Bestuur van TIJ en het verslag van het Gemandateerd Raden 

van Toezicht Overleg tussen TIJ en PidZ, waarin wordt gesproken over een overleg ‘tussen 

TIJ, PidZ, Zorgbalans, SOV en SHDH, waar het traject beneden het kanaal wordt 

vastgesteld.’22 Partijen geven aan dat ook hieruit geen bewijs voor marktverdeling blijkt. 

De Raad is echter van oordeel dat ook uit deze stukken duidelijk blijkt dat alle vier 

(oorspronkelijk vijf) de destijds betrokken ondernemingen ervoor kozen om samen te 

werken in plaats van elkaar te beconcurreren en dat er sprake was van regulier overleg 

tussen alle betrokken partijen over de te volgen strategie.23 Op grond hiervan moet er 

naar het oordeel van de Raad van uitgegaan worden dat alle vier de destijds betrokken 

ondernemingen dezelfde interpretatie aan het geheel van de tussen hen gesloten 

overeenkomsten gegeven hebben. Daaraan doet niet af dat niet al deze documenten 

steeds ieder afzonderlijk door alle vier de ondernemingen samen zijn opgesteld of door 

hen zijn ondertekend. 

 

Het Convenant  

45. Zorgbalans en Viva! stellen dat het Convenant van januari 2005 slechts de intentie 

vastlegt om te fuseren en om Velsen-Zuid over te dragen. Zij betwisten dat uit het 

Convenant is af te leiden dat Zorgbalans en Viva! zich niet buiten de primaire 

werkgebieden zouden mogen begeven. Zij geven aan dat partijen met het Convenant 

geenszins beoogden of afspraken een geografische marktverdeling tot stand te brengen. 

De NMa had het Convenant in zijn context moeten beoordelen, dan had zij gezien dat 

                                                           
21 Dossierstuk 61080000320097. 

22 Zie randnummers 95 en 96 van het bestreden besluit.  

23 De verslagen van het Gemandateerd Raden van Toezicht Overleg tussen TIJ en PidZ, zie de randnummers 96 en 101 van 

het besluit, ook gevonden bij Zorgbalans, zie randnummer 104; het Sociaal Plan, zie randnummer 107; het verslag van een 

vergadering tussen de raden van bestuur van Viva! Zorggroep en Zorgbalans, zie randnummer 108 van het besluit. 
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in het Convenant slechts werd geconstateerd dat er als gevolg van de voorgenomen 

fusies twee zorginstellingen zouden ontstaan, één ten noorden en één ten zuiden van 

het kanaal. 

 

46. De Raad heeft de tekst van het Convenant beoordeeld in het licht van de context zoals 

die blijkt uit de andere bij partijen aangetroffen documenten waaruit de bedoeling die 

partijen hadden met hun samenwerking kan worden afgelezen. Naar het oordeel van de 

Raad blijkt uit deze context dat sprake is van samenwerking met het primaire doel de 

geografische markt te verdelen en daardoor niet met elkaar te hoeven concurreren. Het 

gaat hier overigens niet alleen om de documenten met betrekking tot de introductie van 

marktwerking in de zorg of de documenten over de gang van zaken voor en na het 

sluiten van het Convenant, maar ook om de inhoud van de Overeenkomst tot koop, 

verkoop en overdracht van zekere activa waarbij Velsen-Zuid is overgedragen en de 

verdere gang van zaken.  

 

De overdracht van Velsen-Zuid; gang van zaken en concurrentiebeperkingen in de 

Overeenkomst tot koop, verkoop en overdracht van zekere activa  

 

47. Viva! stelt dat de documenten die zijn opgesteld naar aanleiding van de overdracht van 

Velsen-Zuid en de documenten met betrekking tot de verdere gang van zaken geen 

bewijs van wilsovereenstemming vormen. Zorgbalans stelt voorts dat de overdracht van 

Velsen-Zuid geen bewijs vormt voor een marktverdelingsafspraak. De overdracht was 

sluitstuk van langjarige samenwerking en uitsluitend gericht op het bewerkstelligen van 

geïntegreerde zorg- en dienstverlening. 

 

48. De Raad merkt op dat ook hiervoor weer geldt dat deze documenten moeten worden 

bezien in onderlinge samenhang met al de overige documenten en dat alleen op deze 

manier de juiste betekenis kan worden gegeven aan de tussen de betrokken 

ondernemingen gesloten afspraken. Uit het gehele scala van documenten in hun 

onderlinge samenhang bezien blijkt dat er wilsovereenstemming tussen partijen 

bestond en dat zij daarbij dezelfde intenties hadden.  

 

49. In reactie op de stelling van Zorgbalans merkt de Raad op dat de overdracht van Velsen-

Zuid op zichzelf ook niet als een overtreding is aangemerkt. Het gaat er om dat de 

documenten die betrekking hebben op de overdracht van Velsen-Zuid en op de wijze 

waarop die heeft plaatsgevonden, aantonen dat die overdracht onderdeel uitmaakte van 

de strategie om twee ondernemingen tot stand te brengen die (voor specifieke diensten 

hun activiteiten zouden bundelen en die daarnaast) voor de basisdiensten ieder een 

eigen werkgebied hadden en niet met elkaar zouden concurreren. “Het behouden van 

een deel van de productie van de ene partner in het gebied van de andere partner zou”, zoals 



Openbaar 

 

19                                                  Openbaar 

het in het memo voor de vergadering van de Raad van Toezicht en Advies van 

Zorgbalans is verwoord, “op gespannen voet kunnen staan met een hechte collegiale 

samenwerking.” Naar het oordeel van de Raad is het doel van partijen -het niet met 

elkaar concurreren- hieruit duidelijk af te leiden.  

 

50. Viva! merkt op dat vorengenoemde zin “het behouden van een deel van de productie van 

de ene partner in het gebied van de andere partner op gespannen voet [zou] kunnen staan 

met een hechte collegiale samenwerking” een niet-juridische weergave zou zijn van het feit 

dat bij een overdracht van activiteiten een non-concurrentiebeding overeengekomen zou 

moeten worden, waaraan uitvoering is gegeven in de Overeenkomst tot koop, verkoop 

en overdracht van zekere activa, van juni 2006 (hierna: Activaovereenkomst). 

 

51. De Raad kan Viva! niet volgen in haar betoog. Het betrokken citaat heeft betrekking op 

activiteiten die nog niet zijn overgedragen, maar juist overgedragen zouden moeten 

worden om concurrentie met Zorgbalans te voorkomen. Dit heeft niets van doen met 

een concurrentiebeperking die wordt afgesproken nadat een overdracht heeft 

plaatsgevonden en die gerechtvaardigd zou zijn om te voorkomen dat betaalde goodwill 

voor niets betaald zou zijn. 

 

Activaovereenkomst: non-concurrentiebeding en niet-wervingsbeding 

52. Met betrekking tot het non-concurrentiebeding in de Activaovereenkomst tussen 

Zorgbalans en TIJ, waarbij Velsen-Zuid is overgedragen, merkt Zorgbalans op dat -in 

tegenstelling tot hetgeen is genoemd in het bestreden besluit- er wel degelijk voor 

goodwill is betaald, zonder dit verder te motiveren. De Raad ziet echter ook na 

heroverweging geen aanleiding om op zijn standpunt zoals opgenomen in het 

bestreden besluit terug te komen. Zorgbalans heeft inderdaad een vergoeding voor de 

zogenaamde Achterblijvende Kosten betaald, maar dat was een vergoeding voor 

daadwerkelijk gemaakte en te maken kosten en niet een betaling voor goodwill.24 Dit 

blijkt ook uit een notitie van een controller van Zorgbalans, die in zijn beoordeling van 

de overdrachtsovereenkomst van Velsen-Zuid onder andere zegt: “In het traject hebben 

wij gemerkt dat [vertrouwelijk] de financiële consequenties zeer gespecificeerd heeft 

                                                           
24 Zie Bijlage 1 bij de Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst, Dossierstuk 61080000351280 e.v., “Definities: (…) 

Achterblijvende kosten: de kosten die Verkoper na de Effectieve Datum terzake de thuiszorgactiviteiten Zuid gedurende 

enige tijd blijft maken omdat de afbouw daarvan niet gelijktijdig kan plaatsvinden met bedoelde overdracht, o.a. in verband 

met jegens derden aangegane verplichtingen;(…)”. En de “Concept Overall rapportage Samenwerkingsverbanden tussen 

Zorgbalans en Viva Zorggroep”, dd 28 juni 2006, Dossierstuk 61080000351403: “Contractueel is tussen partijen 

overeengekomen dat Zorgbalans de Viva Zorggroep compenseert voor de kosten die TIJ nog een aantal jaren moet maken 

om haar ondersteunend apparaat (overhead) terug te brengen als direct gevolg van de overgedragen exploitatie van ca. € 

[vertrouwelijk] miljoen”. 
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beschreven. Ik heb dat zeer aanvaardbaar gevonden omdat het overdragen van ruim 

[vertrouwelijk] miljoen thuiszorgomzet al zeer gedurfd is, maar vervolgens wenst 

[vertrouwelijk] niet het verwijt mee te krijgen met achterblijvende kosten te zitten. (…) In elk 

der artikelen is zichtbaar dat TIJ geen financieel risico wenst te lopen, daar er geen koopsom 

is gevraagd voor de overgedragen omzet.”25 Hierin, maar ook in de Activaovereenkomst 

zelf wordt geen melding gemaakt van een betaling voor goodwill. De Raad gaat er hierbij 

ook niet van uit dat partijen hier geen melding van hebben gemaakt omdat zij daarmee 

een betaling voor goodwill trachtten te verheimelijken. Voorts heeft de Raad 

geconstateerd dat de bepalingen die zijn opgenomen in de artikelen 15.1 en 15.3 van de 

Activaovereenkomst een ruimere strekking hebben dan noodzakelijk is om de belangen 

van Zorgbalans te beschermen.  

 

53. Tevens stellen zowel Zorgbalans zowel als Viva! dat er in de praktijk geen sprake is 

geweest van verlenging van het non-concurrentiebeding, omdat de betaling van de 

achterblijvende kosten in februari 2007 binnen de initiële twee jaar viel die partijen 

waren overeengekomen. 

 

54. De Raad merkt op dat, hoewel de betaling van februari 2007 inderdaad viel binnen de 

periode van twee jaar na het sluiten van de overeenkomst, uit een interne mail van 

Zorgbalans26 blijkt dat Zorgbalans ook nog over de periode 2007 t/m 2009/2010 

Achterblijvende Kosten zou betalen. Hieruit, zowel als uit de tekst van artikel 15.1 zelf, 

blijkt dat partijen hebben afgesproken dat het beding van dit artikel van de 

Activaovereenkomst voor een langere periode dan twee jaren zou gelden en partijen 

daar ook van uitgingen. 

 

55. Wat betreft het wederzijdse niet-wervingsbeding merkt Viva! op dat wederkerigheid van 

dit beding in dit geval noodzakelijk was “aangezien Zorgbalans een deel van de 

onderneming van TIJ overnam”. De Raad kan Viva! niet in haar betoog volgen. 

Zorgbalans is de onderneming die een deel van de activiteiten van Viva! overneemt en 

die er tot op een bepaalde hoogte tegen beschermd mag worden dat Viva! zo zou 

handelen dat die overname haar waarde zou verliezen. Viva! zelf heeft echter niet een 

deel van de activiteiten van Zorgbalans overgenomen en er is dan ook geen reden dat 

Viva! zou moeten worden beschermd tegen mogelijke concurrentie van Zorgbalans. 

 

56. Tevens merkt Viva! op dat het niet-wervingsbeding geen betrekking heeft op cliënten, 

omdat in dit beding het begrip “afnemers” is gehanteerd en niet het begrip “cliënten”, 

terwijl dat begrip in de overeenkomst is gedefinieerd. Het feit dat het niet-

                                                           
25 Dossierstuk 61080000340154. 

26 Dossierstuk 61080000341246, door Zorgbalans geciteerd op p. 19 van haar zienswijze. 
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wervingsbeding niet beperkt is tot een bepaald gebied is logisch, omdat het 

geografische gebied waar werknemers, afnemers en leveranciers zijn gevestigd voor een 

niet-wervingsbeding volstrekt niet relevant is. 

