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1                                   Openbaar 

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren 

gericht tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

van 21 oktober 2010, kenmerk 6274/556 (Carinova) en 6274/557 (Carint). 

1 Verloop procedure 

 

1. Bij besluit van 21 oktober 2010 (hierna: het bestreden besluit) heeft de Raad van 

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

Carinova (hierna: Carinova) en Stichting Carint-Reggeland Groep (hierna: Carint) boetes 

van respectievelijk EUR 4.348.000 en EUR 1.304.000 opgelegd wegens een overtreding 

van artikel 6, eerste lid, Mededingingswet (hierna: Mw). 

  

2. In het bestreden besluit heeft de Raad vastgesteld dat Carint en Carinova (hierna 

tezamen ook: partijen) een non-concurrentieafspraak hadden gemaakt, inhoudende een 

onderlinge verdeling van de werkgebieden waarin partijen van oudsher actief zijn. De 

Raad heeft in het bestreden besluit geoordeeld dat deze afspraak geschikt was om te 

leiden tot een merkbare beperking van de mededinging op de markten voor (AWBZ) 

persoonlijke verzorging & verpleging (PV & VP) en huishoudelijke verzorging (HV) in de 

zorgkantoorregio Midden IJssel.  

 

3. Op 22 november 2010 heeft Carint bezwaar tegen het bestreden besluit ingesteld. Carint 

heeft op 16 maart 2011 gronden van bezwaar ingediend.  

 

4. Op 29 november 2010 heeft Carinova1 bezwaar tegen het bestreden besluit ingesteld. 

Carinova heeft op 1 maart 2011 gronden van bezwaar ingediend.  

 

                                                           
1 Tezamen met Stichting Carinova Leiboom Groep die hoofdelijk aansprakelijk is gesteld voor de aan Carinova opgelegde 

boete tot een bedrag van EUR 2.536.000.  
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5. De bezwaren van partijen hebben betrekking op (onder andere) gestelde formele 

gebreken bij de totstandkoming van het besluit, het onderzoek van de NMa, de 

vaststelling van de overtreding, alsmede de hoogte van de boetes.  

 

6. 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). 

 

7. Op 11 mei 2011 zijn partijen naar aanleiding van het ingediende bezwaar door de 

Adviescommissie gehoord. De Raad heeft tijdens deze zitting een toelichting gegeven 

op het bestreden besluit. Hiervan is een verslag opgemaakt, dat op 6 juli 2011 aan 

partijen en de Raad is toegezonden. Op 29 juli 2011 heeft de Adviescommissie haar 

advies (hierna: het Advies) uitgebracht.3 Het Advies is aan dit besluit gehecht en maakt 

hiervan integraal onderdeel uit. 

 

8. De Adviescommissie adviseert, kort geformuleerd, om de (hierna te bespreken) 

bezwaren met betrekking tot procedurele aspecten ongegrond te verklaren. De 

Adviescommissie is van oordeel dat de Raad in het bestreden besluit voldoende 

aannemelijk heeft gemaakt dat partijen de in deze zaak centraal staande non-

concurrentieafspraak hebben gemaakt en dat dit een afzonderlijke afspraak betrof. De 

Adviescommissie is voorts van oordeel dat deze afspraak als een 

marktverdelingsafspraak beschouwd dient te worden die de strekking heeft om de 

mededinging te beperken. De Adviescommissie adviseert evenwel - ten aanzien van ‘de 

merkbaarheid’ van de mededingingsbeperking - om nader te motiveren op grond van 

welke economische overwegingen de Raad in de onderhavige zaak het gemaakte non-

concurrentiebeding geschikt acht om de mededinging op de markten voor PV & VP en 

HV in Midden IJssel in merkbare mate te beperken. Ten aanzien van de hoogte van de 

aan partijen opgelegde boetes adviseert de Adviescommissie tot slot aan de Raad om 

‘zijn motivering met betrekking tot de beschermde betrokken omzet op de Midden 

IJsselse thuiszorgmarkt’ nader te onderbouwen. De Adviescommissie is op dit punt van 

oordeel dat bij het bepalen van de hoogte van de totale boetegrondslag van de boetes 

van partijen gezamenlijk uitgegaan dient te worden van de omzet van Carinova, die over 

Carinova en Carint ‘verdeeld’ dient te worden ‘via een sleutel die is afgestemd op de 

respectievelijke rol aan de deelneming, in plaats van op basis van een fictieve opslag 

van 30% op de hoogte van de omzet van Carinova’.    

                                                           
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. 

3 Documentnummer 6274/623.  
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9. Na zich ervan te hebben vergewist dat het Advies zorgvuldig tot stand is gekomen, heeft 

de Raad besloten om het Advies te volgen, met uitzondering van voornoemd advies ten 

aanzien van de hoogte van de aan partijen opgelegde boetes.  

 

10. De Raad zal in het onderhavige besluit de gronden van bezwaar van partijen 

beoordelen. Daarbij zal per grond van bezwaar het Advies van de Adviescommissie 

worden weergegeven voor zover op de betreffende grond van bezwaar een advies is 

gegeven. Ter motivering van het onderhavige besluit verwijst de Raad ex artikel 3:49 

Awb naar het Advies en tevens naar de hieronder opgenomen motiveringen. Omdat de 

bezwaren van Carinova en Carint grotendeels overeenkomen, zullen deze gezamenlijk 

worden behandeld, tenzij anders vermeld. Allereerst zullen de formele bezwaren van 

partijen worden beoordeeld (paragraaf 2.1). Aansluitend behandelt de Raad 

achtereenvolgens: de non-concurrentieafspraak (paragraaf 2.2), de economische en 

juridische context: de toetredingsmogelijkheden tot Midden IJssel (paragraaf 2.3), de 

strekking van de afspraak (paragraaf 2.4), alsmede de merkbare beperking van de 

mededinging (paragraaf 2.5). Vervolgens komen de bezwaren van partijen ten aanzien 

van de duur van de overtredingen (paragraaf 2.6) en de hoogte van de opgelegde boetes 

(paragraaf 2.7) aan de orde. Tot slot zal worden ingegaan op het verzoek om 

proceskostenvergoeding (paragraaf 2.8).  

 

2 De bezwaren, het Advies en de beoordeling hiervan door de Raad  

 

2.1 Procedurele aspecten  

 

   Standpunt partijen 

11. Carint en Carinova zijn van oordeel dat de NMa tijdens het onderzoek in deze zaak 

vooringenomen heeft gehandeld. De NMa heeft volgens partijen ontlastende informatie 

genegeerd. Volgens Carinova had de NMa in deze fase al besloten dat er overtredingen 

gaande waren in de zorg en dat daarvoor boetes zouden worden opgelegd.  

 

12. Carinova herhaalt voorts haar zienswijze dat de NMa artikel 53 Mw onjuist uitlegt door 

het standpunt in te nemen dat deze bepaling niet ziet op schriftelijke vragen. Volgens 

Carinova valt een schriftelijke beantwoording van vragen binnen de reikwijdte van deze 

bepaling en komt haar aldus bij de beantwoording van de door de Directie Mededinging 

van de NMa (hierna: DM) aan Carinova schriftelijk gestelde vragen het zwijgrecht onder 

deze bepaling toe. De NMa heeft volgens Carinova haar rechten van verdediging 

geschonden door Carinova met een beroep op artikel 5:20 Awb te sommeren schriftelijk 

gestelde vragen te beantwoorden. Carinova zou hierdoor onder protest en ter 
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voorkoming van een boete wegens niet-meewerken openstaande vragen hebben 

beantwoord. 

 

13. Carinova en Carint wijzen er op dat de rechter-commissaris (hierna: RC) van de 

Rechtbank Rotterdam op 26 maart 2008 een machtiging tot het betreden en 

doorzoeken van de privé woning van de heer [vertrouwelijk] afgegeven heeft. Vervolgens 

hebben enkele medewerkers van DM op 31 maart 2008, met gebruikmaking van deze 

machtiging, deze woning betreden. Op grond van artikel 55b lid 3 Mw is een door de RC 

afgegeven machtiging drie dagen ‘houdbaar’. Aangezien tussen de afgifte van de 

machtiging door de RC en het binnentreden van de woning van [vertrouwelijk] vier 

dagen zaten, was de Directie Mededinging volgens Carinova zonder geldige titel tot de 

woning toegetreden. Voormelde handelwijze van de Directie Mededinging vormt 

volgens Carinova en Carint een ernstige schending van de rechten van verdediging. 

 

14. Volgens Carinova en Carint heeft de NMa eveneens artikel 51 Mw geschonden omdat de 

Directie Mededinging tijdens het bezoek van de woning van de heer [vertrouwelijk] 

analoge en digitale documenten heeft gekopieerd. Hieronder bevond zich volgens 

Carinova en Carint vertrouwelijke informatie van een advocaat over de toepassing van 

de mededingingsregels. Volgens Carinova en Carint heeft DM het betreffende document 

niet verwijderd en vernietigd.  

 

15. Carinova verwijt de NMa wederom dat zij heeft verzuimd om zowel documenten die zij 

als belastend beschouwt als ontlastende documenten ter inzage te leggen. Zo was een 

verklaring van de laatste voorzitter van Plectrum, die in randnummer 85 van het rapport 

is aangehaald, aanvankelijk niet ter inzage gelegd. Voorts zijn volgens Carinova een 

aantal ontlastende documenten, die zij in randnummers 192 en 195 van haar 

schriftelijke zienswijze aanhaalt, niet ter inzage gelegd. Uit deze documenten volgt 

volgens Carinova dat zij voornemens was om met Thuiszorg Noord West Twente 

samen te werken en om zoveel mogelijk in te schrijven op WMO aanbestedingen van 

gemeenten in omliggende  werkgebieden, waaruit de conclusie getrokken zou moeten 

worden dat geen wilsovereenstemming met Carint bestond met betrekking tot een 

onderlinge verdeling van hun werkgebieden. Hiernaast wijst Carinova er op dat twee 

notulen van vergaderingen van Carint van 20 en 21 februari 2007 zich niet in het 

onderhavige dossier bevinden, terwijl DM wel over deze documenten zou beschikken. 

Uit deze notulen zou blijken dat de overdracht door Carint van de aandelen in VVT geen 

‘oplossing’ in het kader van Plectrum is, maar een zelfstandige beslissing van Carint. 

Door het niet ter inzage leggen van deze ontlastende informatie zou Carinova in haar 

rechten van verdediging geschaad zijn.    
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16. Carinova is tot slot van oordeel dat de NMa het zorgvuldigheidsbeginsel, als vastgelegd 

in artikel 3:2 Awb, niet in acht heeft genomen doordat bedrijfsvertrouwelijke informatie 

van Carinova en van andere zorgaanbieders niet uit het dossier verwijderd is. Volgens 

Carinova heeft zij hierdoor geen eerlijk proces in de zin van artikel 6 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) gehad en heeft de NMa het recht op 

verdere vervolging verspeeld.  

 

Advies Adviescommissie  

17. De Adviescommissie heeft ten aanzien van bovenvermelde procedurele gronden van 

bezwaar het volgende advies gegeven. 

 

‘Ten aanzien van artikel 53 Mw stelt de Adviescommissie allereerst vast dat onbestreden is 

dat de door Carinova gegeven antwoorden op door de Directie Mededinging van de NMa 

schriftelijk gestelde vragen niet aan het besluit ten grondslag zijn gelegd. Of in algemene zin 

artikel 53 Mw van toepassing is in geval schriftelijke vragen door de NMa worden gesteld, is 

naar het oordeel van de Adviescommissie in de onderhavige zaak niet van belang, gelet op 

het feit dat de ultieme sanctie voor een mogelijke schending van het zwijgrecht geen andere is 

dan reeds door de Raad in het bestreden besluit toegepast, te weten het niet mogen 

gebruiken van het verkregen materiaal.’ 

 

‘Aangaande de bezwaren met betrekking tot artikel 55b Mw en artikel 51 Mw stelt de 

Adviescommissie vast dat niet is bestreden dat de heer [vertrouwelijk] door de NMa in de 

gelegenheid werd gesteld om vertrouwelijke informatie uit het dossier te laten verwijderen en 

dat hij daar geen gebruik van heeft gemaakt. Verder is niet bestreden dat de door de heer 

[vertrouwelijk] gegeven antwoorden op de door de NMa tijdens het bezoek van 31 maart 

2008 gestelde vragen niet aan het bestreden besluit ten grondslag zijn gelegd. Gelet op het 

feit dat de ultieme sanctie van een mogelijke schending van artikel 55b Mw of artikel 51 Mw 

geen andere is dan reeds door de Raad in het bestreden besluit toegepast, te weten het niet 

mogen gebruiken van het verkregen materiaal, acht de Adviescommissie het besluit op deze 

punten niet onwettig.’ 

 

‘Ten aanzien van het laatste argument van bezwaarden stelt de Adviescommissie vast dat, 

zoals de Raad in randnummer 36 van zijn besluit toelicht, Carinova de mogelijkheid heeft 

gehad om de door haar bedoelde ontlastende informatie op verschillende wijzen in deze zaak 

in te brengen. Niet bestreden is dat zij van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt. 

Ten aanzien van het bezwaar van Carint dat een aantal documenten niet tijdig ter inzage 

werden gelegd, stelt de Adviescommissie vast dat Carint heeft erkend deze te hebben 

ontvangen. Samenvattend is de Adviescommissie dan ook van oordeel dat de rechten van 

verdediging van bezwaarden niet zijn geschaad.’ 
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Oordeel Raad  

18. De Raad neemt bovenstaand advies van de Adviescommissie over. In aanvulling op dit 

advies, wijst de Raad nog op het volgende.  

 

19. Voor zover Carinova en Carint stellen dat de NMa vooringenomen heeft gehandeld, 

verwijst de Raad naar hetgeen is vermeld in randnummers 23 tot en met 27 van het 

bestreden besluit. Hieruit volgt dat van vooringenomenheid aan de kant van (de Raad 

van Bestuur van) de NMa op geen moment sprake is geweest, alsmede dat de 

Mededingingswet en de procedures die de NMa hanteert, voldoende waarborgen tegen  

vooringenomen handelen bevatten. Voor zover Carinova de NMa wederom verwijt dat 

zij heeft verzuimd om zowel documenten die zij als belastend beschouwt als 

ontlastende documenten ter inzage te leggen, verwijst de Raad naar hetgeen hierover is 

vermeld in randnummers 35 tot en met 38 van het bestreden besluit.  

 

20. Voor zover Carinova stelt dat DM haar rechten van verdediging heeft geschonden door 

Carinova met een beroep op artikel 5:20 Awb te sommeren schriftelijk gestelde vragen te 

beantwoorden, wijst de Raad er op dat de door Carinova gegeven antwoorden op de hier 

centraal staande vragen, als weergegeven in documentnummer 6274/159, niet aan het 

onderhavige besluit ten grondslag zijn gelegd. De Raad is voorts van oordeel dat aan 

Carinova met betrekking tot de beantwoording van deze vragen geen zwijgrecht 

toekwam, aangezien de vragen hoofdzakelijk betrekking hadden op de (inhoudelijke) 

activiteiten van Carinova binnen Plectrum. Naar het oordeel van de Raad valt dan ook 

niet in te zien dat Carinova op enige wijze in haar rechten van verdediging is geschaad. 

Of in algemene zin artikel 53 Mw van toepassing kan zijn in geval schriftelijk vragen 

door de NMa worden gesteld, kan, gelet op het voorgaande, in het midden worden 

gelaten.  

 

21. Met betrekking tot het betoog van Carinova en Carint onder artikel 55b Mw en artikel 51 

Mw stelt de Raad allereerst vast dat noch de door de heer [vertrouwelijk] gegeven 

antwoorden op de door de NMa tijdens het bezoek van 31 maart 2008 gestelde vragen4 

noch enig document dat tijdens het bezoek aan de heer [vertrouwelijk] door DM is 

meegenomen, aan het onderhavige besluit ten grondslag is gelegd. De heer 

[vertrouwelijk] is bovendien in de gelegenheid gesteld om - eventueel in analoge en/of 

digitale documenten aanwezige - vertrouwelijke informatie van een advocaat over de 

toepassing van de mededingingsregels te laten verwijderen en heeft van deze 

mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Naar het oordeel van de Raad valt dan ook niet in 

te zien dat Carinova of Carint, gelet op het voorgaande, op enige wijze in hun rechten 

van verdediging zijn geschaad. Of in het kader van het betreden van de woning van de 

                                                           
4 Documentnummer 6274/18.  
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heer [vertrouwelijk] door DM en het meenemen of kopiëren van documenten uit deze 

woning in strijd is gehandeld met het bepaalde in artikel 55B Mw, respectievelijk artikel 

51 Mw, kan, gelet op het voorgaande, in het midden worden gelaten.  

 

22. Tot slot verwijst de Raad naar hetgeen in randnummers 40 tot en met 42 van het 

bestreden besluit is gesteld ten aanzien van het standpunt van Carinova dat de NMa het 

zorgvuldigheidsbeginsel, als vastgelegd in artikel 3:2 Awb, niet in acht heeft genomen.  

 

23. De Raad wijst al deze procedurele gronden van bezwaar dan ook af.  

 

2.2 De non-concurrentieafspraak  

 

Standpunt partijen 

24. Volgens Carint en Carinova is de NMa in het bestreden besluit ten onrechte tot de 

slotsom gekomen dat partijen een non-concurrentieafspraak hebben gemaakt. Partijen 

stellen dat de NMa voorbij gaat aan het feit dat de deelnemende partijen binnen 

Plectrum altijd de intentie hebben gehad om uiteindelijke afspraken vooraf 

mededingingsrechtelijk te laten toetsen. Dit gold ook voor het in deze zaak centraal 

staande ‘rayonneringsmodel’. Voorts is volgens partijen van belang dat de 

samenwerking binnen Plectrum nimmer van de grond is gekomen. Zo hebben de aan 

Plectrum deelnemende partijen nooit gezamenlijk ingekocht via Plectrum en is een 

franchiseorganisatie nimmer tot stand gekomen. De NMa laat volgens partijen de 

context bij de vermeende non-concurrentieafspraak buiten beschouwing. Het was 

immers oorspronkelijk de bedoeling het ‘format’ dat Plectrum beoogde te ontwikkelen 

in een later stadium door middel van franchising te ‘vermarkten’, waarbij de 

franchisenemers een contractgebied zouden krijgen dat een exclusief karakter zou 

hebben.  

 

25. Carint en Carinova stellen voorts dat zij zich nimmer hebben gecommitteerd aan een 

non-concurrentieafspraak. Volgens partijen bestaan geen nauwkeurig bepaalde, 

onderling overeenstemmende bewijsmiddelen waaruit blijkt dat Carint en Carinova een 

non-concurrentiebeding zijn overeengekomen en op hun onderlinge verhouding hebben 

toegepast. Partijen wijzen er voorts op dat de heer [vertrouwelijk] zich zou hebben 

gedistantieerd van het non-concurrentiebeding. Dat Carinova haar onvrede heeft geuit 

over voorgenomen activiteiten van Carint in Deventer, vormt volgens partijen geen 

bewijs dat partijen een non-concurrentiebeding zijn overeengekomen. Volgens Carint 

volgt uit het verslag van de Plectrum vergadering van 16 februari 2007 dat tussen Carint 

en Carinova onenigheid was ontstaan over ‘offreren in elkaars werkgebied’ en dat 

mitsdien geen afspraak tussen partijen bestond. Partijen wijzen er op dat gesprekken 

tussen hen plaats vonden nadat Carint op de WMO aanbesteding had ingeschreven en 
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juist tot doel hadden de overname van personeel te bewerkstelligen. Carint had na de 

toetreding tot Midden IJssel personeel nodig. Hiernaast zag een aantal gesprekken 

tussen partijen op een mogelijke samenwerking tussen hen op het gebied van 

maatschappelijk werk en ketensamenwerking.  

 

Advies Adviescommissie  

26. De Adviescommissie heeft ten aanzien van bovenvermelde gronden van bezwaar het 

volgende advies gegeven:  

 

27. Aangaande het non-concurrentiebeding oordeelt de Adviescommissie dat de Raad in 

randnummers 136 tot en met 170 en randnummers 175 tot en met 185 van het bestreden 

besluit voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Carinova en Carint in het kader van 

Plectrum de afspraak hebben getroffen om niet in elkaars werkgebied concurrerend op te 

treden en niet tot elkaars werkgebied toe te treden. De Adviescommissie is van oordeel dat dit 

non-concurrentiebeding een afzonderlijke afspraak vormt, die losstaat van de context van een 

mogelijke franchiseorganisatie die de leden van Plectrum op een gegeven moment hebben 

overwogen als vorm voor een verdere samenwerking, zonder het opgaan in een grote fusie. 

 

Oordeel Raad  

28. De Raad neemt bovenstaand advies van de Adviescommissie over. In aanvulling daarop 

wijst de Raad nog op het volgende.  

 

29. De Raad heeft in het bestreden besluit geconcludeerd dat Carint en Carinova – in het 

kader van Plectrum - een non-concurrentiebeding zijn overeengekomen, inhoudende 

een onderlinge verdeling van de werkgebieden waarin partijen van oudsher actief zijn, 

op een zodanige wijze dat de ene partij niet zonder toestemming van de andere partij 

actief kon worden met het aanbieden van thuiszorg in het werkgebied van de andere 

partij. Het bewijs voor deze afspraak is in het bestreden besluit gebaseerd op een groot 

aantal  documenten die in hun onderlinge samenhang moeten worden bezien. Deze zijn 

beschreven in de randnummers 136 tot en met 170, alsmede in randnummers 175 tot en 

met 185 van het bestreden besluit, waarnaar de Raad voor de goede orde verwijst.   

 

30. Het voorgaande betekent niet dat ieder document op zichzelf een volledig bewijs voor 

de afspraak hoeft op te leveren. Alle documenten in onderlinge samenhang overziend, 

moet naar het oordeel van de Raad geconstateerd worden dat partijen in 

Plectrumverband besloten hebben om onderling samen te werken en niet met elkaar te 

concurreren. Tijdens diverse vergaderingen en in diverse documenten hebben partijen 

gerefereerd aan deze non-concurrentieafspraak. Hieruit blijkt dat zowel Carint als 

Carinova zich aan de afspraak hebben gecommitteerd.  
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31. Niet gebleken is dat één van de partijen - in het bijzonder Carint bij monde van de heer 

[vertrouwelijk] - zich op enig ogenblik publiekelijk heeft gedistantieerd van de non-

concurrentieafspraak. Evenmin is gebleken dat partijen alleen voornemens waren om 

een non-concurrentiebeding in een (nog op te zetten) franchiseformule op te nemen. 

Uit de in het bestreden besluit vermelde bewijsstukken blijkt veeleer dat Carint en 

Carinova in de onderhavige periodes hebben vastgehouden aan de gemaakte non-

concurrentieafspraak.  

 

32. Dat - blijkend uit de door Carint aangehaalde notulen van de vergadering van Plectrum 

van 16 februari 2007 - onenigheid tussen Carint en Carinova was ontstaan, betekent 

eveneens niet dat tussen Carint en Carinova geen overeenstemming bestond met 

betrekking tot de in Plectrumverband gemaakte non-concurrentieafspraak. Uit deze 

notulen volgt veeleer dat Carint in lijn handelde met hetgeen onder de Gedragscode is 

afgesproken, namelijk dat een lid van Plectrum gehouden is om een ander lid vooraf te 

informeren als in zijn werkgebied een offerte wordt uitgebracht. Carint heeft – conform 

deze Gedragscode – in het voorjaar van 2007 Carinova op de hoogte gesteld van haar 

voornemen om in te schrijven op de WMO aanbesteding van de gemeente Deventer. 

Carinova maakte hiertegen bezwaar, hetgeen eveneens volgt uit de hiervoor 

aangehaalde notulen van de vergadering van Carint van 20 februari 2007. Aangezien 

een lid van Plectrum onder de Gedragscode een vetorecht had met betrekking tot de 

voorgenomen inschrijving op een WMO aanbesteding in zijn werkgebied, handelde 

Carinova conform hetgeen onder deze code was afgesproken. Gelet op het voorgaande, 

is dan ook niet vast komen te staan dat één van de betrokken ondernemingen de 

Gedragscode c.q. het non-concurrentiebeding - zoals onder meer vastgelegd in de 

Gedragscode - niet (meer) onderschreef.  

 

33. Dat de aan Plectrum deelnemende partijen nooit gezamenlijk hebben ingekocht via 

Plectrum, alsmede dat de voorgenomen franchiseorganisatie nimmer tot stand is 

gekomen, doet aan het voorgaande niet af; uit de hiervoor vermelde bewijsstukken volgt 

immers dat partijen de onderhavige non-concurrentieafspraak hebben gemaakt voordat 

een eventuele verdergaande samenwerking werd opgestart.  

 

34. Tot slot is van belang dat in het bestreden besluit op basis van concrete in het dossier 

opgenomen bewijsstukken is vastgesteld dat de gesprekken die tussen Carint en 

Carinova plaats vonden niet uitsluitend tot doel hadden de overname door Carint van 

personeel van Carinova te bewerkstelligen of op een mogelijke samenwerking tussen 

hen op het gebied van maatschappelijk werk en ketensamenwerking betrekking hadden.5 

Hetgeen partijen hierover hebben aangevoerd, werpt hierop geen ander licht.  

                                                           
5 Zie randnummer 182 van het bestreden besluit.  
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35. 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 feiten. De bezwaren van partijen treffen derhalve geen doel.   

 

2.3 Economische en juridische context 

 

  Standpunt partijen 

36. Carint en Carinova 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 heeft gedaan. Partijen stellen dat diverse drempels bestonden voor 

toetreding tot Midden IJssel. Partijen zijn van mening dat de NMa onvoldoende 

rekening heeft gehouden met het feit dat het inkoopgedrag van het zorgkantoor Midden 

IJssel een belangrijke beperkende factor was voor toetreding tot de regio Midden IJssel. 

Zo hanteerde het zorgkantoor een garantiebudget van 95% en bood het nieuwe 

toetreders een beperkt startbudget van EUR 50.000. Het zorgkantoor stelde voorts als 

voorwaarde voor de verwerving van een contract dat een speler gevestigd moest zijn in 

de regio Midden IJssel; hierdoor werden volgens partijen nieuwe aanbieders juist 

ontmoedigd om toe te treden tot deze regio. Hierdoor was toetreding lastig, zo niet 

onmogelijk. Tot en met 2008 waren er voor Carint geen ‘realistische mogelijkheden’ om 

winstgevend toe te treden in de zorgkantoorregio Midden IJssel.   

 

37. Partijen wijzen er voorts op dat een nieuwe toetreder zoals Carint ‘significante’ 

investeringen moet doen in 1) naamsbekendheid, 2) het werven van personeel en 3) 

contacten met verwijzers (huisartsen en ziekenhuizen). Het is volgens partijen ‘niet 

rendabel’ om deze te financieren uit het ‘beperkte’ startbudget. Voorts zouden er 

‘culturele verschillen’ zijn tussen Twente en Salland, waardoor cliënten in Midden IJssel 

geen hulp zouden accepteren van een thuiszorginstelling uit Twente, althans deze zou 

om deze reden minder gemakkelijk kunnen toetreden tot Midden IJssel. Volgens 

partijen had Carint geen naamsbekendheid in Midden IJssel, althans niet meer 

naamsbekendheid dan een aanbieder uit een niet aangrenzende regio. Carint kan 

volgens partijen ook niet als een ‘nabije aanbieder’ worden beschouwd, omdat het 

‘traditionele’ werkgebied van Carint - tot aan de fusie tussen Carint en Reggeland medio 

2006 – niet aan Midden IJssel grensde. Carint zou dan ook bij toetreding tot Midden 

IJssel geen voordeel hebben gehad boven andere potentiële toetreders met een niet 

aangrenzend werkgebied. 

 

38. Gelet op het voorgaande, kon Carint volgens partijen niet als een potentiële concurrent 

van Carinova in Midden IJssel worden beschouwd.  

 

39. De Adviescommissie heeft zich niet expliciet over deze gronden van bezwaar uitgelaten.  
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Oordeel Raad  

40. De Raad volgt Carint en Carinova niet in deze gronden van bezwaar. De Raad wijst 

hiertoe op het volgende.  