 

57. Naar aanleiding hiervan merkt de Raad op dat zelfs als het al zo zou zijn dat met 

“afnemers” geen cliënten bedoeld zijn, wat naar zijn oordeel bepaald niet voor de hand 

ligt, het niet-wervingsbeding nog steeds veel ruimer is dan gerechtvaardigd zou zijn, 

omdat het ook hier weer gaat om een wederzijdse verplichting en het beding geen 

geografische beperking kent. Dit laatste is in de onderhavige zaak wel degelijk van 

belang, omdat de regio waar bijvoorbeeld werknemers al dan niet mogen worden 

geworven van groot belang kan zijn voor de mogelijkheid om aldaar activiteiten te 

kunnen ontplooien. De Mededeling Nevenrestricties geeft ook aan dat de geografische 

werking van het niet-wervingsbeding beperkt dient te blijven tot het gebied waarop Viva! 

haar diensten aanbood.27   

 

58. Op grond hiervan is de Raad van oordeel dat de artikelen 15.1 t/m 15.3 van de 

Activaovereenkomst niet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan toegestane 

nevenrestricties, omdat zij verder gaan dan noodzakelijk zou zijn voor de 

verwezenlijking van de overdracht van Velsen-Zuid aan Zorgbalans. Een toegestane 

nevenrestrictie dient ertoe om de waarde van hetgeen is overgedragen te beschermen 

tegen gedragingen van de verkoper die deze waarde zouden aantasten of annihileren. 

Een verplichting om elkaar wederzijds te beschermen valt daar duidelijk niet onder. 

 

59. Naar aanleiding van de opmerking van Zorgbalans dat de door de Raad toegepaste 

Mededeling Nevenrestricties slechts een beleidsregel is en dat zelfs als sprake zou zijn 

van een niet-toegestane nevenrestrictie, dit nog niet zou betekenen dat artikel 15 in strijd 

zou zijn met artikel 6 Mw, laat staan een doelbeperking zou vormen, merkt de Raad het 

volgende op. Een overeenkomst waarbij partijen zich verplichten tot naleving van de 

bedingen zoals opgenomen in artikelen 15.1 tot en met 15.3 van de Activaovereenkomst - 

zeker gezien in de context van het geheel aan afspraken waarin zij zijn gemaakt - beperkt 

de concurrentie en strékt er ook toe de concurrentie te beperken. Een afspraak om niet 

zonder toestemming actief te zijn in een deel van het werkgebied van de andere partij 

strekt ertoe de concurrentie te beperken en komt in de praktijk neer op een 

marktverdeling. Ook een afspraak om niet te trachten werknemers, afnemers, 

leveranciers of andere betrokken personen of organisaties te bewegen hun contacten 

met de andere partij geheel of gedeeltelijk te verbreken, strekt ertoe om bestaande 

relaties met personeel of een organisatie als het zorgkantoor in stand te houden en 

                                                           
27 Mededeling van de Commissie betreffende beperkingen die rechtstreeks verband houden met en noodzakelijk zijn voor 

de totstandbrenging van concentraties, 5 maart 2005, PbEU C 56/24, randnummer 37 jo. 41. 



Openbaar 

 

22                                                  Openbaar 

daarmee af te zien van het elkaar aandoen van concurrentie. Omdat deze bedingen niet 

vallen onder de uitzondering van artikel 10 Mw, betekent dit dat zij in strijd zijn met 

artikel 6, lid 1, Mw. Zorgbalans en Viva! hebben voorts in hun eerdere zienswijzen noch 

in hun gronden van bezwaar aangetoond dat de uitzondering van artikel 6, lid 3, Mw 

van toepassing zou zijn.  

 

60. Partijen hebben aangegeven dat zij samenwerkten om wijkgerichte ketenzorg te 

realiseren. De Raad merkt op dat samenwerking om wijkgerichte zorg te bewerkstelligen 

wenselijk kan zijn, wanneer bijvoorbeeld sprake is van samenwerking tussen intra- en 

extramurale instellingen -niet zijnde actuele of potentiële concurrenten- en op die wijze 

geen concurrentie wordt uitgeschakeld, maar sprake is van het borgen van kwaliteit- en 

doelmatigheidsaspecten. Zoals de Raad met betrekking tot dit punt in de randnummers 

184 tot en met 188 van het bestreden besluit ten overvloede heeft overwogen, valt echter 

niet in te zien hoe het verdelen van de markt in ‘eigen’ werkgebieden instrumenteel -laat 

staan noodzakelijk- kan zijn voor het tot stand brengen van wijkgerichte ketenzorg.  

 

61. Viva! stelt voorts dat de andere documenten die in paragraaf 4.7 en 4.8 van het besluit 

(met uitzondering van de Samenwerkingsovereenkomst) genoemd worden, geen bewijs 

van wilsovereenstemming opleveren, wat tevens zou gelden voor de teksten die zijn 

geplaatst op de website van Zorgbalans. 

 

62. In reactie hierop verwijst de Raad naar hetgeen hij heeft opgemerkt in de randnummers 

37 en verder van dit besluit. Ook hier geldt weer dat deze documenten moeten worden 

bezien in onderlinge samenhang met de overige documenten en dat deze informatie de 

context vormt van de afspraken tussen partijen en daarmee duidelijk maken wat partijen 

in feite hebben afgesproken en hoe zij zich hebben gedragen. Uit het gehele scala van 

documenten in hun onderlinge samenhang bezien blijkt dat er wilsovereenstemming 

tussen partijen bestond en ook waarover die wilsovereenstemming bestond. 

 

De Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst en de side-letter 

 

Inwerkingtreding WMO en de gunning aan Viva!   

63. In reactie op de inwerkingtreding van de WMO per 1 januari 2007, hebben partijen in de 

zomer van 2006 besloten ieder voor zich in te schrijven op de aanbestedingen van de 

gemeenten. Toen Viva! de aanbesteding in het gebied van Zorgbalans won, hebben 

partijen besloten een gemeenschappelijke dochteronderneming -Viva! Thuis B.V.- op te 

richten, ten behoeve van de huishoudelijke verzorging in de regio. Deze afspraak is 

neergelegd in de Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst van december 2006. 
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64. Zowel Viva! als Zorgbalans stellen dat de documenten die in de aanloop naar de 

Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst zijn opgesteld, niet kunnen dienen 

als bewijs voor wilsovereenstemming met betrekking tot gebiedsverdeling of als een 

voortzetting van de ‘afspraak’ tot gebiedsverdeling. Deze documenten zijn niet door 

partijen gezamenlijk opgesteld en betreffen louter overwegingen van hoe met de komst 

van de WMO moet worden omgegaan. De gang van zaken rond en na de 

inwerkingtreding van de WMO toont volgens hen juist aan dat er geen afspraak tot 

marktverdeling tussen partijen heeft bestaan, onder andere omdat partijen ieder voor 

zich hebben ingeschreven, ook in elkaars werkgebieden. 

 

65. De Raad merkt op dat uit het dossier eerder het tegendeel blijkt. Zo wordt er in de 

‘conceptintentieovereenkomst’ tussen Zorgbalans en Viva! (over de overgang van 

personeel bij verlies van een aanbesteding) expliciet aangegeven dat partijen besloten 

hebben ieder voor zich in te schrijven op de aanbestedingen voor de huishoudelijke 

zorg en dat zij dit gedaan hebben uit angst om bij een aanbesteding een deel van hun 

marktaandeel in hun eigen regio te verliezen. Hoewel partijen aangeven dat dit concept 

niet bij Viva! bekend was en onmogelijk als bewijs kan dienen, is de Raad toch van 

oordeel dat dit document aangeeft dat partijen wilden uitspreken dat zij wat betreft V&V 

zich zouden houden aan de gebiedsverdeling. Hieruit, en uit het memo ‘Heroriëntatie op 

de huishoudelijke hulp na verlies aanbesteding’28 van Zorgbalans en de Kaderbrief van ViVa! 

29, blijkt immers hoe partijen aankeken tegen de ontwikkelingen tengevolge van de 

invoering van de WMO en daarover overlegden. Bovendien blijkt hieruit dat partijen, na 

hun besluit om ieder voor zich in te schrijven op de aanbestedingen voor de 

huishoudelijke zorg, wel in overleg bleven over de mogelijke ontwikkelingen op de markt 

en hoe zij daarop zouden kunnen reageren. Hoewel bij de stukken die bij het 

bedrijfsbezoek aan Zorgbalans zijn meegenomen, alleen de 

conceptintentieovereenkomst is aangetroffen, heeft de NMa uit het feit dat in onderdeel 

I van de Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst wordt verwezen naar ‘de 

Intentieovereenkomst’, afgeleid dat de conceptintentieovereenkomst inderdaad heeft 

geleid tot een intentieovereenkomst en dat partijen hierover dus onderling contact 

gehad hebben en afspraken gemaakt hebben.30  

 

66. De Raad wenst voorts op te merken dat, zou er geen afspraak tot marktverdeling zijn 

geweest, men in de conceptintentieovereenkomst geen verklaring had hoeven geven 

                                                           
28 Dossierstuk 61080000350980. 

29 Dossierstuk 61080000350504. 

30 Dat er inderdaad een Intentieovereenkomst tussen partijen tot stand gekomen is, wordt bevestigd door wat Zorgbalans 

aanvoert in randnummer 85 van haar bezwaarschrift. Daar wordt gezegd: “De intentieovereenkomst, gedateerd op  

10 november 2006, was – anders dan het concept waaruit de NMa citeert – wél bedoeld voor beoordeling door ViVa!.” 
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voor het feit dat men buiten het eigen gebied ging inschrijven. Er bestond zonder die 

afspraak geen enkele reden voor Viva! om, toen zij de aanbestedingen voor de 

huishoudelijke verzorging had gewonnen, zich ten opzichte van Zorgbalans ertoe te 

verbinden om ten zuiden van het kanaal niet ook persoonlijke verzorging en verpleging 

aan te bieden.  

 

67. Zorgbalans en Viva! voeren verder aan dat zij niet vooraf harde afspraken hebben 

gemaakt over overgang van personeel en samenwerking indien één van hen de 

aanbesteding (in het primaire werkgebied) zou verliezen, maar dat Zorgbalans zich pas 

nader heeft beraden nadat duidelijk was dat zij de aanbesteding en de door haar 

daartegen aangespannen rechtszaak had verloren. Zij geven aan dat niet alleen zou zijn 

nagedacht over samenwerking met Viva! maar ook over samenwerking met 

[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk]. Viva! stelt verder dat er geen verband bestaat tussen 

het Convenant en de Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst en de side-

letter. 

 

68. De Raad wijst erop dat de conceptintentieovereenkomst betrekking heeft op wat partijen 

gaan doen als één van hen de aanbesteding verliest. De intentieovereenkomst zelf is 

volgens Zorgbalans tot stand gekomen op 10 november 2006, dezelfde dag als waarop 

vaststond (nadat ook de rechtszaak was verloren) dat Zorgbalans de aanbesteding had 

verloren. Het is niet aannemelijk dat de overeenkomst op die dag tot stand had kunnen 

komen als daarover niet tevoren tussen partijen overleg had plaatsgevonden.  

 

69. Dat Zorgbalans erover gedacht heeft om behalve met Viva! mogelijk ook met 

[vertrouwelijk] en [vertrouwelijk] samen te werken, zoals Zorgbalans en Viva! aanvoeren, 

doet niet af aan het feit dat sprake is geweest van overleg tussen partijen en van een 

afspraak om de bestaande afspraken ten aanzien de persoonlijke verzorging en 

verpleging te handhaven en voort te zetten. Juist de samenwerking met Viva! op het 

gebied van de huishoudelijke verzorging noopte Zorgbalans ertoe haar werkgebied wat 

betreft de persoonlijke verzorging en verpleging ‘veilig te stellen’, omdat de 

huishoudelijke verzorging vaak het eerste contact oplevert met de cliënt en de instelling 

daarmee als het ware ‘een voet tussen de deur’ krijgt. Dit is ook met zoveel woorden 

aangegeven in het memo ‘Heroriëntatie op de huishoudelijke hulp na verlies aanbesteding’. 