 

Onderzoek NMa  

41. In deze zaak is door de NMa onderzoek verricht naar de juridische en economische 

context waarin de onderhavige afspraak is gemaakt.6 Wat betreft de economische 

context heeft de NMa onderzocht of er op de betrokken thuiszorgmarkten daadwerkelijk 

van concurrentie dan wel concurrentiedruk sprake is. In het kader van dit onderzoek is 

met name het volgende onderzocht:  

 

- of – in het licht van de destijds geldende regelgeving – (voldoende) 

concurrentie in de (AWBZ) thuiszorg mogelijk was (zie hoofdstuk 3 van het 

bestreden besluit); 

 

- de (mate van) actuele concurrentie tussen de (in de periode 2005-2008) 

bestaande aanbieders van thuiszorg in de regio Midden IJssel (zie paragraaf 

4.2 van het bestreden besluit);   

 

- of in de onderhavige periode – met name gelet op het (inkoop)beleid van het 

zorgkantoor Midden IJssel – voldoende (reële) mogelijkheden tot toetreding 

tot de zorgkantoorregio Midden IJssel bestonden (zie paragraaf 4.3 van het 

bestreden besluit);  

 

- wie de andere, en meest voorname, potentiële toetreders tot deze regio zijn 

en of (en op welke wijze) Carint zich van andere potentiële toetreders tot deze 

regio onderscheidde, in die zin dat zij in staat was om een grote(re) 

concurrentiedruk op de bestaande aanbieders van thuiszorg in Midden IJssel 

uit te oefenen (zie paragraaf 4.4 van het bestreden besluit).   

 

42. Het onderzoek in deze zaak heeft zich toegespitst op de economische en juridische 

context van de zorgkantoorregio Midden IJssel, specifiek op de mogelijkheden voor 

aanbieders van thuiszorg van toetreding tot deze regio in de in deze zaak centraal 

staande jaren en de (kenmerken van de) potentiële toetreders tot deze regio. Deze 

worden in kaart gebracht door met name de volgende, in het dossier opgenomen, 

documenten:  

 

                                                           
6 Zie ook de randnummers 45 en verder van het bestreden besluit. 
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- afschriften van het inkoopbeleid van het zorgkantoor in de in deze zaak centraal 

staande jaren7; 

- verklaringen van het zorgkantoor Midden IJssel8; 

- verklaringen van diverse aanbieders van thuiszorg uit zowel de regio Midden 

IJssel, als uit omliggende regio’s9;  

- verklaringen van Carinova en Carint10.   

 

43. Het bestreden besluit van de Raad is opgesteld met inachtneming van de uitkomsten 

van voornoemd onderzoek. Hieronder zal worden ingegaan op enkele uitkomsten van 

het onderzoek van de NMa.  

 

  Regelgeving 

44. Allereerst is van belang dat in de in deze zaak centraal staande jaren (2005-2008) op 

basis van wet- en regelgeving concurrentie in de (AWBZ) thuiszorg in het algemeen 

mogelijk was.11 Hierbij is van belang dat in 2003 functiegerichte omschrijvingen van de 

aanspraken op thuiszorg zijn ingevoerd, waardoor zorgaanbieders de ruimte kregen om 

afspraken te maken over prijzen en producten die nodig zijn om in de zorgbehoefte van 

cliënten te voorzien. Voorts is per 1 september 2004 de contracteerplicht voor 

zorgkantoren is afgeschaft, waardoor zorgkantoren de mogelijkheid kregen om selectief 

te contracteren.12 In algemene zin heeft de wetgever aldus marktwerking en concurrentie 

mogelijk gemaakt tussen aanbieders van thuiszorg door aanpassing van het 

reguleringskader. Hiernaast is van belang dat sinds deze transities in de AWBZ 

zorgkantoren in het algemeen (zij het in verschillende mate) zijn overgegaan tot een 

meer selectieve inkoopprocedure; zij proberen met hun contracteer- en inkoopbeleid de 

concurrentie tussen aanbieders te stimuleren.13 Voor het financieren van de AWBZ-zorg 

heeft een zorgkantoor een budget ter beschikking dat ‘verdeeld’ wordt onder de 

aanbieders, alsmede onder potentiële aanbieders, van thuiszorg in de aan het 

zorgkantoor toegewezen regio. Om meer kans te maken op (een groter deel van het) 

budget, moet een aanbieder zich dan ook onderscheiden van medeaanbieders. Het 

vastgestelde financieringssysteem voor thuiszorgaanbieders vormt aldus voor een 

aanbieder een prikkel om te concurreren om de gunst van de cliënt en de gunst van het 

zorgkantoor.  

                                                           
7 Zie documentnummer 6274/166.  
8 Zie documentnummers 6274/166 en 6274/292.  
9 Zie documentnummer 6274/293. 
10 Zie documentnummers 6274/197, 6274/219 en 6274/265. 
11 Zie randnummers 44 tot en met 64 van het bestreden besluit.  

12 Zie randnummer50 van het bestreden besluit. 
13 Op het contracteer- en inkoopbeleid van het zorgkantoor Midden IJssel wordt hierna nog nader ingegaan. 
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45. In de in deze zaak centraal staande jaren voerden zorgkantoren per regio een ‘eigen’ 

(inkoop)beleid. Zorgkantoren stelden per regio bijvoorbeeld verschillende eisen aan 

aanbieders van thuiszorg (bijvoorbeeld wat betreft de vereiste ‘geografische reikwijdte’ 

van de door een aanbieder te verlenen diensten). Voorts was sprake van verschillen in 

de hoogte van de door de zorgkantoren gehanteerde garantiebudgetten en 

toetredingsbudgetten voor nieuwe aanbieders van thuiszorg. Om deze reden waren de 

concurrentievoorwaarden in de verschillende zorgkantoorregio’s verschillend. Met name 

gelet hierop, vormden de onderscheidenlijke zorgkantoorregio’s (althans de gebieden 

waarin de zorgkantoren de financiering van thuiszorgactiviteiten verzorgden) aparte 

geografische markten.  

 

Zorgkantoorregio Midden IJssel  

46. Wat betreft de zorgkantoorregio Midden IJssel, is tijdens het onderzoek gebleken dat de 

actuele concurrentie met betrekking tot de verlening van (AWBZ) thuiszorg in de 

onderhavige jaren in beperkte mate aanwezig was. Met name de zeer sterke positie die 

Carinova in deze regio had, gelet op haar zeer hoge marktaandelen met betrekking tot 

het verlenen van PV & VP en HV14, lag hieraan ten grondslag. De reeds in Midden IJssel 

gevestigde aanbieders van thuiszorg oefenden bovendien in mindere mate 

concurrentiedruk op Carinova uit, gelet op de geringe omvang die deze spelers hadden, 

alsmede op het feit dat deze spelers overwegend intramurale instellingen waren die 

alleen thuiszorg in ‘aanleunwoningen’ aanboden en geen uitbreidingsplannen hadden. 

Hierdoor werd de concurrentiedruk van spelers die niet in deze regio waren gevestigd, 

van belang.  

 

Beleid zorgkantoor  

47. Wat betreft de mogelijkheden voor potentiële toetreders om toe te treden tot de 

zorgkantoorregio Midden IJssel, is allereerst het contracteer- en inkoopbeleid van het 

zorgkantoor Midden IJssel van belang. Het zorgkantoor Midden IJssel stelde als eis aan 

nieuwkomers dat zij in de zorgkantoorregio gevestigd waren en dat zij ‘in alle uithoeken’ 

van de regio thuiszorg konden leveren. Deze vereisten kunnen niet als een reële 

belemmering om toe te treden worden beschouwd. Aan de vestiging in Midden IJssel 

werden bijvoorbeeld geen (nadere) eisen gesteld. Het vereiste dat een nieuwkomer ‘in 

alle uithoeken’ van de regio thuiszorg moest kunnen leveren, heeft in de praktijk ook 

niet belemmerend gewerkt, mede gelet op het feit dat in de periode 2005-2007 vijf (nota 

bene kleine) partijen tot de regio Midden IJssel zijn toegetreden. Het zorgkantoor 

Midden IJssel heeft ook verklaard dat haar beleid ‘geen belemmering’ voor toetreders 

vormde.15  

                                                           
14 Zie randnummer89 van het bestreden besluit. 
15 Zie verklaring zorgkantoor Midden IJssel van 6 januari 2009, 6274/292, p. 6. 
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48. Het zorgkantoor kende aan thuiszorgverleners vanaf 2007 een garantiebudget toe van 

95% van de gerealiseerde productie in het jaar ervoor. In de jaren hiervoor was geen 

vastomlijnd contracteerbeleid met een expliciete urengarantie opgenomen in het 

inkoopbeleid van het zorgkantoor. Het zorgkantoor beschikte mitsdien in de in deze 

zaak centraal staande jaren over een ‘vrije ruimte’ in het budget dat aan toetreders kon 

worden toegekend. De startbudgetten die het zorgkantoor Midden IJssel in de jaren 

2005-2008 aan toetreders toekende, bedroegen EUR 50.000. Alhoewel deze relatief 

geringe omvang van het startbudget het voor een toetreder moeilijk maakte om binnen 

korte tijd een groot marktaandeel in Midden IJssel te verwerven, bood dit budget naar 

het oordeel van de Raad – bezien tezamen met de mogelijkheid om mensen met een 

persoonsgebonden budget te bedienen – de mogelijkheid om een aantal klanten in de 

regio daadwerkelijk te bedienen, en zodoende ‘een eerste stap’ in de regio te zetten met 

het aanbieden van thuiszorg. Hiernaast vond twee keer per jaar een herschikking van de 

toegekende budgetten plaats, hetgeen eveneens een prikkel vormde voor zowel zittende 

als voor (net) toegetreden aanbieders om ‘goed te presteren’. Het zorgkantoor Midden 

IJssel heeft t.a.v. (de hoogte van) de startbudgetten verklaard dat in de praktijk niet 

gebleken is dat deze toetreding ontmoedigden c.q. ‘een reden zou zijn voor een partij 

om helemaal niet te willen toetreden’.16 Dit geldt evenzeer voor Carint: na de in deze 

zaak centraal staande periode heeft zij in 2008 van het zorgkantoor Midden IJssel een 

startbudget van EUR 50.000 toegekend gekregen. Carint is in deze regio tot op de 

huidige dag actief met het aanbieden van (AWBZ) thuiszorg.  

 

49. Alhoewel uit het contracteerbeleid 2005 van het zorgkantoor Midden IJssel blijkt dat de 

‘financiële groeiruimte’ in dat jaar beperkt was, betekende dit niet dat toetreding c.q. 

toekenning van een budget aan een nieuwe speler in deze regio in dat jaar niet mogelijk 

was. Onder 1.3 ‘afbakeningen en beperkingen’ gaat het zorgkantoor namelijk expliciet in 

op de vereisten die gelden voor partijen die in aanmerking willen komen voor een 

contract met het zorgkantoor. In 2005 hebben ook twee partijen (St. Zozijn en Interakt-

Contour) een contract met het zorgkantoor gekregen. In het document ‘Beleid 

zorginkoop en contractering 2006’ komt een dergelijke passage overigens niet (meer) 

voor. De tijdelijk beperkte financiële groeiruimte van het zorgkantoor moet dan ook 

worden gezien in de context van de (AWBZ) thuiszorgmarkten die destijds in transitie 

waren en geleidelijk opengingen. 

 

50. Uit het ‘Beleid zorginkoop en contractering 2006’ volgt dat het zorgkantoor Midden 

IJssel in dat jaar bij het maken van productieafspraken expliciet rekening hield met 

nieuwe aanbieders in Midden IJssel. Onder ‘3.3 Nieuwe zorgaanbieders’ is in dit 

document namelijk het volgende vermeld:  

                                                           
16 Zie verklaring zorgkantoor Midden IJssel van 6 januari 2009, 6274/292, p. 17.  
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‘Ook nieuwe aanbieders waar voorheen geen afspraak mee is gemaakt, kunnen zich in het 

traject melden bij het zorgkantoor en een offerte indienen. Uit mededingingsoogpunt dienen 

nieuwe aanbieders namelijk een reële gelegenheid te hebben om tot een productieafspraak te 

komen. Het continueren van productieafspraken met bestaande aanbieders, en beperkt 

mogelijkheid bieden aan nieuwe aanbieders, wordt als toetredingsdrempel beschouwd en als 

beperking van de markt. De zorgautoriteit ziet hierop toe. In het afwegingskader van de 

productieafspraken houden wij hiermee rekening.’   

 

51. Het zorgkantoor heeft aangegeven dat de doorgroeimogelijkheden van een speler - als 

deze éénmaal op de markt actief is - afhankelijk zijn van de prestaties van die 

zorgverlener. Bij het afsluiten van zorgcontracten door het zorgkantoor wordt de 

voorkeur gegeven aan de zorgaanbieders die het hoogst scoren op de in het zorgbeleid 

opgestelde kwaliteitscriteria. Indien de zorgverlener aan meer kwaliteitseisen voldoet 

dan de minimale eisen, is dat in zijn voordeel.17 Ten aanzien van (toegetreden) spelers 

die hoog scoren op de kwaliteitseisen is in de onderhandelingen over 

productieafspraken meer mogelijk qua volume, prijs, uitbreiding van activiteiten en 

eventuele nieuwe projecten dan voor instellingen die lager scoren.18 De 

doorgroeimogelijkheden zijn derhalve beïnvloedbaar door de zorgaanbieder zelf door te 

innoveren op het gebied van de kwaliteit van het product dat hij aanbiedt.  

 

52. Alhoewel het zorgkantoor Midden IJssel met betrekking tot de verlening van thuiszorg 

kwaliteitsvoorschriften hanteerde en het CTG (de huidige NZa) maximumprijzen 

voorschreef, betekende dit niet dat mededinging in deze sector niet, of in minder mate 

mogelijk was. Thuiszorgverleners konden zich immers door het aanbieden van ´extra´ 

diensten - bijvoorbeeld middels het wegwerken van wachtlijsten of het invoeren van 

dienstverlening in de avonduren of het aanbieden van gecombineerde/aanvullende 

diensten - onderscheiden van andere spelers. Voorts konden aanbieders van thuiszorg 

concurreren middels het offreren/hanteren van ´lage(re)´ prijzen. 

 

53. Een (potentiële) toetreder moest met het zorgkantoor onderhandelen over een contract. 

Toetreding tot Midden IJssel kon, in dit licht beschouwd, niet worden afgedwongen. 

Hier staat tegenover dat het zorgkantoor in het algemeen een ´prikkel´ had om nieuwe, 

´betere´ verleners van thuiszorg tot haar regio toe te laten; dit is immers in het voordeel 

van de afnemers van thuiszorg in de regio in welke het zorgkantoor verantwoordelijk is 

voor de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van thuiszorg. Teneinde de 

administratieve lasten te beperken, had het zorgkantoor voorts een prikkel om niet te 

                                                           
17 Zie Zorgbeleid 2007, 6274/166, p. 17. 
18 Zie Zorgbeleid 2007, 6274/166, p. 19.  



Openbaar 

 

16                                                  Openbaar 

veel nieuwe aanbieders - en mitsdien om (in ieder geval) een grotere nieuwe aanbieder 

van thuiszorg - te contracteren.  

 

54. Niet gebleken is dat het zorgkantoor Midden IJssel - om voor een contract in 

aanmerking te komen - als voorwaarde stelde dat een (nieuwe) aanbieder van thuiszorg 

zich (ten opzichte van bestaande aanbieders) onderscheidt. Een aanbieder van 

thuiszorg, zoals Carint, die van oudsher in een aan Midden IJssel grenzende regio op 

(zeer) grote schaal met het aanbieden van thuiszorg actief is, moet overigens bij uitstek 

in staat worden geacht zich te kunnen onderscheiden van de (destijds) reeds aanwezige 

aanbieders van thuiszorg in Midden IJssel, wat betreft de producten/diensten die Carint 

kon aanbieden op thuiszorggebied in deze regio. Veelzeggend is in dit verband dat 

Carint zelf, blijkens een verklaring van de heer [vertrouwelijk], ‘kansen’ met betrekking 

tot het verlenen van thuiszorg in Deventer zag:  

 

‘Ja, zoals in Deventer, daar zien wij kansen, omdat we inschatten dat wij daar andere 

dingen kunnen dan de huidige aanbieder’.19  

 

55. Uit het voorgaande volgt dat in de periode 2005-2008 op basis van het beleid van het 

zorgkantoor Midden IJssel reële toetredings- en doorgroeimogelijkheden voor nieuwe 

aanbieders van thuiszorg tot Midden IJssel bestonden. Dit beleid liet voorts voldoende 

mogelijkheden tot mededinging open.   

 

  Drempels toetreding Midden IJssel  

56. Voor een succesvolle toetreding met betrekking tot het verlenen van thuiszorg in 

Midden IJssel c.q. voor verdere doorgroei na een eerste toetreding, is het hebben van 

c.q. het verkrijgen van naamsbekendheid bij klanten, alsmede bij ‘verwijzers’ (huisartsen 

en ziekenhuizen) in de regio cruciaal. Dit volgt zowel uit de diverse, in het dossier 

opgenomen, verklaringen van aanbieders van thuiszorg, als uit verklaringen van het 

zorgkantoor Midden IJssel. Als ‘rode draad’ in de in het dossier opgenomen 

verklaringen van aanbieders van thuiszorg kan worden aangemerkt dat een grotere 

zorgaanbieder in aangrenzende gemeentes over het algemeen (enige) 

naamsbekendheid heeft.20 Veelzeggend is tevens dat het zorgkantoor Midden IJssel over 

‘grote zorgaanbieders uit een aanliggende zorgkantoorregio’ heeft verklaard dat zij – 

alhoewel ze geen ‘streepje voor’ hebben bij het verkrijgen van een contract – als zij 

éénmaal een contract hebben verkregen, ‘dan zal als de klant op zoek gaat naar een 

aanbieder een dergelijke aanbieder sneller worden gevonden door die klant vanwege de 

                                                           
19 Zie verklaring van de heer [vertrouwelijk], 6274/265, p. 4 
20 Zie prismanummer 6274/293.   
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naamsbekendheid’.21 Het zorgkantoor bevestigt vervolgens dat een grote aanbieder met 

een aangrenzend werkgebied een voordeel (i.v.m. naamsbekendheid) bij toetreding 

(specifiek bij het verwerven van klanten) heeft:  

 

‘Vraag NMa: ik kan dus concluderen dat bij het verwerven van klanten op de markt een 

grote aanbieder uit een aanliggend zorgkantoor een voordeel heeft ten opzichte van een 

aanbieder uit een verder weg gelegen zorgkantoor of een kleinere aanbieder uit een 

aanliggend zorgkantoor.  

Antwoord: Ja. Zeker de naamsbekendheid is dan heel erg belangrijk. Want een klant zal niet 

zo snel kiezen voor een aanbieder die hier niet bekend is en die hier ook niet zichtbaar is. 

[…]’.22 

 

57. In dit verband is specifiek van belang dat Carint in de onderhavige periode actief was in 

Hof van Twente, welke plaats op een afstand van ongeveer 15 kilometer gelegen is van 

Holten, de meest oostelijke plaats in de zorgkantoorregio Midden IJssel.23 Gelet hierop, 

alsmede op het feit dat Carint op grote schaal ten oosten van Midden IJssel in Twente 

actief was, dient ervan uit te worden gegaan dat zij in ieder geval aan de oostelijke zijde 

van Midden IJssel (enige) naamsbekendheid had. Hiernaast had Carint de mogelijkheid 

zich te positioneren in het netwerk van ‘doorverwijzers’ teneinde haar 

naamsbekendheid te vergroten. Over haar naamsbekendheid heeft Carint zelf overigens 

het volgende verklaard:  

 

‘De naam Carint is bekender in Enschede dan in Deventer’.24  

 

58. Naast investeringen in het verkrijgen van toegang tot het netwerk van verwijzers, zijn 

voor toetreding, alsmede voor verdere groei na toetreding, investeringen in personeel 

vereist. Hiernaast zijn aan het openen van een kantoor ter plaatse kosten verbonden. 

Uit het onderzoek van de NMa is naar voren gekomen dat de grootte van een aanbieder, 

ook in dit opzicht, van belang is. Uit het onderzoek blijkt dat grote aanbieders - in 

vergelijking met kleine partijen - over het algemeen meer gerede concurrenten zijn als 

zij eenmaal tot de markt zijn toegetreden. Dit blijkt onder meer uit de eerder 

aangehaalde interviews25 met aanbieders die gevestigd zijn in de directe nabijheid van 

de zorgkantoorregio Midden IJssel. Voorts is tijdens het onderzoek in deze zaak niet 

gebleken dat toetreding tot een andere zorgkantoorregio voor een grotere 

                                                           
21 Zie verklaring zorgkantoor Midden IJssel van 6 januari 2009, 6274/292, p. 4 en 5.  
22 Zie verklaring zorgkantoor Midden IJssel van 6 januari 2009, 6274/292, p. 5.  
23 Zie randnummer126 van het bestreden besluit. 
24 Zie verklaring de heer [vertrouwelijk], 6274/293, antwoord op vraag 9d.  

25 Zie bijlage bij dossiernummer 6274/293.  
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thuiszorgaanbieder financieel niet reëel (of niet ‘aantrekkelijk’) is. Uit het onderzoek van 

de NMa komt juist naar voren dat een grote partij zoals Carint - ook in financieel 

opzicht - een voordeel heeft bij toetreding. Zo heeft het zorgkantoor Midden IJssel het 

volgende verklaard:  

 

‘Vraag NMa: Een grote aanbieder is over het algemeen ook kapitaalkrachtiger, hoe schat u 

dat in, is dat een voordeel bij het toetreden?  

Antwoord: Ja. Zij kunnen meer risico nemen en zij kunnen beter in een nieuwe regio 

investeren. Zij kunnen besluiten om alvast in een regio te gaan zitten, met een steunpunt, 

en als klanten dan niet zo snel komen, dan houden zij het wel langer vol. Die ervaring, die 

hebben we hier in de regio ook. We hebben een zorgaanbieder uit het Twentse die onlangs 

een kantoor heeft geopend. Carint. In feite leveren zij nog niet zo veel hier in de regio maar 

dat komt wel. Zij positioneren zich nadrukkelijk nu in netwerken en met advertenties 

verwerven ze naamsbekendheid. Dus het kan wel.’26 

  

59. Niet is vast komen te staan dat personeel, c.q. het vinden van personeel een relevante 

drempel opwierp om in Midden IJssel actief te kunnen worden. Hierbij is, voor zover het 

specifiek Carint betreft, van belang dat zij personeel dat reeds bij haar in dienst was 

(bijvoorbeeld werknemers die voor haar in Hof van Twente actief waren) had kunnen 

inzetten om aan de oostelijke zijde van Midden IJssel thuiszorg te verlenen. In de 

praktijk heeft Carint, na toetreding tot Midden IJssel, zowel (nieuw) personeel 

aangenomen, als bestaand personeel ‘op en neer’ laten reizen.27 

 

60. Uit de verklaringen van het zorgkantoor en marktpartijen blijkt voorts niet dat ‘culturele 

verschillen’ tussen Twente en Midden IJssel toetreding tot Midden IJssel bemoeilijkten. 

Voor zover dergelijke verschillen tussen deze twee regio’s wel bestaan - in die zin dat 

een relatief groot percentage van de mensen in (een gedeelte van) Twente het 

christelijke geloof aanhangt, terwijl daarvan in Midden IJssel geen sprake is - lijkt dit 

bovendien geen drempel voor de verlening van thuiszorg in Midden IJssel op te werpen: 

dit betreft immers geen ‘religieus gebied’, waardoor niet aannemelijk is dat cliënten in 

deze regio religieuze aspecten zwaar laten wegen bij de keuze van een 

thuiszorginstelling. Zelfs als dit wel het geval zou zijn, zou Carint dit aspect kunnen 

laten meewegen bij de selectie van personeel dat in deze regio diensten gaat verlenen.  

 

61. Tot slot is in het kader van de mogelijkheden van toetreding tot de regio Midden IJssel 

van belang dat ‘de marktvraag naar thuiszorg’ in deze regio in de jaren 2005-2007 in 

                                                           
26 Zie verklaring zorgkantoor Midden IJssel van 6 januari 2009, 6274/292, p. 5.  
27 Zie verklaring van de heer [vertrouwelijk], 6274/265, p. 4.  
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aanzienlijke mate groeide.28 Hierdoor werd toetreding tot deze regio - alsmede verdere 

groei na toetreding - voor aanbieders van thuiszorg vergemakkelijkt en hadden 

aanbieders van thuiszorg die buiten Midden IJssel waren gevestigd in het algemeen een 

prikkel om tot deze regio toe te treden.  

 

De aanbieders van thuiszorg in Midden IJssel    

62. In de zorgkantoorregio Midden IJssel is Carinova van oudsher de beeldbepalende 

speler. Carinova had gedurende de periode van 2005 tot en met 2007 - gemeten in uren 

- een bestendige en zeer sterke marktpositie binnen de zorgkantoorregio Midden IJssel. 

Met betrekking tot HV had Carinova in deze regio in 2005 een marktaandeel van 85,9% 

en in 2006 86,3%. Met betrekking tot PV & VP had Carinova in deze regio in 2005 een 

marktaandeel van 71,4%, in 2006 74,7% en in 2007 73,2%.29 Dit blijkt zowel uit de cijfers 

van het CAK als uit gesprekken tussen de NMa en het zorgkantoor Midden IJssel. 

 

63. Uit voorgaande cijfers komt naar voren dat de - reeds sterke - marktpositie van Carinova 

in Midden IJssel in bovengenoemde jaren verder gegroeid is. Naast Carinova waren 

slechts qua marktaandeel aanzienlijk kleinere partijen in Midden IJssel actief.30 Gelet op 

het voorgaande was de concurrentiedruk van deze partijen voor PV & VP en HV 

beperkt.31 Deze partijen waren overigens overwegend intramurale instellingen die 

thuiszorg aanboden in aanleunwoningen of in de directe omgeving van de intramurale 

instelling.32 Uit het gesprek van de NMa met het zorgkantoor Midden IJssel blijkt dat 

deze traditionele intramurale spelers niet de ambitie hadden om thuiszorg in de hele 

regio te leveren en dat het zorgkantoor dat ook niet vroeg van deze spelers.33  

De aanbieders van thuiszorg rondom Midden IJssel    

 

                                                           
28 Zie randnummer 104 van het bestreden besluit.  
29 Deze marktaandelen zijn berekend op basis van gegevens van het CAK. Zie dossiernummer 6274/294 voor de 

berekeningen.  

30 De grootste van de door het zorgkantoor gecontracteerde kleinere partijen had tijdens de inbreukperiode een gemiddeld 

marktaandeel van ongeveer [10-20]% voor PV & VP en ongeveer [0-10]% voor HV. De daaropvolgende concurrenten had 

tijdens de inbreukperiode een marktaandeel van gemiddeld over de jaren minder dan 4%.  
31 Zie het NMa besluit van 14 juli 2008 in zaak 6320 / ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente – Sutfene – Carinova 

Leiboom – Vérian, randnummer 60. 

32 Één van deze intramurale spelers was De Leiboom. Na de fusie tussen Carinova en De Leiboom is de uitvoering van 

thuiszorg overgeheveld van deze instelling naar Carinova. 

33 Het zorgkantoor vraagt van deze spelers ook extra korting op de tarieven vanwege de relatieve efficiëntie die dit soort 

zorg oplevert, in vergelijking met thuiszorg die niet vanuit een intramurale instelling wordt geleverd. Personeel kan van een 

intramurale instelling goedkoper zorg leveren in de zeer directe omgeving van deze instelling. Er is nauwelijks sprake van 

reistijd. 
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64. De zorgkantoorregio Midden IJssel grenst in het noorden aan de zorgkantoorregio 

Zwolle, in het oosten aan de zorgkantoorregio Twente en in het zuidwesten aan de 

zorgkantoorregio Apeldoorn-Zutphen. De met Carinova vergelijkbare ‘grotere’ 

thuiszorgverleners in deze aangrenzende zorgkantoorregio’s zijn Stichting Icare (hierna: 

Icare) in Zwolle, Stichting Sensire (hierna: Sensire) en Stichting Vérian (hierna Vérian) 

in de zorgkantoorregio Apeldoorn-Zutphen, en Carint en Thuiszorg Noord West Twente 

in de zorgkantoorregio Twente.  