Zou Zorgbalans ervoor gekozen hebben voor de huishoudelijke zorg met een andere 

instelling samen te werken, dan zou de behoefte aan een dergelijke afspraak er niet 

geweest zijn. De verschillende afspraken tussen partijen vormen daarom naar het 

oordeel van de Raad een geheel van onderling samenhangende overeenkomsten.  

 

70. De conceptintentieovereenkomst heeft uiteindelijk tot de Samenwerkings- en 

aandeelhoudersovereenkomst geleid. Zorgbalans en Viva! wijzen erop dat de artikelen 3.4 
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en 3.5 van deze Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst, niet inhouden dat 

cliënten worden doorverwezen naar Thuiszorg IJmond (noord) respectievelijk 

Zorgbalans (zuid) afhankelijk van het werkgebied waar de huishoudelijke zorg wordt 

geleverd en dat in artikel 3.6 van de overeenkomst is opgenomen dat de genoemde 

bepalingen niet bedoeld zijn om TIJ en Zorgbalans te beletten zich in elkaars 

werkgebied te vestigen en daar zorg en/of diensten te verlenen. Het gaat hier slechts 

om het geven van informatie en deze verplichting geldt alleen als TIJ haar diensten niet 

kan leveren. De zogenaamde ‘side-letter’ bij deze Samenwerkingsovereenkomst kan 

daaraan volgens partijen geen afbreuk doen. Deze is volgens partijen 

mededingingsrechtelijk niet bezwarend, omdat Viva! zich slechts eenzijdig uitspreekt 

voornemens te zijn geen andere zorg dan huishoudelijke zorg te gaan leveren; er is geen 

sprake van wilsovereenstemming. Zorgbalans heeft altijd duidelijk gecommuniceerd dat 

haar wensen nog zouden worden gecontroleerd op verenigbaarheid met het 

mededingingsrecht. 

 

71. De Raad is van oordeel dat verschillende documenten, een interne e-mail van 

Zorgbalans met daarin een concept side-letter, een brief van Zorgbalans aan Viva! met 

daarin afspraken die in een e-mail van Viva! aan Zorgbalans deels worden bevestigd en 

de definitieve versie van de side-letter,31 duidelijk maken dat er sprake was van een 

afspraak tussen partijen dat Viva! naast de huishoudelijke verzorging niet ook de 

persoonlijke verzorging en verpleging ten zuiden van het Noordzeekanaal zou verlenen 

en dat daarmee de eerder tot stand gebrachte verdeling van de werkgebieden voor de 

persoonlijke verzorging en verpleging werd gehandhaafd en voortgezet.  

 

72. Behalve uit vorengenoemde documenten blijkt bijvoorbeeld ook nog uit de Notitie 

Stichting Thuiszorg IJmond (TIJ), een notitie van de heer [vertrouwelijk] van Zorgbalans 

van 28 juni 2007, waarin onder het kopje “Belangrijkste afspraken” bij nummer 3 staat: 

“VIVA zal geen zorgactiviteiten ontplooien dan wel zich wervend opstellen in de 

verzorgingsgebieden van ZB”32 dat sprake is van een afspraak dat Viva! niet ook V&V ten 

zuiden van het Noordzeekanaal zou verlenen. Voorts blijkt uit een memo van de heer 

[vertrouwelijk] aan de heer [vertrouwelijk] (beide van Zorgbalans), dat “(…)Afgesproken 

moet worden dat VIVA gedurende de looptijd van de WMO-contracten geen 

thuiszorgactiviteiten, anders dan HV, in het verzorgingsgebied van ZB kan afzetten.33” Viva! 

geeft ook aan dat Zorgbalans een voorstel heeft gedaan om tot marktverdeling te 

komen, maar dat zij uitsluitend bereid was te verklaren dat zij geen eenzijdig 

voornemen had om in het gebied van Zorgbalans actief te worden. Hieruit kan naar het 

                                                           
31 Zie randnummers 130-133 van het bestreden besluit. 

32 Dossierstuk 61080000351407. 

33 Dossierstuk 61080000350900. 
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oordeel van de Raad worden afgeleid dat beide partijen wilden dat Viva! niet in het 

gebied van Zorgbalans actief zou worden en dat zij deze wil ook aan elkaar kenbaar 

hebben gemaakt. Dat het niet gaat om een ‘eenzijdig‘ voornemen van Viva! blijkt ten 

slotte nog wel het duidelijkst uit het feit dat de ‘side-letter’ door beide partijen is 

ondertekend en waarin wordt gezegd: ‘Viva heeft niet het voornemen om in het 

oorspronkelijke verzorgingsgebied van Zorgbalans andere zorg dan huishoudelijke zorg te 

gaan leveren. (..) Wij gaan er vanuit dat met bovenstaande alle gemaakte afspraken en 

nadere bespreekpunten juist zijn verwoord’.34 Het woord ‘eenzijdig’ komt daarin niet voor.  

 

73. De reactie van Viva! op het verzoek van Zorgbalans aan Viva om geen V&V in haar 

gebied te gaan leveren, dat zij enkel in de side-letter wilde opnemen niet het eenzijdige 

voornemen te hebben om andere zorg dan HV in het gebied van Zorgbalans te gaan 

leveren, kan naar het oordeel van de Raad -en gezien de context waarin deze uitspraak is 

gedaan- niet gezien worden als een eenzijdige mededeling van Viva, maar als een vorm 

van geruststelling aan Zorgbalans, welke door Zorgbalans geaccepteerd werd. De Raad 

ziet de reactie van Viva! als een uitlating die is gedaan in het kader van de 

marktverdelingsafspraak die partijen eerder hadden gemaakt en waarmee door Viva! 

werd aangeven dat Zorgbalans wat het overige (V&V) betreft nog steeds van deze 

afspraak uit kon gaan. Zorgbalans heeft zich op geen enkele manier verzet tegen deze 

instandhouding van de marktverdeling wat betreft V&V. 

 

74. Zorgbalans voert voorts aan dat de redenering van de NMa dat de afspraak in de side-

letter alleen eenzijdig hoefde te zijn omdat Zorgbalans al gebonden was aan de 

gebiedsverdeling zoals afgesproken in het Convenant en de Activaovereenkomst, 

innerlijk tegenstrijdig is, omdat ook Viva! dan al aan die afspraak gebonden zou zijn en 

het niet nodig was in de side-letter nogmaals haar voornemen vast te leggen om voor de 

persoonlijke verzorging en verpleging niet werkzaam te zijn in het werkgebied van 

Zorgbalans. 

 

75. In reactie hierop merkt de Raad op dat naar zijn oordeel de afspraak om elkaars 

werkgebieden te respecteren al bestond en dat het dus strikt genomen inderdaad niet 

noodzakelijk was dat Viva! in de side-letter nog eens bevestigde dat zij ten zuiden van 

het Noordzeekanaal niet ook persoonlijke verzorging en verpleging zou gaan leveren 

toen zij de aanbesteding voor de huishoudelijke verzorging voor dat gebied gewonnen 

had. Dat neemt niet weg dat Zorgbalans, na de beslissing van beide partijen om ieder 

voor zich op de aanbestedingen in het kader van de WMO in te schrijven en nadat zij 

haar ‘eigen’ werkgebied door het verlies van de aanbesteding aan Viva! was kwijtgeraakt, 

blijkbaar behoefte had aan de verzekering dat voor de persoonlijke verzorging en 

                                                           
34 Dossierstuk 61080000341291. 
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verpleging de bestaande afspraken niet zouden veranderen en dat zij Viva! daarom 

verzocht dit nogmaals te bevestigen. Het is te begrijpen dat Zorgbalans zich er zorgen 

over maakte dat Viva! ten zuiden van het Kanaal via de huishoudelijke verzorging ook op 

de markt voor de persoonlijke verzorging en verpleging actief zou worden, omdat de 

huishoudelijke verzorging functioneert als een voorportaal voor de persoonlijke 

verzorging en verpleging.  

 

76. Viva! merkt op dat in de side-letter slechts sprake was van een “voornemen” en niet van 

een afspraak en dat dit tevens blijkt uit het feit dat Viva! via reclamefolders actief klanten 

heeft geworven in het gebied van Zorgbalans en dat zij in september 2007 

fusiebesprekingen heeft gevoerd met [vertrouwelijk], die intramurale zorg biedt in het 

gebied van Zorgbalans, met de bedoeling vanuit de locaties van [vertrouwelijk]het door 

haar ontwikkelde wijkzorgconcept verder uit te rollen.  

 

77. Naar aanleiding hiervan merkt de Raad op dat de verspreiding van het reclamemateriaal 

pas heeft plaatsgevonden nadat de huishoudelijke zorg aan Viva! gegund was en dat, 

hoewel in het reclamemateriaal ook vermeld wordt dat Viva! een instelling is die een 

groot aantal diensten aanbiedt, de reclame toch primair ziet op de levering van 

huishoudelijke zorg.35 Ook de fusiebesprekingen met [vertrouwelijk] dateren volgens de 

informatie van de Raad uit voorjaar 2008. Maar zelfs al zouden de fusiebesprekingen 

zijn gevoerd in september 2007, dan nóg bewijst dit niet dat er geen afspraak bestond 

tussen Viva! en Zorgbalans om elkaars werkgebied te respecteren. Het bedrijfsbezoek 

van de NMa vond plaats in juli 2007, wat ertoe heeft kunnen leiden dat partijen tot de 

conclusie kwamen hun beleid voor de toekomst te moeten herzien. Dat betekent niet 

dat de afspraak die toen bestond niet toch nog tot eind 2007 heeft voortgeduurd, omdat 

pas met ingang van januari 2008 de nieuwe contracten met het zorgkantoor van kracht 

werden.  

 

Conclusie 

 

78. De Raad is, na heroverweging, van oordeel dat bovenstaande bezwaren van partijen 

geen aanleiding geven om anders te oordelen over de in het bestreden besluit 

vastgestelde overtreding. De bezwaren van partijen treffen derhalve geen doel. Partijen 

hebben hun werkgebieden verdeeld en afgesproken deze verdeling in stand te houden 

                                                           
35 Er wordt in deze folder voornamelijk gesproken over huishoudelijke hulp: ‘Wij voorkomen dat u iedere keer opnieuw 

geconfronteerd wordt met een nieuw gezicht en daardoor keer op keer alles opnieuw moet uitleggen (waar staat de 

stofzuiger en waar liggen de vuilniszakken)’. ‘Wist u dat: Viva zorggroep is geselecteerd door uw gemeente om hulp bij het 

huishouden te leveren en Viva Zorggroep door hun clientèle onlangs met een ruime 8 is beoordeeld op het onderdeel hulp 

bij het huishouden’. 
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en niet met elkaar te concurreren. Toen de WMO in werking trad hebben partijen deze 

gebiedsverdeling ten aanzien van V&V gehandhaafd en voortgezet.  
 

3.3 Mededingingsbeperkende strekking van de afspraak 

 

79. Partijen stellen dat de NMa had moeten onderzoeken of de daadwerkelijke mededinging 

wordt beperkt, daarbij rekening houdend met de doelstellingen van de ondernemingen. 

Had zij dit gedaan, dan zou zij niet hebben kunnen concluderen tot een afspraak met 

een mededingingsbeperkende strekking, maar had zij geconcludeerd dat partijen met de 

samenwerking slechts tot doel hadden wijkgerichte zorg tot stand te brengen. 

Zorgbalans brengt naar voren dat de conclusie dat de overeenkomst ertoe strekt de 

mededinging te beperken alleen getrokken kan worden op basis van een gedegen 

economisch onderzoek en dat dit slechts anders zou zijn als sprake zou zijn van een 

overeenkomst waarvan de ervaring leert dat deze ongeacht de economische context de 

mededinging (nagenoeg) altijd beperkt, vervalst of verhindert (de zogenaamde 

“klassieke” kartelafspraken) en dat het Convenant daar op geen enkele wijze aan 

voldoet. Zorgbalans verwijst voorts naar het arrest van het Gerecht (GvEA) in de zaak 

GlaxoSmithKline/Commissie (GSK)36 en beide partijen noemen de uitspraken van 

respectievelijk het CBB in de zaak Modint en de rechtbank Rotterdam in de zaak NIP, 

NVVP en LVE/NMa.37  

 

80. De Raad merkt allereerst op dat het Hof van Justitie inmiddels een arrest heeft gewezen 

in de zaak GSK.38 Het Hof van Justitie heeft bepaald dat het GvEA in die zaak met 

betrekking tot het onderzoeken van de gevolgen van een overeenkomst tot belemmering 

van de parallelhandel, van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan.39 Het Hof van 

Justitie oordeelt dat de gevolgen van een overeenkomst niet hoeven te worden 

onderzocht wanneer vaststaat dat deze een mededingingsbeperkende strekking heeft. 