 

65. Als het totaal van de productie van deze partijen in de aan Midden IJssel omliggende 

zorgkantoorregio’s in ogenschouw wordt genomen, komt –voor zorg in natura –

gemiddeld over de periode 2005-2007 het volgende beeld naar voren34:   

 

 

HV 

Aandeel op totale uren van 
geïdentificeerde potentiële 

concurrenten 

  2005 2006 Gemiddeld
Carint35 [20-30]% [20-30]% [20-30]%

Icare [20-30]% [20-30]% [20-30]%

Vérian [20-30]% [20-30]% [20-30]%

Sensire [10-20]% [0-10]% [0-10]%

TNWT [10-20]% [10-20]% [10-20]%

Totaal 100% 100% 100%

 

 

PV & VP 
Aandeel op totale uren van geïdentificeerde 

potentiële concurrenten 

  2005 2006 2007 Gemiddeld 
Carint36   [20-30]% [30-40%] [20-30]% [20-30]% 

Icare   [30-40]% [20-30]% [20-30]% [20-30]% 

Vérian [10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% 

Sensire [0-10]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% 

TNWT [10-20]% [10-20]% [10-20]% [10-20]% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 

  

66. Uit het voorgaande volgt dat – in volume gemeten – met betrekking tot HV Carint, Icare 

en Vérian de grootste spelers zijn in de aan Midden IJssel grenzende regio’s en dat met 

betrekking tot PV & VP Carint en Icare de grootste spelers zijn in deze regio’s. Meer 

specifiek blijkt uit deze cijfers dat Carint (ten gevolge van de fusie met Reggeland) in 

                                                           
34 Dossiernummer 6274/294. 

35 Vanaf 2006 is dit voor Carint inclusief de cijfers van Reggeland vanwege de fusie in 2006. 

36 Vanaf 2006 is dit voor Carint inclusief de cijfers van Reggeland vanwege de fusie in 2006. 
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2006 met betrekking tot HV en in 2006 en 2007 met betrekking tot PV & VP het 

grootste aandeel (wat betreft verleende uren) had in de aan Middel IJssel grenzende 

werkgebieden.    

 

67. Carint is actief in de regio Twente in een gebied dat grenst aan de zorgkantoorregio 

Midden IJssel. Haar activiteiten worden (hoofdzakelijk) gefinancierd door het 

zorgkantoor Twente (Menzis). Meer specifiek was Carint, voor zover hier van belang in 

2005 en in opvolgende jaren, in de gemeente Hof van Twente actief. Deze gemeente 

grenst direct aan het gebied waar Carinova van oudsher actief is, te weten de voormalige 

gemeente Holten.37 Na de fusie met Stichting Reggeland Zorgvoorzieners werd Carint in 

2006 bovendien in Rijssen actief, een plaats die op ongeveer 10 kilometer afstand van 

Holten gelegen is. De activiteiten van Carinova in Holten werden ook na de 

gemeentelijke samenvoeging met de gemeente Rijssen voor lange tijd volledig door het 

zorgkantoor Midden IJssel gefinancierd.  

 

68. Wat betreft de omvang van Carint geldt voor HV dat Carint, in aantallen uren gemeten 

in de jaren 2005 en 2006 voor deze dienst aanzienlijk groter was dan Carinova.38 Voor 

PV & VP geldt deze zelfde conclusie voor de onderzoeksjaren 2005 tot en met 2007.39 

Het marktaandeel HV van Carint in de zorgkantoorregio Twente is gedurende de 

inbreukperiode toegenomen, mede door de fusie met Reggeland, van ongeveer 30% 

naar ruim 36%.40 Het aandeel PV & VP loopt in de inbreukperiode op van circa 32% in 

2005 naar ruim 35% in 2007.41 Carint had mitsdien gedurende de periode 2005-2007 

een substantiële omvang met het verlenen van thuiszorg in een regio die (aan de 

oostkant van de zorgkantoorregio Midden IJssel) grenst aan het werkgebied van 

Carinova.  

 

Conclusie: Carint is een relatief sterke potentiële concurrent   

69. Uit al het voorgaande volgt allereerst dat de NMa de concrete omstandigheden op de 

markten voor PV & VP en HV in Midden IJssel in de jaren 2005-2008, hoe deze markten 

werken, welke partijen op deze markten van belang zijn en hoe de onderlinge 

                                                           
37 Deze gemeente is reeds in 2001 samengevoegd met de gemeente Rijssen tot de gemeente Rijssen-Holten, zie 

www.rijssen-holten.nl. Vanaf 2006-2007 werd de boventrendmatige groei van de activiteiten van Carinova in de gemeente 

Rijssen-Holten door het zorgkantoor Twente gefinancierd, zie e-mail van dhr. Stuiver van zorgkantoor Midden IJssel, 

dossiernummer 6274/259. 

38 Berekend op basis van CAK gegevens, dossiernummer 6274/294. 
39 Berekend op basis van CAK gegevens, dossiernummer 6274/294. 
40 Dossiernummer 6274/294. 

41 Dossiernummer 6274/294. 
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verhoudingen tussen partijen op deze markten zijn, uitvoerig heeft onderzocht.42 Uit dit 

onderzoek volgt dat – specifiek voor een grote thuiszorgaanbieder als Carint met een 

aan Midden IJssel grenzend werkgebied – in de jaren 2005-2008 reële 

toetredingsmogelijkheden, alsmede doorgroeimogelijkheden na toetreding, op korte 

termijn tot Midden IJssel bestonden. Ook al was er nog sprake van een hoge mate van 

regeldichtheid en ook al reserveerde het zorgkantoor Midden IJssel nog een groot deel 

van haar totale budget via de garantiebudgetten voor de ‘zittende’ ondernemingen, was 

tussen de ondernemingen op de markten voor PV & VP en HV concurrentie mogelijk en 

bestonden reële mogelijkheden tot toetreding tot deze regio.43 

 

70. Gelet op het voorgaande, en mede gelet op het feit dat in mindere mate actuele 

concurrentie in Midden IJssel bestond alsmede dat Carint één van de weinige grote 

aanbieders van thuiszorg was die op korte afstand van Midden IJssel actief was, zou de 

dreiging van een intrede van Carint in Midden IJssel, druk hebben uitgeoefend op het 

marktgedrag van Carinova en de overige spelers in deze regio. Carint dient dan ook, 

alles overziend, in deze jaren als een relatief sterke potentiële concurrent van Carinova 

(en de overige aanbieders van thuiszorg in Midden IJssel) te worden beschouwd.44 Om 

als potentiële concurrent beschouwd te kunnen worden, is het overigens niet 

noodzakelijk dat (aangetoond wordt dat) Carint ook daadwerkelijk de intentie had om 

toe te treden tot Midden IJssel.45 De Raad wijst er evenwel op dat Carint, zoals hiervoor 

in randnummer 54 weergegeven, ‘kansen’ met betrekking tot het verlenen van thuiszorg 

in Deventer zag.  

 

71. De Raad merkt daarnaast op dat de praktijk bevestigt dat de analyse van de NMa juist 

is. Carint is immers vanaf 1 juli 2007 met betrekking tot HV en vanaf 1 juni 2008 met 

betrekking tot PV & VP toegetreden tot Midden IJssel en daar tot op de huidige dag 

actief met het aanbieden van deze diensten. Carint was derhalve in staat om, nadat de 

afspraak tussen partijen was beëindigd, tot Midden IJssel toe te treden, in deze regio 

actief te worden met het aanbieden van haar diensten op het gebied van thuiszorg  en 

daar cliënten te werven, zowel voor HV als voor PV & VP. 

 

                                                           
42 Vgl. Rechtbank Rotterdam 4 maart 2008, zaak MEDED 06/4942, Solétanche Bachy France S.A. v Raad van Bestuur 

NMa.   
43 Zie in dit verband ook ECRI-rapport, pagina’s 14, 28, 33 en 35. 

44 Zie randnummers 108-128 van het bestreden besluit, alsmede Richtsnoeren van de Commissie inzake de 

toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie op horizontale 

samenwerkingsovereenkomsten, Pb EU 14 januari 2011, C 11/1, randnummer10, en Gerecht van de EU 14 april 2011, zaak 

T-461/07, Visa Europe Ltd/Visa International Service v Europese Commissie, r.o. 171. 
45 Gerecht van de EU 14 april 2011, zaak T-461/07, Visa Europe Ltd/Visa International Service v Europese Commissie, r.o. 169. 
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72. Gelet op het voorgaande wijst de Raad deze gronden van bezwaar af.  

 

 

2.4 Strekking van de afspraak: beperking van de mededinging  

 

  Standpunt partijen 

73. De toetredingsdrempels tot Midden IJssel zijn volgens partijen, gelet op het hiervoor in 

paragraaf 2.3 door partijen aangevoerde, dermate hoog dat het voor een toetreder als 

Carint niet mogelijk is om een substantieel marktaandeel te veroveren. Volgens 

Carinova was de vermeende afspraak niet geschikt om de mededinging in Midden IJssel 

te beperken en had het aldus niet de strekking de mededinging te beperken. Carinova 

verwijst hiertoe onder meer naar een rapport van TILEC waarin wordt gesteld dat 

´weinig ruimte´ bestaat voor ´strekkingsbetogen´ in de thuiszorg. Volgens Carinova had 

de Raad dan ook de concrete volgen van de afspraak voor de mededinging op het 

gebied van AWBZ thuiszorg in Midden IJssel moeten onderzoeken.  

 

Advies Adviescommissie  

74. De Adviescommissie heeft ten aanzien van bovenvermelde grond van bezwaar het 

volgende advies gegeven:  

 

Voor de juridische beoordeling van het non-concurrentiebeding in het kader van artikel 6 Mw  

is doorslaggevend dat het non-concurrentiebeding naar zijn aard een marktverdelingsafspraak 

is die de strekking heeft de mededinging te beperken. Naar het oordeel van de 

Adviescommissie heeft de Raad voldoende aannemelijk gemaakt dat Carinova en Carint op 

basis van het non-concurrentiebeding hun respectievelijke marktgedrag in de 

zorgkantoorregio Midden IJssel niet zelfstandig hebben bepaald. Volgens vaste rechtspraak 

speelt bij de beoordeling van een strekkingsbeding geen rol of partijen daadwerkelijk de 

subjectieve wil hebben gehad de mededinging te verhinderen, te beperken of te vervalsen, 

omdat de inhoud van de afspraak ertoe strekt de mededinging te beperken. Bij de beoordeling 

van een strekkingsbeding is evenmin van belang of het beding voortdurend werd toegepast. 

Voorts speelt bij deze beoordeling het door bezwaarden aangevoerde ‘verzet’ tegen de 

gedragscode geen rol omdat bezwaarden hierdoor niet tot uitdrukking hebben gebracht het 

nonconcurrentiebeding af te wijzen en niet voor haar handelen te erkennen.  

 

Oordeel Raad  

75. De Raad neemt bovenstaand advies van de Adviescommissie over. In aanvulling op dit 

advies wijst de Raad nog op het volgende.  

 

76. Naar het oordeel van de Raad is van belang dat ten gevolge van de onderhavige non-

concurrentieafspraak tussen Carint en Carinova, zoals hiervoor in randnummers 69 en 



Openbaar 

 

24                                                  Openbaar 

70 uiteengezet, de dreiging van een intrede van Carint in Midden IJssel weggevallen is, 

waardoor Carint in de onderhavige periode geen druk heeft uitgeoefend op het 

marktgedrag van Carinova en andere aanbieders van thuiszorg in Midden IJssel. Partijen 

hebben door de afspraak de onderlinge rust - de status quo - gehandhaafd. Door het 

non-concurrentiebeding overeen te komen, hebben Carint en Carinova de onzekerheid 

over elkaars voorgenomen marktgedrag weggenomen. Zij hebben hierdoor de potentiële 

concurrentie tussen hen uitgeschakeld, dan wel in sterke mate beperkt. Bovendien 

bepaalden Carint en Carinova door het non-concurrentiebeding niet meer autonoom 

wat zij als commercieel aantrekkelijk en haalbaar beschouwden, om vervolgens daaruit 

consequenties voor hun eigen optreden te trekken.46  

 

77. Afspraken en afstemming van gedragingen met betrekking tot het verdelen van 

geografische markten hebben naar hun aard tot doel de mededinging te beperken en 

zijn daarom verboden.47 Voor de vaststelling dat een overeenkomst of onderling 

afgestemde feitelijke gedraging ertoe strekt de mededinging te beperken volstaat het dat 

de overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke gedraging concreet, gelet op de 

juridische en economische context ervan, de mededinging op de relevante markt kan 

verhinderen, beperken of vervalsen.48 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.49 Evenmin doet hieraan af of met de overeenkomst in kwestie 

ook een ander doel werd nagestreefd.50  

 

                                                           
46 Zie beschikking van de Commissie van 5 februari 1992, Bouwnijverheid in Nederland (SPO), PbEG 1992 L92, o.a. ov. 

136. Zie ook GvEA EG, 21 februari 1995, zaak T-29/92, SPO e.a. t. Commissie, Jur. 1995, p. II-289, en HvJ EG, 25 maart 

1996, C-137/95P, SPO e.a. t. Commissie, Jur. 1996, p. I-1611. 

47 Zie bijvoorbeeld GvEA in zaak T-44/00, Mannesmannröhren-Werke AG t. Commissie, r.o. 129-134. 
48 HvJ EG 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands B.V., KPN Mobile N.V., Vodafone Libertel N.V. t. Raad van 

Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, r.o. 31. Zie in deze zin ook CBb 12 augustus 2010, zaak AWB 06/657, 

06/660 en 06/661, T-Mobile Netherlands B.V., KPN Mobile N.V., Vodafone Libertel B.V. t. Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit, r.o. 7.3.2, alsmede CBb 4 oktober 2011, zaak AWB 07/647, 07/648 en 07/650, Giant 

Europe B.V., Accell Group N.V., Koninklijke Gazelle N.V. t. Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

r.o. 4.7.6.7.  

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

Gmbh t. Commissie, Jur. 1978, p. 131, r.o. 7. 

50 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, r.o. 23 e.v.  
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78. De onderhavige afspraak was naar het oordeel van de Raad, bezien in de hiervoor in 

paragraaf 2.3 beschreven juridische en economische context, geschikt om de 

mededinging op de markten voor (AWBZ) thuiszorg in Midden IJssel te beperken. In het 

bestreden besluit is, gelet op het voorgaande, op goede gronden vastgesteld dat de 

afspraak naar haar aard tot doel had de mededinging op de markten voor (AWBZ) 

thuiszorg in Midden IJssel te beperken. Dat sprake was van een markt in transitie, 

maakt deze beoordeling niet anders. Zoals hiervoor in paragraaf 2.3 uiteengezet, kon 

Carint in de in deze zaak centraal staande jaren een relevante mate van 

concurrentiedruk op de marktpartijen in Midden IJssel uitoefenen en hebben partijen 

deze met hun afspraak uitgeschakeld. 

 

79. Met betrekking tot het rapport van TILEC wijst de Raad er op dat de in dit rapport 

opgenomen stelling dat in ´de zorgsector´ bij een afspraak die de mededinging beperkt 

´niet snel´ geconcludeerd mag worden dat deze als doel heeft de mededinging te 

beperken, gebaseerd is op het argument dat bij de zorgmarkten ´marktfalen´ voorkomt 

c.q. dat op deze markten van een ´goede marktwerking´ geen sprake zou zijn omdat 

consumenten/cliënten nog geen juiste/optimale keuzes kunnen maken door het 

ontbreken van informatie van goede kwaliteit. Bovendien zouden zij slechts ´begrensd 

rationeel´ zijn. Volgens TILEC is bij recent geliberaliseerde markten, zoals de thuiszorg, 

dan ook niet bekend of afspraken die ertoe strekken de mededinging te beperken dat 

ook daadwerkelijk doen en dienen de effecten van deze afspraken te worden onderzocht.   

 

80. Deze argumentatie van TILEC kan naar het oordeel van de Raad niet op de thuiszorg - 

en meer specifiek niet op de thuiszorg in de regio Midden IJssel - worden toegepast. De 

Raad wijst er hierbij allereerst op dat, voor zover in deze zaak van belang, de 

informatievoorziening aan cliënten omtrent thuiszorgaanbieders in de regio Midden 

IJssel goed was. Zo heeft het zorgkantoor Midden IJssel verklaard dat zij cliënten 

voorlichtte omtrent de in haar regio aanwezige verleners van thuiszorg.51 Cliënten in 

deze regio konden aldus (op gemakkelijke wijze) een goed beeld krijgen van de in hun 

regio gevestigde thuiszorgaanbieders. Alhoewel het zorgkantoor geen adviezen 

verstrekte omtrent de keuze voor een bepaalde thuiszorginstelling, konden cliënten 

deze wel verkrijgen bij huisartsen, alsmede bij het ‘transfer point’ in ziekenhuizen. Voor 

cliënten is het - middels raadpleging van internetsites of hun huisarts - eenvoudig na te 

gaan hoe een thuiszorginstelling presteert, bijvoorbeeld of wachtlijsten bij een bepaalde 

thuiszorginstelling bestaan. Voorts is van belang dat cliënten de mogelijkheid hebben 

om over te stappen op een andere verlener van thuiszorg. Voor zover in de zorg sprake 

is van ‘begrensd rationele’ cliënten, is in de thuiszorg daarvan in veel mindere mate 

sprake. Zodra een persoon een indicatie voor thuiszorg van het CIZ heeft gekregen, 

                                                           
51 Verklaring zorgkantoor Midden IJssel, 6274/292, p. 4.  
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bestaat geen prikkel om de aanspraak op thuiszorg uit te stellen; er bestaat juist de 

behoefte aan goede dienstverlening op het gebied van thuiszorg op korte termijn. Uit 

het voorgaande volgt dat de door TILEC aangedragen argumenten geen ander licht 

werpen op de door de Raad in het besteden besluit weergegeven conclusie dat de 

onderhavige afspraak ertoe strekt de mededinging te beperken.  

 

81. Tot slot is van belang dat vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU is dat, 

als éénmaal is vastgesteld dat een overeenkomst en/of onderling afgestemde feitelijke 

gedraging ertoe strekt de mededinging te beperken, de concrete gevolgen niet behoeven 

te worden onderzocht.52 Voor de beoordeling van de onderhavige afspraak in het licht 

van het mededingingsrecht is derhalve niet van belang of de onderhavige afspraak 

daadwerkelijk heeft geleid tot een beperking van de mededinging op de markten voor PV 

& VP en HV in Midden IJssel.  

 

82. Gelet op al het voorgaande wijst de Raad deze grond van bezwaar af.  

 

2.5 Merkbare beperking van de mededinging  

 

  Standpunt partijen 

83. De toetredingsdrempels tot Midden IJssel zijn volgens partijen, gelet op het hetgeen 

door hen is aangevoerd, dermate hoog dat het voor een toetreder als Carint niet 

mogelijk is om een substantieel marktaandeel te veroveren. Carinova is van oordeel dat 

van Carint in de in deze zaak centraal staande jaren geen concurrentiedruk uitging. 

Carint zou in de jaren 2005 en 2006 geen plannen hebben gehad om haar werkgebied 

buiten Twente uit te breiden. Carinova wijst er hierbij op dat diverse andere spelers 

bestonden, zoals Vérian, Sensire en Zorggroep Solis, die een ´relatie´ met Midden IJssel 

hadden en een grotere concurrentiedruk in deze regio uitoefenden dan Carint. Partijen 

zijn van oordeel dat de vermeende afspraak geen merkbaar mededingingsbeperkend 

effect kon hebben.  

 

Advies Adviescommissie  

84. De Adviescommissie heeft ten aanzien van bovenvermelde grond van bezwaar het 

volgende advies gegeven:  

 

Een overeenkomst of onderling afgestemde feitelijke gedraging ontkomt aan het verbod van 

artikel 6, eerste lid, Mw wanneer zij, wegens de zwakke positie van partijen op de relevante 

markt, de mededinging op de markt slechts in zeer geringe mate kan beïnvloeden 

                                                           
52 Zie bijvoorbeeld Hof van Justitie EU 4 juni 2009, zaak C-8/08, T-Mobile e.a., r.o. 31 en Hof van Justitie EU 6 oktober 

2009, GlaxoSmithKline Services Unlimited t. Commissie, gevoegde zaken C-501/06, C-513/06, C-515/06 en C-519/06, r.o. 55. 
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(merkbaarheid van de mededingingsbeperking). Naar de opvatting van de Adviescommissie 

is de motivering van de ‘merkbaarheid’ in randnummer 222 van het bestreden besluit 

onvoldoende dragend, gegeven de economische context van het geval. De zwakke dan wel 

sterke positie (in termen van marktmacht en niet in marktaandeel) van Carinova en Carint 

op de thuiszorgmarkt in Midden IJssel dient in een gedegen economische analyse nader te 

worden onderbouwd gegeven de juridische en economische context. Hierbij dient naar het 

oordeel van de Adviescommissie nader aandacht worden geschonken aan de factoren die de 

marktmacht van Carinova en Carint mogelijk inperken c.q. verzwakken, te weten onder 

meer: 1) de van overheidswege ingestelde kwaliteitsvoorschriften en maximumprijzen, 2) de 

marktmacht van het zorgkantoor, dat onder meer grotendeels bepaalt wie de opdrachten 

krijgt en welk deel van het budget naar nieuwe toetreders gaat en 3) de concurrentiedruk van 

de potentiële concurrenten. In het bijzonder zou de NMa duidelijk moeten maken waarom 

de marktmacht en de concurrentiedruk, in deze specifieke context, gerelateerd zijn aan de 

grootte van de speler en diens marktaandeel. Ook de conclusie van de Raad dat Carint de 

grootste concurrentiedruk uitoefent op de Midden IJsselse thuiszorgmarkt (zie randnummers 

116 en 205 van het bestreden besluit) dient economisch nader te worden onderbouwd. 

 

Gegeven het besluit en de schriftelijke toelichting is de Adviescommissie de mening toegedaan 

dat de Raad onvoldoende heeft gemotiveerd dat de gedragingen van Carinova en Carint gelet 

op hun positie in de markt een merkbare beperking hebben opgeleverd in de zin van art 6, 

eerste lid, Mw.  

 

Samenvattend geeft de Adviescommissie ten aanzien van de merkbaarheid van de 

mededingingsbeperking de Raad in overweging om nader te motiveren waarom in de 

onderhavige zaak het tussen Carinova en Carint gemaakte non-concurrentiebeding als 

geschikt werd geacht – in het licht van de eerder door de Adviescommissie genoemde 

rechtspraak - de mededinging op de markten voor het aanbieden van persoonlijke verzorging 

en verpleging (PV&V) en huishoudelijke verzorging (HV) in Midden IJssel in merkbare mate 

te beperken. 

 

Oordeel Raad  

85. De Raad volgt bovenstaand advies van de Adviescommissie op. Ter motivering van ‘de 

merkbaarheid’ van de onderhavige afspraak wijst de Raad op het volgende.  

 

86. Voor het antwoord op de vraag of een afspraak de mededinging niet slechts in 

insignificante mate kan beperken, is naar het oordeel van de Raad allereerst het 

gezamenlijke marktaandeel van partijen van belang.53 Uit hetgeen hiervoor in 

                                                           
53 Vergelijk Bekendmaking van de Commissie van 19 mei 2001 inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet 

onder artikel 81 lid 1 EG vallen onder 8a, waarin wordt verwezen naar het gezamenlijke marktaandeel van partijen (Pb. EG 
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randnummer 62 is weergegeven, volgt dat Carinova in de in deze zaak centraal staande 

jaren zeer hoge marktaandelen had op het gebied van PV & VP en HV in Midden IJssel.  

 

87. Hiernaast is van belang dat Carint, zoals hiervoor in paragraaf 2.3 is weergegeven, één 

van de weinige spelers was die op grote schaal actief was met het verlenen van AWBZ 

thuiszorg in een regio die op korte afstand gelegen was van de grens van Midden IJssel, 

en daarmee één van de weinige spelers was die in de in deze zaak centraal staande jaren 

substantiële concurrentiedruk kon uitoefenen op de aanbieders van (AWBZ) thuiszorg 

in Midden IJssel.54 Hierbij is specifiek van belang dat Carint - gelet op de omvang van 

haar financiële vermogen55 – in staat was aanzienlijke investeringen te doen teneinde 

onder meer zich te positioneren in het netwerk van doorverwijzers in Midden IJssel, 

alsmede teneinde zich van reeds bestaande aanbieders in deze regio met andere 

diensten te onderscheiden, en daarmee een succesvolle toetreding tot Midden IJssel te 

bewerkstelligen. Voorts is van belang dat Carint, door de relatief korte afstand van haar 

werkgebied tot de oostgrens van de zorgkantoorregio Midden IJssel, in tegenstelling tot 

vele andere potentiële aanbieders van thuiszorg in Midden IJssel, in staat was om 

relatief ´gemakkelijk´ cliënten aan te trekken. Hiermee was Carint in staat om een 

relatief hoge mate van concurrentiedruk op bestaande spelers in Midden IJssel uit te 

oefenen.   

 

88. De Raad is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat de tussen Carinova en Carint 

gemaakte non-concurrentieafspraak de mededinging op de markten voor het aanbieden 

van PV & VP en HV in Midden IJssel niet slechts in insignificante mate kon beperken.  

 

89. De door de Adviescommissie vermelde factoren zijn door de Raad reeds in paragraaf 2.3 

in aanmerking genomen, onder meer bij de beoordeling of Carint een potentiële 

concurrent van aanbieders van thuiszorg in Midden IJssel is. Ten overvloede wijst de 

Raad er nog op dat Carint zich - eveneens vanuit deze factoren bezien - van de meeste 

andere potentiële toetreders tot Midden IJssel onderscheidde. Hierop zal in het 

onderstaande nader worden ingegaan.  

 

90. Zoals hiervoor in paragraaf 2.3 weergegeven, betekende het feit dat het zorgkantoor 

Midden IJssel met betrekking tot de verlening van thuiszorg kwaliteitsvoorschriften 

hanteerde, alsmede dat het CTG (de huidige NZa) maximumprijzen voorschreef niet dat 

                                                                                                                                                                  

2001, C 149, p. 18), alsmede CBb 17 maart 2011, AWB 06/599, 06/604, 06/631, 06/671 en 06/673 (LJN: BP8077), onder 

9.12.1. 
54 Zie randnummers 215-217, alsmede paragraaf 4.4 van het bestreden besluit. 
55 Zie p. 41 van het  jaarverslag van de Stichting Carint van 2005 en p. 8 van het jaarverslag van de Stichting Carint van 

2006, 6274/624.  
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mededinging op de AWBZ thuiszorgmarkten in Midden IJssel niet, of in mindere mate 

mogelijk was. Thuiszorgverleners konden zich immers door het aanbieden van ´extra´ 

diensten, bijvoorbeeld middels het wegwerken van wachtlijsten of het invoeren van 

dienstverlening in de avonduren of het aanbieden van gecombineerde/aanvullende 

diensten, onderscheiden van andere spelers. Voorts konden aanbieders van thuiszorg 

concurreren middels het offreren/hanteren van lage(re) prijzen. Een grote speler als 

Carint was hiertoe bij uitstek in staat, gelet op de omvang van haar financiële positie in 

2005 en 2006, alsmede de ruime ervaring die zij met het verlenen van thuiszorg in 

Twente had opgedaan. In deze opzichten onderscheidde Carint zich voorts van de 

meeste andere, veelal kleinere, potentiële aanbieders van thuiszorg, die een minder 

grote financiële positie en veelal minder ervaring met het aanbieden van AWBZ 

thuiszorg hadden.  

 

91. Alhoewel, zoals hiervoor weergegeven, met het zorgkantoor moest worden 

onderhandeld over een contract, en toetreding (op grotere schaal) tot Midden IJssel dan 

ook niet ´afgedwongen´ kon worden, is van belang dat het zorgkantoor in het algemeen 

een prikkel had om nieuwe, ‘betere’ en grote verleners van thuiszorg die zich met 

bijvoorbeeld aanvullende diensten van de bestaande verleners van thuiszorg konden 

onderscheiden, tot haar regio toe te laten. In dit licht beschouwd, maakte een grote 

ervaren speler als Carint die reeds in de nabijheid van de regio Midden IJssel op grote 

schaal actief was, op voorhand een goede kans om binnen afzienbare tijd voor een 

contract met het zorgkantoor Midden IJssel in aanmerking te komen. Dit is in de 

praktijk ook geschied: nadat Carint in het najaar van 2007 is begonnen te 

onderhandelen met het zorgkantoor heeft zij per 1 juni 2008 een contract met het 

zorgkantoor Midden IJssel gekregen. Ook in dit licht beschouwd, oefende Carint een 

relatief grote concurrentiedruk op de reeds in Midden IJssel actieve thuiszorgaanbieders 

uit.  