Ook oordeelt het Hof van Justitie dat niet eerst sprake is van een overeenkomst met 

mededingingsbeperkende strekking wanneer de eindgebruikers de voordelen van een 

                                                           
36 Arrest van 27 september 2006, zaak T-168/01. 

37 Uitspraak van het CBB van 28 oktober 2005, LJN: AU5316; uitspraak van de rechtbank Rotterdam van  

17 juli 2008, LJN: AY4928. 

38 Uitspraak van het HvJEG 6 oktober 2009, GlaxoSmithKline Services Unlimited tegen Commissie van de Europese 

Gemeenschappen (C-501/06 P) en Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen GlaxoSmithKline Services 

Unlimited (C-513/06 P) en European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) tegen Commissie van de 

Europese Gemeenschappen (C-515/06 P) en Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos 

(Aseprofar) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (C-519/06 P). 

39 Idem, randnummers 55-58. 
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doeltreffende mededinging wordt ontnomen. Het Hof geeft aan dat artikel 101 VWEU 

(en daarmee ook artikel 6 Mw) niet uitsluitend is bedoeld om de belangen van 

concurrenten of consumenten te beschermen, maar om de structuur van de markt en 

daarmee de mededinging als zodanig te veilig te stellen.40 Wat belangrijk is, is dat moet 

kunnen worden vastgesteld dat de betrokken overeenkomst in de context waarin zij is 

tot stand gekomen, concreet geschikt is om de mededinging te beperken.41 Is aan die 

voorwaarde voldaan, dan hoeft geen onderzoek naar de effecten of daadwerkelijke 

beperkingen die de overeenkomst in de praktijk heeft gehad, meer plaats te vinden.  

 

81. De Raad heeft vastgesteld dat partijen hebben afgesproken hun werkgebieden onderling 

te verdelen. Een dergelijke marktverdeling is, indien -zoals in de onderhavige zaak- dit 

plaatsvindt in een context ofwel op een markt waar mededinging mogelijk is, een 

afspraak met een mededingingsbeperkende strekking. De subjectieve intentie van 

partijen met deze afspraak is hierbij niet van belang. Volgens vaste jurisprudentie is het 

niet nodig te bewijzen dat de betrokken ondernemingen de subjectieve intentie hadden 

om de mededinging te beperken.42 De Raad heeft deze door partijen gemaakte 

afspraken, om de daadwerkelijke betekenis daarvan, waaronder het Convenant, te 

kunnen duiden, in de context geplaatst van alle gedane uitlatingen en afspraken die 

partijen in dit kader zijn aangegaan. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden tot 

concurrentie in deze markt in transitie. De Raad is van oordeel dat het onderzoek van de 

NMa in deze zaak naar de economische en juridische context, 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, waaronder het 

bestaande wettelijk en feitelijk kader op de betrokken markt, concreet geschikt waren 

om de daadwerkelijke mededinging te beperken. Dat sprake was van een markt in 

transitie, maakt deze beoordeling niet anders. Er was sprake van concurrentiedruk en 

partijen hebben de opkomende mededinging uitgeschakeld. Het geheel van de door hen 

gesloten overeenkomsten leidde noodzakelijkerwijs tot een beperking van de 

mededinging, omdat cliënten niet meer de keuze hadden tussen Viva! en Zorgbalans, 

maar gedwongen waren zich te richten tot de onderneming die op basis van de 

afspraken haar diensten in hun woongebied aanbood. Het ECRi-rapport is weliswaar in 

                                                           
40 Idem, randnummer 63. 

41 Zie het onderzoek dat het Hof van Justitie heeft uitgevoerd in de arresten van 8 november 1983, IAZ International 

Belgium e.a./Commissie, 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 en 110/82, Jurispr. blz. 3369, punt 25, en  

20 november 2008, Beef Industry Development Society en Barry Brothers, C-209/07, Jurispr. blz. I-00000, de r.o. 16, 21 en 

31-35. Zie tevens de uitspraak van het CBb van 12 augustus 2010, T-Mobile Netherlands B.V. ea, zaak AWB 06/657, 06/660 

en 06/661, ro. 7.3.2 en de uitspraak van het HvJEG van 4 juni 2009 in deze zaak.  

42 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, rechtsoverweging 7. 
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zijn algemeenheid opgesteld en niet concreet voor deze casus, maar de omschrijving in 

het ECRi-rapport gaat wel degelijk op voor deze situatie in de regio Kennemerland; 

aangegeven wordt dat afspraken tussen aanbieders onderling dat zij elkaars gelijke 

markten niet zullen betwisten (zoals aan de orde in Kennemerland) vanuit 

welvaartsperspectief ongewenst zijn.43 

 

82. De Raad heeft vastgesteld dat op de betrokken ABWZ-markten concurrentie mogelijk is, 

dat partijen concurrentie van elkaar ondervonden en dat op basis van de inhoud van de 

overeenkomsten kan worden vastgesteld dat Viva! en Zorgbalans bij het geheel van de 

tussen hen gesloten onderling samenhangende overeenkomsten afgesproken hadden 

om in onderling overleg via fusies twee ondernemingen tot stand te brengen met ieder 

een eigen werkgebied en om de aldus tot stand gebrachte gebiedsverdeling in stand te 

houden en niet met elkaar te concurreren. De Raad stelt derhalve, ook na 

heroverweging, vast dat het geheel van overeenkomsten, geplaatst in de relevante 

economische en juridische context, inhield en ertoe strekte om (mede) de onderlinge 

concurrentie te beperken.  

 

83. Zorgbalans geeft aan dat een niet-meldingsplichtige concentratie als zodanig geen 

mededigingsbeperking oplevert en de NMa nu niet via artikel 6 Mw bij partijen kan 

‘terugkomen’. De Raad merkt nogmaals op dat in het bestreden besluit niet de beide 

fusies of de overdracht van Velsen-Zuid op zichzelf als overtredingen van de 

Mededingingswet zijn aangemerkt, maar het geheel van afspraken in hun onderlinge 

samenhang bezien. In dit kader is in het bestreden besluit de door Zorgbalans 

benadrukte sturende rol van het zorgkantoor dan ook als niet relevant aangemerkt. Dat 

partijen bij het maken van de afspraken tevens aandacht hebben gehad voor hun doel 

om wijkgerichte zorg te realiseren, doet niet af aan de mededingingsbeperkende aard 

daarvan. In de zaak IAZ heeft het Hof van Justitie van de EG heeft vastgesteld dat een 

overeenkomst die noodzakelijkerwijs leidt tot beperking van de mededinging, ertoe 

strekt om de mededinging te beperken en dat daaraan niet afdoet dat met de 

overeenkomst ook een ander doel werd nagestreefd.44 Partijen kunnen in dat geval in 

beginsel niet stellen dat het niet de bedoeling was om de mededinging te beperken of 

dat met de overeenkomst ook een ander doel werd nagestreefd. Hoewel het 

feitencomplex in de zaak IAZ, zoals Zorgbalans opmerkt, anders was dan in de 

onderhavige zaak, is de uitspraak van het Hof in de onderhavige zaak van belang omdat 

partijen aanvoeren dat zij met hun samenwerking de verbetering van de zorg voor ogen 

                                                           
43 ECRI-rapport, pagina’s 29-30. 

44 Zie HvJEG, 8 november 1983, IAZ/Commissie, gev. zaken 96-102 e.a., Jur. 1983, p. 3411; bevestigd in het arrest van  

20 november 2008, Competition Authority v. Beef Industry Development Society Ltd en Barry Brothers (Carrigmore) 

Meats Ltd, C-209/07, Jur. 2008, p, I-08637, randnummer 23 en verder.  



Openbaar 

 

31                                                  Openbaar 

hebben gehad. Naar het oordeel van de Raad kan een overeenkomst ook dan ertoe 

strekken de mededinging te beperken als zij daarnaast ook andere, legitieme 

doelstellingen nastreeft.  

 

84. De Raad is derhalve van oordeel dat de afspraken tussen Viva! en Zorgbalans om hun 

werkgebied onderling te verdelen en deze gebiedsverdeling in stand te houden en niet 

met elkaar te concurreren, een marktverdelingsafspraak is die er toe strekt de 

mededinging te beperken.  
 

3.4 Afbakening geografische markt 
  

85. Partijen zijn het niet eens met de manier waarop de relevante geografische markt in het 

bestreden besluit is afgebakend. De vaststelling van aparte relevante productmarkten 

voor huishoudelijke verzorging enerzijds en persoonlijke verzorging en verpleging 

anderzijds, is in onderhavige zaak niet in geschil.   

 

86. De Adviescommissie zegt hierover het volgende: 

 

‘Het uitsluitend gebruik maken van het ECRi-rapport wreekt zich eveneens bij het bezwaar 

aangaande de geografische marktafbakening. De Raad doet dit argument van bezwaarden 

af, zonder dat het besluit een geografische marktafbakening bevat. In het besluit wordt wel 

verwezen naar een eerder besluit, zaak 4212, maar ook daarin staat slechts een verwijzing, 

ditmaal naar zaak 4295. Nu aanvullende argumenten aangaande de invloed van het 

Noordzeekanaal blijkbaar niet op economisch onderzoek zijn gestoeld, acht de 

Adviescommissie de weerlegging van de argumenten onvoldoende om te kunnen concluderen 

dat deze gemotiveerd zijn weersproken.’ 

 

87. De Raad wijst er op voorhand op, dat Zorgbalans van een andere geografische 

marktafbakening uitgaat dan Viva!. Hij zal hierna eerst de bezwaren van Zorgbalans 

behandelen en daarna de bezwaren van Viva! 

 

Zorgbalans 

 

88. Zorgbalans is van mening dat het Noordzeekanaal een belangrijke barrière vormt voor 

het aanbieden van wijkgerichte zorg en dat er sprake is van fysieke en culturele 

verschillen. De overdracht van rayon Velsen-Zuid aan Zorgbalans was een economisch 

rationele beslissing, omdat deze afstand kleiner was dan de afstand tussen Viva! en 

Velsen-Zuid. De constatering van de NMa dat TIJ voor de overdracht van Velsen-Zuid 

beneden het kanaal actief was, zegt volgens haar niets over de houdbaarheid van deze 

situatie in de toekomst. Hieruit kan niet worden afgeleid dat sprake is van één 
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geografische markt. Zij wijst op het besluit van de NMa in zaak 5632/GGZ Noord-

Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, waarin de NMa concludeerde dat het 

Noordzeekanaal als barrière wordt gezien. Dat in dat besluit sprake is van intramurale 

zorg, doet daaraan volgens haar niets af. De NMa had specifiek moeten onderzoeken 

wat in casu de relevante geografische markt was. Door dit niet te doen heeft zij het 

besluit onzorgvuldig voorbereid en lijdt het besluit aan motiveringsgebreken.  

 

89. Voorts merkt Zorgbalans op, dat de verwijzing in het bestreden besluit naar de 

fusiebesprekingen met een andere instelling beneden het kanaal, naar haar mening 

geen bewijs vormen voor het bestaan van één geografische markt. Tevens verklaart zij, 

in reactie op randnummer 137 van het bestreden besluit, dat er geen inconsistentie 

aanwezig is tussen enerzijds haar betoog dat het in verband met de barrière die het 

Noordzeekanaal vormt, niet nodig was om een gebiedsverdeling af te spreken en 

anderzijds haar betoog dat de term ‘primair’ uit het Convenant juist zou betekenen dat 

partijen mogelijk wel aan de overkant van het kanaal zouden gaan werken.  