 

92. Voor het antwoord op de vraag of de onderhavige afspraak de mededinging niet slechts 

in insignificante mate kan beperken, is niet van belang of Carint in de in deze zaak 

centraal staande jaren concrete plannen had om toe te treden tot Midden IJssel. Of 

andere potentiële aanbieders van thuiszorg in Midden IJssel een grotere druk (dan 

Carint) uitoefenden, waar Carinova op wijst, is voor de beoordeling van het onderhavige 

vraagstuk evenmin relevant. Uit het hiernavolgende blijkt overigens dat de 

concurrentiedruk van enkele andere grote potentiële aanbieders van thuiszorg in 

Midden IJssel dient te worden gerelativeerd.  

 

93. Zoals weergegeven in randnummer 118 van het bestreden besluit, heeft Carinova 

fusiebesprekingen gevoerd: vanaf 2005 met Vérian en tevens met Thuiszorg Noord 

West Twente (TNWT) vanaf 2007. Uiteindelijk heeft de Raad op 26 februari 2008 een 
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melding ontvangen van een voorgenomen fusie tussen Stichting Carinova Leiboom 

Groep, Stichting ZorgAccent & TNWT, Stichting Sutfene en Stichting Vérian.56 Gelet op 

het voorgaande, is het aannemelijk dat de concurrentiedruk die Vérian en TNWT in deze 

periodes op Carinova en de overige aanbieders van thuiszorg in Midden IJssel 

uitoefenden, beperkt - en wellicht zelfs geheel afwezig - was.  

 

94. Uit een verslag van het ‘DMO’ Carinova van 21 april 2004 blijkt dat de heer 

[vertrouwelijk] van Carinova overleg met Sensire heeft gevoerd en dat Sensire aan 

Carinova heeft meegedeeld dat zij geen strategie had om grensoverschrijdende 

activiteiten te ontplooien.57 In het jaar 2004 lijkt Sensire dan ook geen concurrentiedruk 

op partijen in Midden IJssel te hebben uitgeoefend. Voorts is, gelet op het voorgaande, 

aannemelijk dat de concurrentiedruk van Sensire eveneens in het jaar 2005, alsmede in 

het jaar 2006, eveneens afwezig - en hooguit gering - is geweest.  

 

95. Uit al het voorgaande volgt dat de Raad deze grond van bezwaar afwijst.  

 

2.6 Duur van de overtredingen 

 

  Standpunt partijen 

96. Carint en Carinova stellen dat de Raad in het bestreden besluit de duur van de 

overtreding verkeerd heeft vastgesteld. Volgens Carinova is de overtreding niet eerder 

aangevangen dan 16 maart 2007, de datum waarop Carint in een Plectrumvergadering 

verslag heeft gedaan over een gesprek tussen Carinova en Carint.  

 

97. Ten aanzien van de einddatum is Carinova van mening dat met de inschrijving door 

Carint op de WMO aanbesteding in Deventer op 28 maart 2007 een einde is gekomen 

aan de overtreding met betrekking tot HV. Op 3 december 2007 heeft Carint een offerte 

bij het zorgkantoor Salland ingediend en is volgens Carinova de overtreding met 

betrekking tot PV & VP geëindigd.  

 

98. Carint stelt ten aanzien van de einddatum van de overtreding primair dat de overtreding 

met betrekking tot HV is geëindigd op het moment van inschrijving van Carinova op de 

aanbesteding van huishoudelijke hulp in het werkgebied van Carint in 2006. Subsidiair 

is Carint van mening dat de overtreding op het gebied van HV is geëindigd op 20 

februari 2007, omdat uit een verslag van een vergadering van de Raad van Bestuur van 

Carint van deze datum blijkt dat Carint besloot om ‘mee te doen’ aan de WMO 

                                                           
56 Zie het NMa besluit van 14 juli 2008 in zaak 6320 / ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente – Sutfene – Carinova 

Leiboom – Vérian, randnummer 1.  

57 Verslag vergadering DMO Carinova 21 april 2004, 6274/12, p. 3, stempelnummer 62741234300354.  
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aanbesteding in de gemeente Deventer. Volgens Carint is de overtreding met betrekking 

tot HV uiterlijk geëindigd op 28 maart 2007 omdat zij op deze dag een inschrijving heeft 

ingediend op genoemde aanbesteding. Met deze inschrijving eindigde volgens Carint 

ook de overtreding met betrekking tot PV & VP omdat de inschrijving beschouwd dient 

te worden als ‘het beginsignaal voor een lange mars met als einddoel het aanbieden van 

zowel huishoudelijke hulp als persoonlijke verzorging en verpleging’. Subsidiair is Carint 

van mening dat de overtreding met betrekking tot PV & VP is geëindigd in het najaar 

van 2007, specifiek vanaf de datum vanaf wanneer door Carint werd onderhandeld met 

het zorgkantoor Midden IJssel. Carint is van oordeel dat deze overtreding uiterlijk op 20 

februari 2008 is geëindigd, omdat uit een ‘Verslag MT’ van deze datum blijkt dat Carint 

op deze dag besloot om tot de regio Midden IJssel toe te treden met betrekking tot het 

aanbieden van PV & VP.  

 

99. De Adviescommissie heeft ten aanzien van bovenvermelde grond van bezwaar geen 

advies gegeven.  

 

Oordeel Raad 

100. De Raad volgt bovenvermelde zienswijzen van Carinova en Carint met betrekking tot de 

datum van aanvang van de overtredingen met betrekking tot PV & VP en HV niet. De 

Raad ziet evenwel aanleiding om zijn standpunt ten aanzien van de einddata van de 

onderhavige overtredingen te wijzigen. Hiertoe wijst de Raad op het volgende.  

 

101. Zoals in hoofdstuk 5 van het bestreden besluit is vermeld, heeft de stuurgroep van 

Plectrum, waarvan de heer [vertrouwelijk] van Carint deel uit maakte, op 29 april 2005 

een memo opgesteld aan de leden van Plectrum waarin – onder het kopje ‘Grootte van 

het werkgebied’ – (voor zover hier van belang) is vermeld dat een non-

concurrentiebeding tussen de leden van Plectrum geldt en dat alleen wanneer een lid 

akkoord gaat met een concurrerend aanbod van een medelid ‘ontheffing’ mogelijk is. 

Deze door de stuurgroep voorgestane regel werd door Carinova - als een binnen 

Plectrum bestaande regel - aangehaald in een verslag van een (intern) 

managementoverleg ‘DMO’ van 1 juni 2005. 

 

102. De Raad leidt uit het voorgaande af dat (in ieder geval) vanaf 1 juni 2005 

(wils)overeenstemming bestond tussen Carint en Carinova met betrekking tot het 

onderhavige non-concurrentiebeding (inhoudende dat Carint en Carinova gehouden 

waren om, zonder toestemming van een ander lid van Plectrum, geen thuiszorg aan te 

bieden in het werkgebied waarin het andere lid van oudsher actief is), althans dat beide 

betrokken ondernemingen hun marktgedrag op dit punt vanaf deze datum onderling 

hebben afgestemd. Voor de goede orde verwijst de Raad naar hetgeen in hoofdstuk 5 

van het bestreden besluit is beschreven, waaruit volgt dat het (bestaan van het) non-
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concurrentiebeding na deze datum door de Plectrumleden, en Carint en Carinova in het 

bijzonder, diverse malen is herhaald en herbevestigd. De overtredingen zijn derhalve 

aangevangen op 1 juni 2005.  

 

103. Ten aanzien van de einddatum van de overtreding met betrekking tot HV acht de Raad 

allereerst van belang dat Carint voorafgaand aan haar inschrijving op de aanbesteding 

van de gemeente Deventer in het kader van de WMO Carinova van haar voornemen tot 

inschrijven op de hoogte heeft gesteld en dat hierover tussen partijen onenigheid 

ontstaan is.58 Carint heeft - in afwijking van de gemaakte non-concurrentieafspraak - op 

28 maart 2007 op deze aanbesteding ingeschreven. Gelet op het voorgaande is naar het 

oordeel van de Raad vast komen te staan dat Carint op deze datum de onderhavige 

afspraak met betrekking tot HV niet meer onderschreef, hetgeen voor Carinova kenbaar 

was. Carinova diende vanaf deze datum rekening te houden met de ‘serieuze’ 

mogelijkheid van toetreding van Carint tot de markt voor HV in Midden IJssel. Naar het 

oordeel van de Raad eindigde de overtreding van Carint en Carinova met betrekking tot 

HV dan ook op 28 maart 2007.  

 

104. Carint heeft op 3 december 2007 ingeschreven op de inkoopprocedure van het 

zorgkantoor Midden IJssel met betrekking tot (de verlening van) PV & VP in deze regio. 

Carint heeft Carinova hiervan op 10 december 2007 op de hoogte gesteld. Gelet op het 

voorgaande is naar het oordeel van de Raad vast komen te staan dat voor Carinova op 

10 december 2007 kenbaar werd dat Carint de onderhavige afspraak met betrekking tot 

PV & VP niet meer onderschreef. Carinova diende vanaf deze datum rekening te houden 

met de ‘serieuze’ mogelijkheid van toetreding van Carint tot de markt voor PV & VP in 

Midden IJssel. Naar het oordeel van de Raad eindigde de overtreding van Carint en 

Carinova met betrekking tot PV & VP dan ook op 10 december 2007.  

 

105. Uit het voorgaande volgt dat de Raad de bezwaren van partijen met betrekking tot de 

einddata van de onderhavige overtredingen gedeeltelijk gegrond verklaart.  

 

2.7 Sanctie 

 

   Betrokken omzet 

 

   Standpunt partijen  

106. Carint voert aan dat er sprake is van willekeur en gebrek aan motivering waar de Raad in 

het bestreden besluit ervan uitgaat dat de beschermde omzet dertig procent van de 

betrokken omzet van Carinova bedraagt. Dit percentage dient volgens Carint veel lager 

                                                           
58 Zie randnummers 157 en 158 van het bestreden besluit.  
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te zijn, aangezien Carint geen omzet had in Midden IJssel. Indien wel wordt uitgegaan 

van de door Carint te behalen omzet in deze regio, dient hoogstens het bedrag van het 

startbudget van EUR 50.000 in aanmerking genomen te worden. Voor zover de te 

behalen omzet in de jaren daarna in ogenschouw wordt genomen, dient in aanmerking 

te worden genomen dat de jaarlijks gerealiseerd omzetten in alle gevallen onder het 

bedrag van EUR 100.000 blijven.  

 

  Advies Adviescommissie 

107. Het advies van de Adviescommissie ten aanzien hiervan luidt: 

‘[…..]. Desalniettemin acht de Adviescommissie het wenselijk dat de Raad zijn motivering met 

betrekking tot de beschermde betrokken omzet op de Midden IJsselse thuiszorgmarkt nader 

onderbouwt, waarbij het voor de hand ligt uit te gaan van de omzet van Carinova. Naar de 

mening van de Adviescommissie dient deze grondslag te worden gehanteerd voor het totaal 

van de eventuele gezamenlijke boetes die te verdelen zijn over de twee deelnemende 

ondernemingen via een sleutel die is afgestemd op de respectievelijke rol aan de deelneming, 

in plaats van op basis van een fictieve opslag van 30 % op de hoogte van de omzet van 

Carinova.’  

 

  Oordeel Raad  

108. De Raad wijkt af van bovenstaand advies van de Adviescommissie. Met betrekking tot 

de hoogte van de betrokken omzet van Carint en Carinova wijst de Raad op het 

volgende.  

 

109. Met betrekking tot de hoogte van een boete heeft de Raad op grond van artikel 4:81 Awb 

beleidsregels vastgesteld. Deze zijn sinds 1 juli 2007 opgenomen in de ‘Boetecode van  

de Nederlandse Mededingingsautoriteit’ (hierna: de Boetecode).59 Gedurende de 

overtreding en voor zover van belang voor de boetetoemeting in de onderhavige zaak 

zijn de beleidsregels ongewijzigd gebleven.  

 

110. Randnummer 12 van de Boetecode geeft, voor zover hier van belang, aan dat bij 

overtredingen van artikel 6 van de Mededingingswet de boetegrondslag wordt afgeleid 

uit de betrokken omzet. Hoe hoger de betrokken omzet, des te groter de weerslag op de 

economie die de overtreding in het algemeen kan hebben, waaronder het met de 

overtreding mogelijk te behalen voordeel voor de overtreder(s). De boetegrondslag 

wordt derhalve hoger naarmate de duur en de omvang van de bij de overtreding 

betrokken economische activiteiten toenemen en daarmee de bedoelde (potentiële) 

                                                           
59 Op 1 juli 2007 is de Boetecode in werking getreden (Stcrt. 29 juni 2007, nr. 123), naderhand nog gewijzigd bij besluit van 

9 oktober 2007 (Stcrt. 10 oktober 2007, nr. 196), in verband met de Wet van 28 juni 2007, houdende wijziging van de 

Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet (Stb. 2007, 284).  
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weerslag op de economie van de overtreding. Voorts komt, indien de overtreding door 

meerdere overtreders is begaan, het aandeel van de afzonderlijke overtreders in deze 

(potentiële) weerslag op de economie tot uitdrukking. Dit alles draagt bij aan een 

evenredige boete met afschrikwekkende werking. 

 

111. De betrokken omzet is in de Boetecode gedefinieerd als de waarde van alle transacties 

die door een overtreder tijdens de totale duur van een overtreding is behaald met de 

verkoop van goederen en/of levering van diensten waarop die overtreding betrekking 

heeft, onder aftrek van over de omzet geheven belastingen.60 

 

112. Uitgaande van bovenvermelde definitie van de betrokken omzet wordt de hoogte van de 

betrokken omzet van Carinova vastgesteld op de waarde van alle transacties die vanaf 1 

juni 2005 door Stichting Carinova, en vanaf 28 juni 2006 door Stichting Carinova en 

Stichting Carinova Leiboom Groep tezamen, in de thuiszorgregio Midden IJssel zijn 

verricht op het gebied van het verlenen van HV in de periode tot 28 maart 2007 en op 

het gebied van PV & VP in de periode tot 10 december 2007. Deze bedraagt EUR 

[vertrouwelijk].  