 

90. In de eerste plaats overweegt de Raad dat uit jurisprudentie volgt dat marktafbakening 

geen doel op zich is, maar slechts een middel om een mededingingsanalyse uit te 

kunnen voeren.45 Bij het afbakenen van de relevante geografische markt gaat het er om 

het geografische gebied af te bakenen waar de concurrentievoorwaarden voor alle 

partijen voldoende homogeen zijn. In verband hiermee is in het bestreden besluit 

vastgesteld dat voor de persoonlijke verzorging en verpleging de regio van het 

zorgkantoor de relevante geografische markt is, omdat de mededingingsvoorwaarden in 

die regio voor instellingen die daar al zijn gevestigd en voor instellingen die dat niet zijn, 

belangrijke verschillen vertonen, met name in verband met het aanbestedingsbeleid van 

de zorgkantoren. Hoewel het niet onmogelijk is dat er ook binnen een zorgkantoorregio 

nog weer afzonderlijke geografische markten te onderscheiden zijn, is de Raad van 

mening dat dit in de onderhavige zaak niet aan de orde is.  

 

91. Ondanks het feit dat geografische afstanden en daarmee bijvoorbeeld de kosten voor 

het vervoer een reden kunnen zijn om te oordelen dat de mededingingsfactoren in een 

gebied niet voldoende homogeen zijn om van één markt te spreken, vormt het 

Noordzeekanaal naar het oordeel van de Raad in de onderhavige zaak niet een zodanige 

barrière. Zoals in het bestreden besluit is aangegeven blijkt dit onder meer uit het feit 

dat TIJ voor de overdracht van Velsen-Zuid thuiszorg aanbood ten zuiden van het kanaal 

en uit het feit dat beide partijen ná de fusies gemeenschappelijk gespecialiseerde 

vormen van zorg in de hele regio aanboden. Ook zou er voor partijen dan geen reden 

zijn geweest om de als non-concurrentiebeding aangeduide concurrentiebeperkende 

                                                           
45 CBb 2 juli 2010, Bergersbedrijven vs de Raad, AWB 09/378, r.o. 6.2. 



Openbaar 

 

33                                                  Openbaar 

bepalingen op te nemen in de overeenkomst tot overdracht van Velsen-Zuid. Het is 

onjuist dat het aanbieden in de gehele regio in een zich commercialiserende markt niet 

meer rendabel zou kunnen zijn, zoals Zorgbalans stelt. Anders dan partijen nu betogen 

is het niet nodig dat het verplegend personeel steeds van noord naar zuid zou moeten 

reizen. In de praktijk staat niets eraan in de weg dat Viva! of Zorgbalans als zij ten 

zuiden respectievelijk ten noorden van het kanaal zorg zouden willen leveren, dat 

zouden kunnen doen door personeel in te zetten dan wel in dienst te nemen dat zelf al 

aan die kant van het kanaal woont. Dit wordt bevestigd door het feit dat Viva!, zoals zij 

in haar gronden van bezwaar naar voren brengt, in 2008 in staat is geweest om behalve 

huishoudelijke verzorging ook een groot aantal uren persoonlijke verzorging en 

verpleging aan te bieden ten zuiden van het kanaal.46 De NMa heeft geconstateerd dat 

Thuiszorg IJmond een dependance had ten zuiden van het Noordzeekanaal van waaruit 

zij zorg aanbood. Het is goed mogelijk verzorgers aan te nemen die in de buurt wonen 

van de plek waar zij zorg verlenen. In de praktijk blijkt dit ook geen probleem geweest te 

zijn, nu Viva! zelf aangeeft dat zij (nadat de afspraak was beëindigd) veel klanten heeft 

weten te werven.  

 

92. Tegen deze achtergrond moet ook de opmerking die de NMa in het bestreden besluit 

maakt over de fusiebesprekingen van Viva! met een andere instelling beneden het 

kanaal, gelezen worden. Ervan uitgaande dat Viva!, zoals zij aangeeft, alleen wijkgerichte 

zorg wil aanbieden, is een fusie met een intramurale instelling ten zuiden van het kanaal 

alleen begrijpelijk als ervan uitgegaan kan worden dat de extramurale zorg ten zuiden 

van het kanaal door Viva! zelf geboden kan worden. In haar gronden van bezwaar heeft 

Viva! nu trouwens ook zelf aangegeven dat dit de bedoeling was.47 

 

93. Naar aanleiding van de opmerking van Zorgbalans over de culturele verschillen die 

heersen tussen noord en zuid en de verwijzing naar het besluit in zaak 5632, merkt de 

Raad op dat zaak 5632 ziet op het verlenen van intramurale geestelijke gezondheidszorg 

(GGZ) en dat oog voor culturele verschillen inderdaad van belang is bij het verlenen van 

intramurale zorg. Bij intramurale zorg verhuist de cliënt van zijn woning naar de 

intramurale instelling. Een ander sociaal of cultureel klimaat van een instelling en een 

groot deel van haar bewoners kan voor een cliënt een drempel zijn om voor zo’n 

instelling te kiezen. Daarbij komt dat ook de afstand van de woonplaats een drempel 

kan zijn, niet zozeer omdat de cliënt zelf zou moeten reizen, maar wel omdat de familie 

die de cliënt bezoekt, dat zou moeten doen. Dit laatste speelt bij extramurale zorg niet. 

De cliënt ontvang de zorg dan bij hem thuis. Hoewel verzorgers niet uit hetzelfde 

gebied met bepaalde cultuurachtergrond hoeven te komen als de cliënt, zal dat in de 

                                                           
46 Zie randnummer 163 van de gronden van bezwaar van Viva!. 

47 Zie randnummer 120 van de gronden van bezwaar van Viva!. 
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praktijk wel vaak het geval zijn omdat dit vanuit het oogpunt van onder meer efficiency 

en reistijd de voorkeur verdient.  

 

Viva!  

 

94. In tegenstelling tot Zorgbalans stelt Viva! zich op het standpunt dat de geografische 

markt groter is dan die van de zorgkantoorregio en alle door Achmea beheerde AWBZ-

regio’s omvat, omdat Achmea met de budgetten voor de verschillende regio’s kan 

schuiven en ook daadwerkelijk heeft geschoven. De Raad had onderzoek moeten doen 

naar deze budgetverschuiving. De door Achmea gehanteerde handelswijze leidt tot één 

markt; de zorgaanbieders concurreren in de door Achmea beheerde regio’s om het 

budget. Viva! geeft voorts aan dat zij concurrentie ondervindt van zorgaanbieders uit 

andere regio’s.  

 

95. Zoals de Raad in het bestreden besluit al heeft aangegeven, brengt het feit dat Achmea 

met delen van haar budgetten kan schuiven, nog niet mee dat alle aanbieders van 

AWBZ-zorg in de verschillende regio’s waar Achmea de rol van zorgkantoor vervult, als 

concurrenten van elkaar beschouwd kunnen worden. Achmea kan in principe inderdaad 

een deel van het budget voor Kennemerland niet bestemmen voor Kennemerland maar 

voor bijvoorbeeld Drenthe, maar zij kan dat alleen als zij de cliënten in Kennemerland 

ook met minder geld toch in voldoende mate van zorg kan voorzien en haar budget 

voor Drenthe te klein is om dat te doen. Dit is een gevolg van het feit dat op Achmea 

een zorgplicht rust, wat inhoudt dat zij al haar cliënten van voldoende zorg moet 

voorzien. Achmea kan daarom alleen tot budgetverschuiving overgaan als de totale 

markt in Kennemerland minder hard groeit dan was voorzien of inkrimpt. Zij kan 

derhalve niet zomaar, laat staan onbeperkt met budgetten schuiven.  

 

96. De totale markt in Kennemerland kan zich mogelijk stabiliseren of zelfs kleiner worden, 

maar dat doet er niet aan af dat als de marktaandelen van de individuele zorgaanbieders 

in Kennemerland veranderen, zij dat alleen ten opzichte van elkaar doen. Een 

individuele  zorgaanbieder in Kennemerland verliest immers alleen cliënten aan andere 

zorgaanbieders die in regio Kennemerland zorg aanbieden en niet aan zorgaanbieders 

die hun zorg aanbieden in Drenthe. De zorgaanbieders die gevestigd zijn in Drenthe, 

kunnen hun zorg ook niet zomaar in Kennemerland aanbieden. Als een zorgaanbieder 

uit Drenthe cliënten wil werven in Kennemerland, zal hij moeten meedoen aan de 

aanbestedingsprocedure die Achmea voor Kennemerland hanteert en kan hij, in 

tegenstelling tot de al in Kennemerland gevestigde aanbieders, alleen meedingen naar 

een deel van de vrij besteedbare ruimte. 
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Tussenconclusie  

 

97. De Raad blijft, ook na heroverweging, van oordeel dat de relevante geografische markt 

de zorgkantoorregio Kennemerland is. De concurrentievoorwaarden voor de markt van 

de persoonlijke verzorging en verpleging en de markt voor de huishoudelijke verzorging 

vóór de inwerkingtreding van de WMO in de hele zorgkantoorregio waren in voldoende 

mate homogeen om te kunnen spreken van één geografische markt. Ondernemingen in 

deze regio konden hun dienstverlening onder min of meer gelijke condities in de hele 

regio aanbieden. Zonder onderlinge afspraken konden partijen er daarom niet zeker van 

zijn dat zij niet in elkaars werkgebied actief zouden worden. Voorts is de Raad van 

mening dat er voldoende onderzoek is gedaan bij de afbakening van de relevante markt.  
 

3.5 Merkbaarheid van de Afspraak 

 

98. Ten slotte heeft de Raad, anders dan Zorgbalans stelt, ook voldoende onderzoek naar 

de merkbaarheid van de overeenkomst gedaan.  

 

99. De Adviescommissie merkt over de merkbaarheid het volgende op: 

 

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

tot een merkbare beperking van de mededinging in de zin van artikel 6 Mw hebben geleid.’ 

 

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

uit te gaan. De afspraken tussen Viva! en Zorgbalans 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 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. 48 Een dergelijke overeenkomst ontkomt slechts aan het verbod van 

artikel 6, eerste lid, Mw wanneer zij, wegens de 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. 

 

101. 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 

                                                           
48 Zie o.a. HvJEG 13 juli 1966, Commissie / Anic Partecipazioni, C-49/92 (reeds aangehaald) ro 112-114 en zaak 58/64, 

Consten-Grundig / Commissie. Jur. 1966, p. 449.  
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diensten waarop deze overeenkomst betrekking heeft, en de structuur van de relevante 

markt en de werkelijke omstandigheden waaronder deze functioneert.49  

 

102. Zoals aangegeven in het bestreden besluit zijn Viva! en Zorgbalans de twee grootste 

aanbieders van persoonlijke verzorging en verpleging thuis in de zorgkantoorregio 

Kennemerland. Het gezamenlijke marktaandeel in 2006 was [50-60] procent. In 2007 

bedroeg het marktaandeel van de betrokken ondernemingen zelfs [70-80] procent. In 

totaal waren er in 2006 en 2007 in de zorgkantoorregio Kennemerland 14 aanbieders 

van extramurale AWBZ-zorg. De derde grote aanbieder in de zorgkantoorregio 

Kennemerland had een marktaandeel van [10-20] procent voor persoonlijke verzorging 

thuis en verpleging thuis. Het overige deel van de markt was sterk versnipperd met 

marktaandelen van [0-10] procent. Ook in 2006 waren Viva! en Zorgbalans de twee 

grootste aanbieders van huishoudelijke verzorging thuis in de zorgkantoorregio 

Kennemerland. Het gezamenlijke marktaandeel in 2006 was [90-100] procent.  

 

103. 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.  

 

Tussenconclusie 

 

104. 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 

te beperken. De NMa 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 mede tot doel hadden deze onderlinge 

concurrentiemogelijkheden te beperken.  

 

105. 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. 

 

 

                                                           
49 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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3.6  Formele bezwaargronden 

 

106. Viva! verzoekt om de door haar in haar schriftelijke zienswijze op het rapport naar voren 

gebrachte procedurele gebreken als in haar gronden van bezwaar als ingelast en 

herhaald te beschouwen. In reactie hierop verwijst de Raad naar hetgeen hij in reactie 

op deze zienswijze in het bestreden besluit heeft opgemerkt in de randnummers 25 en 

volgende. 

 

107. Daarnaast voert Viva! 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 te suggereren dat de 

gemeenschappelijke wil van partijen kan worden afgeleid uit documenten die van één 

van beide instellingen afkomstig zijn. 

 

108. De Raad merkt op dat Viva! hier een aantal inhoudelijke gronden opnieuw, maar nu 

geformuleerd als formele bezwaren, naar voren brengt. De Raad is hierboven in 

hoofdstuk 3.2 al op de inhoud van deze bezwaren van partijen 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 niet zou 

blijken.  

 

Nieuwe bewijsmiddelen in besluit ten opzichte van het rapport 

109. Zorgbalans en Viva! stellen dat sprake is van schending van de rechten van verdediging 

omdat de Raad in het besluit tal van bewijsmiddelen opvoert die niet eerder (in het 

rapport) zijn opgebracht en waarover Zorgbalans zich onvoldoende heeft kunnen 

uitlaten. Het gaat volgens Zorgbalans om een uitgebreid dossier waardoor derhalve niet  

van partijen kan worden verwacht dat zij elk document weerleggen.  

 

110. De Adviescommissie oordeelt hierover als volgt: 

 

’38. De Adviescommissie is van oordeel dat de procedure inderdaad wordt ontsierd door het 

veranderen van Dossierstuks, alsmede het opvoeren van nieuwe bewijsmiddelen in de fase 

van de procedure gelegen na uitbrengen van het rapport.  

 

39. De Adviescommissie ziet echter geen aanleiding om te oordelen dat Zorgbalans in haar 

verdediging zou zijn geschaad, temeer daar de Raad wordt geadviseerd nader economisch 

onderzoek te doen, hetgeen tot een aanvulling van het dossier zal leiden. 
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40. De Adviescommissie adviseert de Raad een en ander gestalte te geven, waarmee dit 

bezwaar voor het overige dient te worden verworpen.’  

 

111. De Raad volgt het Advies in zoverre, dat zij de bezwaren van Zorgbalans op dit punt 

verwerpt. Hij doet dit echter los van de vraag of hij nader economisch onderzoek zal 

doen waarmee het dossier zal worden aangevuld en waarover partijen zich kunnen 

uitlaten, maar omdat de stukken die door hem zijn gebruikt in het bestreden besluit, 

deel uitmaken van het dossier zoals dat bekend is bij partijen. Er zijn geen nieuwe, bij 

partijen onbekende, stukken toegevoegd aan dit dossier. Uit rechtspraak van de 

rechtbank Rotterdam in mededingingszaken blijkt dat de NMa feitelijke of juridische 

argumenten die hij ter ondersteuning van zijn bezwaren tegen de gedraging van partijen 

gebruikt, als beschreven in het rapport, kan wijzigen of aanvullen.50 De Raad is van 

oordeel, en vindt hiervoor steun in bedoelde rechtspraak, dat partijen niet in hun 

rechten van verdediging zijn geschaad, omdat uit het rapport duidelijk blijkt welke 

overtreding hen wordt verweten en dat deze verwijten steunen op het onderliggende 

dossier als geheel. In het bestreden besluit werd geen andere overtreding vermeld dan 

die aan het rapport ten grondslag ligt en de gedragingen van partijen worden niet 

anders gekwalificeerd. Dat in de motivering van het bestreden besluit mogelijk een 

accentverschuiving is waar te nemen ten opzichte van het rapport, vloeit voort uit het 

feit dat de Raad een reactie geeft op de zienswijzen die partijen hebben aangedragen na 

uitbrengen van het rapport.51 De in het besluit extra genoemde documenten werpen 

geen nieuw licht op de gedraging en de kern van de verboden gedragen is niet gewijzigd 

ten opzichte van het rapport. Partijen hebben zich derhalve kunnen verdedigen tegen 

het hen gemaakte verwijt en zijn naar het oordeel van de Raad niet in hun verdediging 

geschaad. 

 

Toezeggingstraject 

112. Viva! stelt dat de Raad onzorgvuldig heeft gehandeld door hangende een 

toezeggingsaanvraag van Viva! een sanctiebesluit te nemen. Het standpunt van de Raad 

dat verzoeken om een toezeggingsbesluit die binnenkomen nadat een beslissing is 

genomen tot het doen opmaken van een rapport in beginsel niet doelmatig zijn, is 

volgens Viva! niet in overeenstemming met artikel 49a Mw, waarin is opgenomen dat 

een aanvraag gedaan kan worden tot het moment van het sanctiebesluit. Dat de 

                                                           
50 Zie rechtbank Rotterdam, 1 juli 2010, Darthuizer Boomkwekerijen B.V., LJN: BM9911 en rechtbank Rotterdam,  

10 juni 2009, Landustrie Sneek B.V., AWB 07/4082 MEDED- T1 en de daarin genoemde uitspraak van het CBb in de zaak 

Carglass (LJN: AR6034), de uitspraak van de rechtbank in de zaak Oxxio (LJN: BA 8924). 

51 Zie rechtbank Rotterdam 8 juni 2009, Aan de Stegge, LJN: BI7165 en de daarin genoemde arresten HvJEG  

10 december 2002, British American Tobacco, C-491/01, Jur. 2002, p. I-11453 p. 152,  GvEA 22 oktober 2002, Schneider 

Electric, T-310/01, Jurispr. blz. II-4071, punt 438 en GvEA 30 januari 2007, France Telecom, LJN: BE2684. 
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aanvraag van Viva! niet in behandeling is genomen is onrechtvaardig gezien de wijze 

waarop de Raad artikel 49a Mw in de praktijk toepast. Pas op het moment dat de Raad 

haar eerste toezeggingsbesluit nam, 30 juni 2008, werd het Viva! duidelijk dat zij ook 

mogelijk voor een toezeggingsbesluit had kunnen opteren. Viva! heeft een aanvraag 

voor een toezeggingsbesluit ingediend op 3 september 2008, toen nog geen beslissing 

in de zin van artikel 62 Mw kenbaar was gemaakt. Voorts merkt Viva! 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. 

 

113. 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. 

 

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.’ 

 

114. De Raad neemt dit oordeel van de Adviescommissie over.  

 

Motiveringsbeginsel  

115. Viva! voert voorts nogmaals aan dat in het bestreden besluit een suggestieve 

motiveringstechniek wordt gebruikt, doordat er een verband gelegd wordt tussen het 

Convenant van januari 2005 en de brief van 10 januari 2007, zijnde de zogenaamde 

side-letter.  

 

116. De Raad wijst erop dat Viva! met haar bezwaren niet aangeeft dat er sprake is van een 

motiveringsgebrek en er derhalve in strijd is gehandeld met het motiveringsbeginsel. 

Viva! geeft slechts aan dat zij het niet eens is met de motivering van de Raad. Dit is iets 

anders dan handelen in strijd met het motiveringsbeginsel. De Raad verwijst in reactie 

hierop naar hetgeen hierover al is opgemerkt in randnummer 37. Naar het oordeel van 
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de Raad is sprake van een samenhangend geheel van gedragingen en afspraken tussen 

de betrokken ondernemingen.  

Vooringenomenheid 

117. Viva! stelt dat de Raad bij het nemen van het besluit vooringenomen heeft gehandeld 

door uitlatingen in de pers te doen over overtredingen nog voordat Viva! was gehoord. 

 

118. De Adviescommissie overweegt hierover als volgt: 

 

‘35. De Adviescommissie acht de uitlatingen in de pers allereerst niet toerekenbaar aan de 

Raad, aangezien het citaten betreft die niet in publicaties van de Raad zijn opgenomen. Voor 

zover de geciteerde uitlatingen van de voorzitter van de Raad van Bestuur juist zijn 

weergegeven, merkt de Adviescommissie op dat –alhoewel weinig aan duidelijkheid 

overlatend- steeds wordt vermeld dat het om een lopend onderzoek gaat, hetgeen impliceert 

dat de uitkomst van de voorlopige conclusie zou kunnen verschillen. Voorts acht de 

Adviescommissie geen argumenten aanwezig die tot de conclusie zouden moeten leiden dat 

bezwaarden door de uitlatingen in hun verdediging zouden zijn geschaad.  

 

36. Het bezwaar dient derhalve te worden verworpen.’  

 

119. De Raad neemt dit advies van de Adviescommissie over en verwijst naar hetgeen 

hierover al is opgemerkt in de randnummers 21 tot en met 31 van het bestreden besluit. 

Zoals daar is aangegeven wijzen de weergegeven citaten in het geheel niet op 

vooringenomenheid. 
 

3.7  Sanctie: ernst en duur van de overtreding 
 

120. Viva! stelt 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. 

 

121. Als aangegeven is de Raad van oordeel dat er wel sprake is van een overtreding met 

mededingingsbeperkende strekking, waarvan mag worden aangenomen dat deze 

mededingingsbeperkende effecten kan hebben. 

 

122. Voorts stelt Viva! 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” acht zij niet juist. De NMa heeft nagelaten, althans 

onvoldoende rekening heeft gehouden met, de transitie die plaatsvond.   
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123. De Raad wijst er allereerst op dat de transitie naar meer marktwerking in de 

thuiszorgmarkt geen aanleiding kan zijn om een overeenkomst die er mede toe strekt 

die marktwerking juist te beperken, als minder ernstig te beoordelen. 

124. De Raad heeft bij de vaststelling van de overtreding als een “zware” overtreding in 

aanmerking genomen dat de betrokken ondernemingen elkaars naaste concurrenten 

zijn en dat zij samen een sterke marktpositie innemen.52 Viva! betwist dit met een 

verwijzing naar haar betoog met betrekking tot de afbakening van de relevante 

geografische markt. Tevens zou de Raad naar de mening van Viva! miskennen dat de 

ruimte voor concurrentie op het gebied van extramurale zorg in feite zeer beperkt is. 

Beide argumenten zijn hierboven reeds uitvoerig besproken. De Raad verwijst hiervoor 

naar hetgeen hij in randnummer 21 en verder en hoofdstuk 3.4 heeft opgemerkt. 

 

125. Ook het betoog van Viva! dat de keuzevrijheid van de cliënten niet is beperkt en dat de 

situatie dat het zorgkantoor en partijen vrijwel onvermijdelijke contractspartners van 

elkaar waren niet door het Convenant, de Overdrachtsovereenkomst of de 

Samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst is gewijzigd, is gebaseerd op haar 

opvatting dat er geen afspraak tot marktverdeling heeft bestaan. Ook op dit punt is 

hierboven door de Raad al een reactie gegeven. Daaraan voegt de Raad nog toe dat het 

feit dat in het besluit wordt erkend dat het zorgkantoor respectievelijk de gemeenten 

over mogelijkheden beschikken om de concurrentie te bevorderen, te ondermijnen dan 

wel teniet te doen, niet inhoudt dat daarmee wordt erkend dat partijen niet in staat 

waren om te concurreren, omdat, zoals besproken, noch het zorgkantoor noch de 

gemeenten in de onderhavige zaak hun macht zodanig hebben aangewend dat de 

mogelijkheid om te concurreren teniet gedaan werd. 

 

126. Uit randnummer 221 van het besluit53 maakt Viva! voorts op dat daaruit blijkt dat 

geenszins vaststaat dat de afspraken daadwerkelijk hebben geleid tot een verzwakking 

van de concurrentiedruk. De Raad merkt op dat deze conclusie van Viva! niet juist is. In 

het bedoelde randnummer gaat de Raad in op de te verwachten negatieve gevolgen van 

de beperking van de concurrentie. Dat de concurrentie beperkt is staat naar het oordeel 

van de Raad vast. 

 

Duur van de overtreding 

127. Met betrekking tot de duur van de overtreding merkt Viva! op dat de aanvangsdatum 

van de inbreuk niet 20 januari 2005 kan zijn, omdat de inbreuk niet ziet op de 

verschillende fusies, maar op de mededingingsbeperkende elementen in de afspraken 

die strekken tot bestendiging van de hiermee gecreëerde allocatie van middelen. Noch 

                                                           
52 Zie de randnummers 220 e.v. van het bestreden besluit. 

53 Viva! vermeldt abusievelijk randnummer 252. 
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het Convenant, noch de Overdrachtsovereenkomst, noch de Samenwerkings- en 

aandeelhoudersovereenkomst bevatten naar de mening van Viva! een afspraak tot 

bestendiging van de allocatie van middelen. Mocht de Raad in artikel 15 van de 

Overdrachtsovereenkomst toch een beding ter bestendiging van de gecreëerde allocatie 

blijven lezen, dan zou de inbreuk zijn aangevangen op 30 juni 2006, de dag waarop de 

Overdrachtsovereenkomst is getekend. 

 

128. 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.’  

 

129. De Raad wijst er allereerst op dat naar zijn beleving tijdens de hoorzitting de duur van 

de overtreding niet ter sprake is gebracht.54 De Raad heeft dan ook niet tijdens de 

hoorzitting, maar ook anderszins op geen enkele wijze, toegezegd de duur van de 

overtreding opnieuw vast te stellen met inachtneming van de opmerkingen van 

bezwaarden. Dit neemt niet weg dat de Raad het bestreden besluit ook op het punt van 

de duur van de overtreding zal heroverweging op basis van de gronden van bezwaar. 

 

130. De Raad merkt op dat 20 januari 2005 als de aanvangsdatum van de overtreding moet 

worden beschouwd. Bij het op die datum vastgestelde Convenant is niet alleen 

overeengekomen dat er via twee fusies twee nieuwe ondernemingen tot stand gebracht 

zouden worden, ook is daarbij tegelijkertijd afgesproken dat die ondernemingen ieder 

een eigen werkgebied zouden hebben en zouden behouden, zo blijkt uit de context.  

 

131. Viva! merkt voorts op dat de overtreding voor huishoudelijke verzorging niet op  

1 januari 2007, maar op 6 juli 2006 is geëindigd, omdat Viva! al in het voorjaar van 

2006 diverse voorbereidingen had getroffen om op de aanbesteding in te kunnen 

schrijven en die ertoe geleid hebben dat op 6 juli 2006 het Selectiedocument 

Huishoudelijke Zorg is ingediend. Tevens voert Viva! aan dat het dossier van de NMa 

geen documentatie bevat die betrekking heeft op de periode na het bedrijfsbezoek, 

zijnde 10 juli 2007 en de inbreuk derhalve niet na 10 juli 2007 heeft voortgeduurd en dat 

de verwijzing door de Raad naar de contracteercyclus van het zorgkantoor in schril 

contrast staat met zijn overwegingen ten aanzien van het garantiebudget en honorering 

van een eventuele overschrijding daarvan.  

 

                                                           
54 Zie het verslag van de hoorzitting van 25 juni 2009, dossierstuk 6108/295. 
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132. In reactie hierop wijst de Raad er op dat gedurende het jaar 2006 de WMO nog niet van 

toepassing was. Dat in de loop van dat jaar voorbereidingen zijn getroffen met 

betrekking tot concurrentie om de markt op basis van de WMO, doet er niet aan af dat 

in 2006 het regime van de AWBZ nog gold en de onderlinge verhoudingen op de markt 

tussen partijen nog bepaald werden door dat regime en -niet in de laatste plaats- door 

de afspraak tussen partijen. Niet is gebleken dat partijen de tussen hen voor onbepaalde 

duur aangegane afspraak elkaars werkgebieden niet te betwisten, per 6 juli dan wel  

10 juli 2006 niet meer naleefden en activiteiten buiten hun eigen gebied gingen 

ontplooien, terwijl dit wel mogelijk was. Immers, het Zorgkantoor kan twee keer per jaar 

het garantiebudget herschikken en had het garantiebudget van Viva! en Zorgbalans 

kunnen aanpassen op de dan bestaande situatie en zorglevering.55 De met het geheel 

van de tussen partijen gesloten overeenkomsten daadwerkelijk gerealiseerde duur van 

de concurrentiebeperking op de markt duurde daarom nog voort tot 1 januari 2007.56 

Daarmee heeft de overtreding geduurd tot 1 januari 2007. 
 

3.8 Boeteverlagende / bijzondere omstandigheden 
  

133. Viva! voert aan dat de Raad bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening zou 

behoren te houden met de volgende bijzondere omstandigheden: i) de onderhavige 

zaak is één van de eerste twee zaken in de thuiszorgsector waarin de Raad artikel 6 Mw 

heeft toegepast; ii) Viva! heeft een aanvraag voor een toezeggingsbesluit ingediend; iii) 

de vermeende afspraken zijn door het zorgkantoor gestimuleerd; iv) de vermeende 

afspraken hebben geen nadeel opgeleverd voor cliënten, afnemers of concurrenten; v) 

betaling van de opgelegde boete zou tot het faillissement van Viva! leiden en vi) de 

opgelegde boetes dienen te worden betaald uit gemeenschapsgeld en zijn wat dat 

betreft niet doelmatig. 

 

134. De Adviescommissie geeft geen oordeel over de punten ii), iii) en iv) en oordeelt ten 

aanzien van punten i), v) en vi) als volgt: 

 

‘27. 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 (..).  

 

29. De Adviescommissie acht het argument over gemeenschapsgeld niet relevant, aangezien 

de wetgever niet in de mogelijkheid heeft voorzien dat rechtspersonen die (mede) door 

gemeenschapsgeld in stand worden gehouden, immuniteit voor artikel 6 Mw genieten. In dat 

                                                           
55 In zoverre komt de Raad terug op zijn overweging in de derde zin van randnummer 198 van het bestreden besluit.  

56 Zie CBb 12 augustus 2010, T-Mobile Netherlands B.V. ea, zaak AWB 06/657, 06/660 en 06/66, r.o. 7.8.4. 
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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. 

 

33. Gezien de toezegging van de Raad om de boete te heroverwegen met inachtneming van 

bovengenoemd document (NMa: de door Viva! overgelegde brief van haar accountant), 

acht de Adviescommissie het niet noodzakelijk om op dit punt nader te adviseren.’  

 

135. De Raad neemt het Advies ten aanzien van i) en vi) over.  

 

136. Het feit dat voor de eerste keer boetes worden opgelegd aan ondernemingen die 

werkzaam zijn in de thuiszorg, is naar het oordeel van de Raad 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 omdat 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. Het argument van partijen 

dat het zorginstellingen in het geheel niet duidelijk was wat wel en wat niet was 

toegestaan, gaat dan ook niet op. 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.  

 

137. Met betrekking tot de opmerking van Viva! 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. 

 

138. Ten aanzien van punt ii), het feit dat Viva! een nog niet nader gemotiveerde aanvraag 

voor een toezeggingsbesluit heeft ingediend, merkt de Raad op dat dit op zichzelf geen 

reden vormt om, als besloten is dat het opleggen van een sanctiebesluit uit 

handhavingsoogpunt doelmatiger is, de boete te verminderen. Dit geldt ook in een 
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situatie als de onderhavige, waarin partijen – in een zeer laat stadium van de procedure 

– weliswaar hebben aangegeven een toezeggingsbesluit te willen aanvragen, 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 

vastgesteld, is een simpele verklaring dat in de toekomst de Mededingingswet zal 

worden nageleefd, daarvoor niet voldoende.57 Overigens, ook indien partijen wel een 

aanvraag voor een toezegging hadden ingediend en die door de Raad zou zijn 

afgewezen, ziet de Raad geen aanleiding om dit mee te laten wegen als boeteverlagende 

omstandigheid.  

 

139. Ten aanzien van punt iii), de opmerking van Viva! dat het zorgkantoor betrokken is 

geweest bij en subsidie heeft verleend voor het bewerkstelligen van wijkgerichte 

ketenzorg in de gemeente Velsen, wijst de Raad er op dat dit niet betekent dat het 

zorgkantoor het geheel van overeenkomsten dat mede de bedoeling had om de 

concurrentie tussen partijen onderling te beperken, heeft willen stimuleren. De Raad is 

daarom van oordeel dat de rol van het zorgkantoor geen reden vormt om de boete te 

verminderen. 

 

140. Ten aanzien van punt iv), de stelling van Viva! dat de Raad geen onderzoek heeft gedaan 

naar de effecten die de vermeende afspraken daadwerkelijk op de markt hebben gehad 

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, zoals recentelijk is 

bevestigd door het CBb58, 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 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.  

 

                                                           
57 Besluit NMa 11 februari 2009, Scheuten Sarl, zaak 6435. 

58 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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141. Viva! stelt 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 stelt zij dat de overheid 

onduidelijke en tegenstrijdige signalen geeft over hoe deze balans dient te worden 

bereikt.  

 

142. Ook Zorgbalans is van oordeel dat de boetevermindering met 25% geen recht doet aan 

de bijzondere omstandigheden waarin de thuiszorg verkeert en stelt dat de “abrupte, 

intransparante, chaotisch verlopen en onvoorziene omslag” van een gereguleerde sector 

naar een vrije aanbestedingsmarkt onder de WMO een boetereductie van 100% zou 

rechtvaardigen. Zorgbalans wijst op de “hybride structuur” van de sector: aan de ene 

kant wordt de sector gevraagd om een onderlinge concurrentiestrijd aan te gaan en aan 

de andere kant wordt de sector erop aangesproken dat onvoldoende wordt 

samengewerkt. Zorgbalans wijst in dit kader op de oproep van de gemeenten en het 

zorgkantoor aan partijen om te komen tot het opzetten van wijkzorg. Ten slotte beklaagt 

Zorgbalans zich over de voorlichting die door de NMa aan de sector is verleend.  

 

143. Het Advies van de Adviescommissie ten aanzien hiervan luidt: 

 

‘30. 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%. 

 

31. 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.’ 

 

144. De Raad volgt het Advies hier niet. Hij is niet van oordeel 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 op voldoende wijze rekening gehouden met 

mogelijk negatieve effecten zoals een mogelijk averechts effect op het tot stand brengen 
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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.  

145. Met betrekking tot het evenwicht dat in de sector moet worden gevonden tussen 

concurrentie enerzijds en toegestane samenwerking anderzijds, merkt de Raad op dat 

hoewel in deze sector nog 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.  

 

146. Nu de onderhavige zaak ziet op overtredingen met betrekking tot het verlenen van 

AWBZ-zorg en niet op WMO-zorg, ziet de Raad niet in waarom hij bij de verlaging van 

de boete rekening zou moeten houden met de omslag van AWBZ naar WMO, zoals 

Zorgbalans oppert. De Raad heeft bij het vaststellen van de hoogte van de boete 

rekening gehouden met de economische context waarin de overtreding plaatsvond.  

 

147. 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.59 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 

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 

                                                           
59 Brief 2 oktober 2008, kenmerk MC-U-2881858. 
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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.60 Zij dienen er mee bekend te zijn dat dergelijke 

afspraken gewoonlijk op vergaande wijze de concurrentie kunnen belemmeren.  

 

148. Wat betreft de voorlichting die aan de sector is verleend, wijst de Raad er op dat de 

introductie van marktwerking in de zorg en ook die zorg die oorspronkelijk onder de 

AWBZ viel, al geruime tijd gaande is en natuurlijk via het normale wetgevingsproces tot 

stand is gekomen. Dat dit proces een grote omslag betekent voor de sector wordt door 

de Raad niet ontkend. Wel wil de Raad tegenspreken dat het “aan specifiek op de 

AWBZ-sector en de thuiszorg toegesneden voorlichting over de betekenis van het 

kartelverbod ten ene male heeft ontbroken”. In 2004 en 2007, is een herziene versie van 

de in 2002 door de NMa gepubliceerde ‘Richtsnoeren voor de zorgsector’ uitgebracht. 

Tijdens de voorbereiding van deze richtsnoeren en de herzieningen daarvan is de sector 

hierover geconsulteerd. Tevens is na de introductie van marktwerking in de thuiszorg in 

2004 het Visiedocument AWBZ gepubliceerd, voorafgaand waaraan wederom een 

consultatieronde met de sector heeft plaatsgevonden. Bovendien is sinds 2004 in de 

jaarverslagen van de NMa steeds specifiek aandacht besteed aan de zorgsector. 

Daarnaast heeft de NMa regelmatig op congressen en seminars gesproken. Zo heeft er 

bijvoorbeeld in 2005 een rondetafelbijeenkomst plaatsgevonden waarin de NMa met de 

zorgkantoren heeft gesproken over concurrentie in de AWBZ-zorgmarkten en zijn er 

workshops geweest met brancheverenigingen van ouderenzorg en gehandicaptenzorg. 

In de jaren daarna is de NMa vrijwel maandelijks in gesprek geweest met de sector. Het 

argument van Zorgbalans dat de NMa gebrekkige voorlichting heeft gegeven, gaat naar 

mening van de Raad dan ook niet op.  

 

149. Ook is niet juist dat de NMa zich bij de toepassing van de Mw in de AWBZ-sector heeft 

beperkt tot concentraties. Zoals bekend moeten concentraties boven een bepaalde 

omzetdrempel gemeld worden bij de NMa. Dat betekent niet dat de NMa daarmee “de 

                                                           
60 Vgl het besluit op bezwaar 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.” 
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nadruk heeft gelegd op toezicht op concentraties”. Het toont daarentegen wel aan dat 

de sector goed op de hoogte was van de eisen die de Mw op dit punt stelt. Als in de 

sector, ondanks de inspanningen die de NMa zich op dit punt heeft getroost, toch nog 

onduidelijkheid bestond over de reikwijdte van het kartelverbod enerzijds en de oproep 

tot samenwerking en het organiseren van wijkzorg anderzijds, was het aan de sector om 

nogmaals bij de NMa te rade te gaan dan wel extern juridisch advies in had kunnen 

winnen. De conclusie van Zorgbalans dat zij onvoldoende op de hoogte kon zijn van de 

betekenis en reikwijdte van artikel 6 Mededingingswet treft dan ook geen doel. Zoals 

hiervoor al opgemerkt gaat het bij wijkzorg bovendien om samenwerking tussen 

ondernemingen die op verschillende terreinen van zorg actief zijn en daarom geen 

concurrenten van elkaar zijn. De Mededingingswet legt dergelijke vormen van 

samenwerking geen strobreed in de weg. De wet verbiedt echter afspraken tussen 

ondernemingen die wel elkaars concurrent zijn en die juist tot doel hebben om die 

onderlinge concurrentie te beperken, waarvan in de onderhavige zaak sprake is. 

 

150. Bij brief van 13 augustus 2009 wijst Viva! op artikel 45, lid 2 van de 

aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG waarin staat dat een aanbestedende dienst een 

onderneming die in de uitoefening van haar beroep een ernstige fout heeft begaan, kan 

uitsluiten van de aanbesteding. Een soortgelijke bepaling is opgenomen in het ontwerp 

voor een nieuwe Aanbestedingswet. Een dergelijke uitsluiting zou tot onaanvaardbare 

gevolgen leiden voor Viva! met faillissement als ultieme consequentie. Ook zou de 

uitsluiting gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van de zorgverlening in de 

regio Kennemerland en omstreken. Volgens Viva! zou hetgeen in de Memorie van 

Toelichting staat omtrent de hoogte van de boete (dat dit niet tot faillissement mag 

leiden) analoog moeten worden toegepast op de situatie met betrekking tot het 

opleggen van een boete als zodanig.  

 

151. De Raad heeft in het bestreden besluit al aangegeven dat hij in de eventuele dreiging 

met uitsluiting, zoals genoemd in aanbestedingsrichtlijn, geen reden ziet tot 

boetevermindering. Dat deze mogelijkheid -‘een inschrijver (..) kan worden uitgesloten van 

deelname aan een aanbesteding’- mogelijk in de nieuwe Aanbestedingswet wordt 

opgenomen doet daaraan niets af. Het kan immers niet zo zijn dat de eventuele 

uitsluiting van Viva! van toekomstige aanbestedingen aan de Raad kan worden 

toegerekend, nu Viva! degene is die de overtreding begaan heeft.  

 

152. Viva! heeft in haar schriftelijke zienswijze en tijdens de hoorzitting van 25 juni 2009 

aangegeven dat de haar opgelegde boete zou leiden tot haar faillissement, omdat haar 

financiële positie in 2008 aanzienlijk is verslechterd en een acuut liquiditeitsgevaar 

ontstaan is. Zij heeft daartoe een aantal documenten overgelegd, waaronder 
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beoordelingen door haar accountant over Viva!’s vermogenspositie in 2008, 2009 en de 

interne cijfers over de eerste helft van 2010. 

 

 

153. De Adviescommissie adviseert hierover als volgt: 

 

’33. Gezien de toezegging van de Raad om de boete te heroverwegen (..), acht de 

Adviescommissie het niet noodzakelijk om op dit punt nader te adviseren.’ 

 

154. In de Memorie van Toelichting is bij artikel 57 Mw aangegeven dat “de financiële positie 

van de onderneming in beginsel geen rol speelt bij de vaststelling van de hoogte van de 

boete”. Daar voegt de MvT echter aan toe dat “het aan de andere kant niet zo moet zijn 

dat een boete een faillissement van de onderneming waarschijnlijk zou maken’, daar 

een dergelijk verstrekkend gevolg voor de individuele onderneming in verhouding tot 

het met het besluit te dienen doel niet in overeenstemming zou zijn met het 

evenredigheidsbeginsel.”61 

 

155. Hieruit dient naar het oordeel van de Raad te worden afgeleid dat het de bedoeling van 

de wetgever is geweest dat een onderneming niet in staat van faillissement geraakt ten 

gevolge van een door de Raad opgelegde boete. Als waarschijnlijk is dat een 

onderneming ten gevolge van de boete in staat van faillissement geraakt, bestaat 

aanleiding om van de hoofdregels van de Boetecode af te wijken. Het faillissement dient 

een direct gevolg te zijn van de boete. Indien het faillissement van een onderneming 

reeds om een andere reden waarschijnlijk is, dan bestaat naar het oordeel van de Raad 

geen aanleiding om de boete te matigen. In dat geval bestaat namelijk geen causaal 

verband tussen de boete en het (eventuele) faillissement van  

de onderneming. 

 

156. De beoordeling of de boete het faillissement van een onderneming waarschijnlijk maakt, 

dient te geschieden aan de hand van de meest recente financiële gegevens van de 

onderneming, welke de actuele financiële positie weergeven en die zijn voorzien van een 

accountantsverklaring. Van belang is namelijk dat een faillissement van de onderneming 

waarschijnlijk is op het moment waarop aan de onderneming de boete wordt opgelegd.  

 

157. Het uitgangspunt bij de boordeling is in beginsel de liquiditeit en de solvabiliteit van  

de onderneming. Ook andere factoren kan de Raad in aanmerking nemen, teneinde zich 

een nauwkeurig beeld te vormen van het toekomstperspectief van de onderneming in 

                                                           
61 Kamerstukken II, 1995-96, 24 707, nr. 3 (Memorie van Toelichting), p. 88-89. 
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kwestie. Het is aan de onderneming om haar verzoek tot matiging van de boete 

(voldoende) te onderbouwen.  

 

158. De Raad heeft de goedgekeurde jaarcijfers over 2008 en 2009 en de interne cijfers van 

Viva! over de eerste helft van 2010 aan een externe deskundige voorgelegd. Deze 

deskundige heeft op 27 augustus respectievelijk op 13 oktober 2010 zijn bevindingen 

aan de NMa medegedeeld. 

 

159. Gelet op de bevindingen van de door de Raad ingeschakelde externe deskundige heeft 

de Raad de financiële situatie van Viva! beoordeeld en geconstateerd dat de financiële 

situatie van de onderneming niet dusdanig is dat de boete haar faillissement 

waarschijnlijk maakt, danwel dat er sprake zou kunnen zijn van een causaal verband 

tussen de boete en een mogelijk faillissement.  

 

160. Op grond van het vorenstaande ziet de Raad geen aanleiding om de boete voor Viva! te 

matigen.  

 

Redelijke termijn 

161. Zorgbalans stelt bij brief van 3 juni 2010 dat de NMa de redelijke termijn heeft 

overschreden.  

 

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.62 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.63 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 mededingingszaken64 in beginsel voor de bij 

de NMa gevoerde procedure een termijn van twee jaar redelijk.  

 

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 

                                                           
62 CBb 3 juli 2008, AUV/Aesculaap, AWB 06/526 and 06/532 en CBb 8 april 2010, Erdo B.V., AWB 07/669. 

63 Hoge Raad 22 april 2005, LJN AO9006, nr. 37984. 

64 CBb 8 april 2010, Erdo B.V., AWB 07/669. 
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termijn die is gegeven voor het indienen van de bezwaargronden65 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 

zowel Zorgbalans als Viva! te verminderen met EUR 10.000.66 

3.9 Toerekening 

 

164. Ten aanzien van de toerekening wenst de Raad het volgende op te merken. Uit de 

informatie waarover de Raad beschikt, blijkt dat Stichting Viva! Zorggroep, Stichting 

Partners in de Zorg en Stichting Thuiszorg IJmond thans niet meer of niet meer onder 

dezelfde statutaire naam, bestaan. Per 30 december 2008 is Stichting IJmond opgegaan 

in Stichting Partners in de Zorg. Op diezelfde datum heeft Stichting Viva! Zorggroep 

haar statutaire naam gewijzigd in Stichting Bestuur Viva! Zorggroep. Stichting Partners 

in de Zorg heeft per 30 december 2008 haar statutaire naam gewijzigd in Stichting Viva! 

Zorggroep. Per 30 december 2009 Stichting Bestuur Viva! Zorggroep opgegaan in de 

‘nieuwe’ Stichting Viva! Zorggroep (voorheen Partners in de Zorg). De Raad stelt vast 

dat thans alleen nog Stichting Viva! Zorggroep (voorheen Partners in de Zorg) bestaat 

en dat deze Stichting de rechtsopvolger onder algemene titel is van Stichting Bestuur 

Viva! Zorggroep (voorheen Stichting Viva! Zorggroep) en Stichting Thuiszorg IJmond. 

 

3.10 Verzoek vergoeding ex artikel 7:15 Awb 
 

165. Viva! verzoekt om vergoeding van de kosten die zij heeft gemaakt in verband met de 

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.  
 

166. Zoals aangegeven in randnummer 12, 78, 81 en 104 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. De Raad wijst het van verzoek  

van Viva! om proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb af. 
 

 

167. De Raad neemt het Advies ten aanzien van het toezeggingsbesluit, de 

vooringenomenheid van de NMa, de nieuwe bewijsmiddelen in het besluit ten opzichte 

                                                           
65 Hiervoor hebben partijen ruim vijf maanden de tijd gehad (19 september 2008 tot 2 maart 2009) in plaats van de 

gebruikelijke zes weken-termijn. 

66 CBb 8 april 2010, Erdo B.V., AWB 07/669. 
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van het rapport en de enkele boeteverlagende omstandigheden, onder aanvulling van de 

motivering, over en wijkt, onder verwijzing naar de motivering in randnummers 12, 21, 

78, 81 en 104 af van het Advies ten aanzien van het doen van aanvullend economisch 

onderzoek en meenemen van enkele boeteverlagende omstandigheden. De Raad 

concludeert, ook na heroverweging, dat sprake is van een overtreding van artikel 6 Mw, 

nu partijen als elkaars naaste concurrenten een gebiedsverdeling overeen zijn gekomen. 

De Raad concludeert tot ongegrondverklaring van de bezwaren van Zorgbalans en Viva!. 

Hij vermindert de boete van partijen ieder met EUR 10.000 vanwege overschrijding van 

de redelijke termijn.  

 

 

I De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

- verklaart het bezwaar van Stichting Zorgbalans ongegrond;  

- verlaagt de bij bestreden besluit aan Stichting Zorgbalans, mede in de 

hoedanigheid van rechtsopvolger van Stichting Ouderenzorg Velsen en 

Stichting Zorgbalans Groep, gevestigd te Haarlem, opgelegde boete ten 

bedrage van EUR 800.000 naar EUR 790.000. De Raad stelt deze 

rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. 

II De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

- verklaart het bezwaar van Stichting Viva! Zorggroep (voorheen: Stichting 

Viva! Zorggroep, Stichting Partners in de Zorg en Stichting Thuiszorg 

IJmond) ongegrond; 

- verlaagt de bij bestreden besluit opgelegde boete ten bedrage van EUR 

4.003.000 naar EUR 3.993.000. 

III De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

-  wijst het verzoek van Stichting Viva! Zorggroep (voorheen: Stichting Viva! 

Zorggroep, Stichting Partners in de Zorg en Stichting Thuiszorg IJmond)  

om vergoeding van de door haar gemaakte kosten in de bezwaarfase af. 

 

Datum: 21 oktober 2010 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

Overeenkomstig de door de Raad van Bestuur genomen besluiten, 

Namens deze, 
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            Wg. 

P. Kalbfleisch 

Voorzitter Raad van Bestuur 

 

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.  