 

113. De Raad ziet - anders dan de Adviescommissie - geen aanleiding om bij de berekening 

van de hoogte van de betrokken omzet van Carinova af te wijken van de Boetecode. 

Naar het oordeel van de Raad is niet gebleken dat voorgaande wijze van berekenen van 

de hoogte van deze omzet tot evidente onbillijkheden leidt.61  

 

114. Carint is in bovengenoemde periode(s) – uit hoofde van de in deze zaak centraal 

staande non-concurrentieafspraak – niet toegetreden tot de thuiszorgregio Midden 

IJssel en heeft mitsdien in die periode(s) in deze regio geen omzet behaald. Uitgaande 

van de in de Boetecode opgenomen definitie van betrokken omzet, is de betrokken 

omzet van Carint derhalve nihil. De Raad is van oordeel dat toepassing van 

bovenstaande methode voor de bepaling van de betrokken omzet van Carint tot een 

onevenredig lage boete leidt. Om deze reden dient de hoogte van de ten aanzien van 

Carint in aanmerking te nemen betrokken omzet op andere wijze te worden bepaald.  

 

115. Gelet op de aard van de onderhavige overtredingen - Carint en Carinova hebben immers 

middels een onderlinge samenwerking het daarheen geleid dat Carint in de hiervoor 

vermelde periodes geen concurrentiedruk in Midden IJssel heeft uitgeoefend - acht de 

Raad het passend om de hoogte van de betrokken omzet van Carint vast te stellen op 

een percentage van de betrokken omzet van Carinova. Hierbij neemt de Raad in 

                                                           
60 Zie randnummer 1d van de Boetecode.  

61 Zie randnummer 53 van de Boetecode.  



Openbaar 

 

35                                                  Openbaar 

aanmerking dat Carint met de overtreding geen (direct) financieel voordeel heeft 

behaald. Gelet hierop, alsmede uit oogpunt van speciale preventieve werking62, acht de 

Raad het passend de hoogte van de betrokken omzet van Carint vast te stellen op 30% 

van de hoogte van de betrokken omzet van Carinova. De hoogte van de betrokken 

omzet van Carint bedraagt aldus EUR [vertrouwelijk].  

 

116. Gelet op al het voorgaande wijst de Raad deze grond van bezwaar van Carint af.  

 

   Ernst van de overtreding 

 

   Standpunt partijen  

117. Carinova stelt dat voor zover al sprake zou zijn van een overtreding er evenmin reden is 

om een boete aan Carinova op te leggen, omdat er geen sprake is van a) schade aan de 

mededinging en b) er geen voordeel is behaald met de door de Raad onderzochte 

gedragingen. Voorts is Carinova van mening dat voor zover de vermeende overtreding 

wel enig effect zou hebben gesorteerd, de bepaling van de hoogte van de boete onjuist 

is. Hiertoe voert Carinova aan dat de kwalificatie van de ernst van de overtreding als 

‘zwaar’ niet juist is. Ter onderbouwing van haar stelling wijst Carinova er op dat c) er 

van Carint geen concurrentiedruk op Carinova uitgaat, d) de Raad miskent dat de ruimte 

voor concurrentie op het gebied van extramurale zorg in feite zeer beperkt is als gevolg 

van het zorginkoopbeleid van het zorgkantoor, e) er voldoende reële alternatieven voor 

Carinova bestonden op het gebied van extramurale zorg, f) het zorgkantoor over 

voldoende aanbieders van extramurale zorg beschikte, en g) de tussen de NMa, ActiZ 

en BTN overeengekomen Alternatieve regeling voor de thuiszorgsector illustreert dat de 

NMa bereid was om tot een schikking te komen. 

 

118. De Adviescommissie heeft ten aanzien van bovenvermelde grond van bezwaar geen 

advies gegeven.  

 

Oordeel Raad 

119. Zoals recentelijk is bevestigd door het CBb63, hoeft voor het vaststellen van de hoogte 

van de boete niet te worden bepaald hoe groot de daadwerkelijke schade is die de 

afspraak aan de markt heeft berokkend. De potentiële schade van een horizontale 

strekkingsovereenkomst speelt daarentegen wel een rol. Conform de Boetecode wordt 

rekening gehouden met de potentiële schade aan de mededinging bij het bepalen van 

                                                           
62 Vergelijk randnummer 35 van de Boetecode. Uit de jaarrekening 2009 van de Stichting Carint Reggeland Groep volgt dat 

de in het bestreden besluit aan Carint opgelegde boete minder dan 1% van haar totale omzet bedraagt; zie dossierstuk 

6274/549.  
63 CBb 12 augustus 2010, T-Mobile Netherlands B.V. ea, AWB 06/657, 06/660, 06/661. 
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de ernst van de overtreding. Deze bestaat uit een beoordeling van de zwaarte van de 

overtreding en het vaststellen van een bijbehorende rekenfactor door de overtreding te 

bezien in samenhang met de economische context waarin deze heeft plaatsgevonden. 

Bij de beoordeling van de economische context komt onder meer betekenis toe aan de 

aard van de betrokken producten of diensten, de omvang van de markt, de grootte van 

de betrokken overtreder(s) alsmede het (gezamenlijk) marktaandeel, de structuur van 

de markt en de geldende regelgeving. In dit kader wordt bovendien door de Raad 

gewicht toegekend aan de (potentiële) schade die als gevolg van de overtreding wordt 

toegebracht aan concurrenten, afnemers en consumenten.64  

 

120. De Raad heeft in het bestreden besluit bepaald dat de onderhavige overtredingen van 

artikel 6 Mw als ‘zwaar’ gekwalificeerd dienen te worden, daarbij rekening houdend met 

de concrete economische context waarin de overtredingen hebben plaatsgevonden. In 

het bijzonder is daarbij van belang dat in de onderhavige zaak sprake was van een 

afspraak die naar haar aard tot doel had de mededinging te beperken. Reeds op basis 

van ervaringsregels wordt te dien aanzien aangenomen dat een aanzienlijke 

economische weerslag van de overtredingen op de mededinging mogelijk is. Deze 

eigenschap is medebepalend voor de karakterisering van de onderhavige overtredingen 

als ‘zwaar’.  

 

121. Voorts neemt de Raad bij de vaststelling van de ernst van de onderhavige overtredingen 

een aantal factoren in aanmerking die de karakterisering van de overtredingen als 

‘zwaar’, zoals hierboven beschreven, ondersteunen.65 Het staat volgens de Raad buiten 

kijf dat de zeer sterke marktpositie van Carinova in Midden IJssel ten gevolge van de 

non-concurrentieafspraak werd versterkt. Hierbij is van belang dat, zoals hiervoor in 

paragraaf 2.3 is overwogen, Carint een relatief grote concurrentiedruk uitoefende op 

Carinova en de overige aanbieders van thuiszorg in Midden IJssel. Ook het feit dat de 

betrokken ondernemingen met hun handelwijze de door de wetgever beoogde 

ontwikkeling van marktwerking in de AWBZ-zorg frustreerden in een fase waarin deze 

nog kwetsbaar was, is hierbij in aanmerking genomen.  

 

122. Voor zover Carinova er op wijst dat er voldoende reële alternatieven voor haar 

bestonden op het gebied van extramurale zorg, alsmede dat het zorgkantoor over 

voldoende aanbieders van extramurale zorg beschikte, wijst de Raad er op dat de 

kwalificatie van de overtreding als ‘zwaar’ juist mede gebaseerd is op de constatering 

dat thuiszorgcliënten en het zorgkantoor Midden IJssel beiden als gevolg van de 

                                                           
64 Zie randnummer 31 van de Boetecode.  

65 Zie randnummer 260 van het bestreden besluit.  
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overtreding in elk geval niet konden kiezen voor de diensten van Carint als aanbieder op 

de AWBZ thuiszorgmarkten in Midden IJssel.  

123. Overigens overweegt de Raad dat de karakterisering van de afspraak tussen partijen in 

deze zaak als ‘zwaar’ - in plaats van ‘zeer zwaar’ - mede wordt ondersteund door het feit 

dat het zorgkantoor in Midden IJssel deels de (potentiële) mededingingsbeperkende 

effecten van de concurrentiebeperkende afspraak tussen partijen teniet had kunnen 

doen. Uit hetgeen hiervoor in paragraaf 2.3 is overwogen, volgt overigens dat hiervan in 

de praktijk niet is gebleken.  

 

124. Niet relevant is of een onderneming daadwerkelijk voordeel heeft behaald uit een 

verboden gedraging. De Raad gaat ervan uit dat ondernemingen een kartelafspraak 

maken omdat zij voordeel verwachten.  

 

125. Tot slot wijst de Raad er op dat uit de tussen de NMa, ActiZ en BTN besproken 

Alternatieve regeling voor de thuiszorgsector geen conclusies getrokken kunnen worden 

aangaande de zwaarte van de onderhavige overtreding. Met deze regeling werd namelijk 

uitsluitend beoogd diverse sanctiezaken in de thuiszorgsector op een 

efficiënte/doelmatige wijze af te wikkelen.   

 

126. Gelet op al het voorgaande wijst de Raad deze gronden van bezwaar af.  

 

 Boeteverlagende omstandigheden/bijzondere omstandigheden 

 

 Standpunt partijen  

127. Carint en Carinova zijn van mening dat er in de onderhavige zaak geen of onvoldoende 

rekening is gehouden met de bijzondere omstandigheden in de thuiszorgsector, in het 

bijzonder de omstandigheid dat de markt in transitie was. Beide partijen zijn van 

mening dat de verlaging van de boete met een percentage van 25 procent te weinig was.  

 

128. Volgens Carint is daarbij voorts van belang dat sprake was (en is) van tegenstrijdige 

signalen ten aanzien van marktwerking en concurrentie in de thuiszorgsector, mede als 

gevolg van een rapport van de Rekenkamer, en gebrek aan beleid en voorlichting ter 

zake door de NMa zelf. 

 

129. De Adviescommissie heeft ten aanzien van bovenvermelde grond van bezwaar geen 

advies gegeven.  

 

   Oordeel Raad  

130. Naar het oordeel van de Raad is het feit dat de onderhavige thuiszorgmarkten in de in 

deze zaak centraal staande jaren in transitie waren geen reden voor verdere 
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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 vergde en 

dat die, mede gelet op de beperkte marges, een groot beslag legden op de 

financieringsmogelijkheden. Met de 25% boeteverlaging is naar het oordeel van de Raad 

op voldoende wijze rekening gehouden met mogelijk negatieve effecten zoals een 

mogelijk averechts effect op het tot stand brengen van marktwerking. Tevens heeft de 

Raad rekening gehouden met het feit dat de voor de sector nog geldende regulering een 

begrenzing vormde voor de mogelijkheid tot prijsopdrijving.  

 

131. Wat betreft de voorlichting die aan de sector is verleend, wijst de Raad er op dat de 

sector door de NMa voldoende is voorgelicht over de inhoud en betekenis van de 

mededingingsregels. 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 en daaraan voorafgaand een consultatiedocument waarbij is 

gesproken met vertegenwoordigers van de sector. Het argument van Carint dat het 

zorginstellingen in het geheel niet duidelijk was wat wel en wat niet was toegestaan, 

gaat dan ook niet op. Partijen waren op de hoogte, althans hadden in ieder geval op de 

hoogte kunnen zijn, van de algemeen geldende mededingingsregels en, mede gelet op 

de voorlichting door de NMa, van het feit dat deze ook golden voor de thuiszorgsector.  

 

132. De Raad is voorts van oordeel dat geen sprake was van tegenstrijdige signalen. 

Weliswaar was sprake van een debat over marktwerking in de zorg, maar dit kan nooit 

een vrijbrief zijn om de bestaande mededingingswetgeving 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. 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 in de thuiszorgsector wordt gezien. Alhoewel in 

deze sector nog geen sprake was van volledige marktwerking, bestond al wel sinds 

enige tijd gereguleerde marktwerking. Het is duidelijk dat de wetgever met de wijziging 

van de AWBZ ervoor gekozen heeft om marktwerking te introduceren. Op partijen rustte 

bovendien een plicht om te onderzoeken in hoeverre de afspraken die zij maakten over 

de marktverdeling geoorloofd waren. Zij dienden er mee bekend te zijn dat dergelijke 

marktverdelingsafspraken gewoonlijk op vergaande wijze de concurrentie kunnen 

belemmeren, en aldus verboden zijn.  

 

133. Gelet op al het voorgaande wijst de Raad deze gronden van bezwaar af.  
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2.8 Verzoek vergoeding ex artikel 7:15 Awb 

 

134. Carinova en Carint verzoeken om vergoeding van de kosten die zij hebben gemaakt in 

verband met de behandeling van het bezwaar.  

 

135. Uit het voorgaande volgt dat de Raad de bezwaren van partijen met betrekking tot de 

einddata van de onderhavige overtredingen gedeeltelijk gegrond verklaart. De Raad ziet 

dan ook aanleiding om het bestreden besluit op dit punt te herroepen.  

 

136. Gelet op het voorgaande, ziet de Raad aanleiding om het verzoek van Carinova en 

Carint om proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15, tweede lid, Awb toe te 

wijzen. Ten aanzien van de hoogte van de toe te kennen proceskostenvergoeding neemt 

de Raad in aanmerking dat partijen zowel een bezwaarschrift hebben ingediend als bij 

de zitting van de Adviescommissie zijn verschenen. Voor beide handelingen kent de 

Raad een bedrag van EUR 437 toe. Uit het voorgaande volgt dat de Raad aan zowel 

Carinova als aan Carint een bedrag ter hoogte van EUR 874 als vergoeding van de 

proceskosten toekent.  

 

2.9 Conclusie van de Raad ten aanzien van de bezwaargronden 

 

137. De Raad neemt het Advies ten aanzien van de procedurele aspecten, de non-

concurrentieafspraak, de strekking van de afspraak en de merkbaarheid van de afspraak, 

onder aanvulling van de motivering, over. De Raad wijkt, onder verwijzing naar zijn 

motivering in randnummers 109 tot en met 116, af van het Advies ten aanzien van de 

hoogte van de boetegrondslag.  

 

138. De Raad concludeert, ook na heroverweging, dat sprake is van een overtreding van 

artikel 6 Mw die begaan is door Carint en Carinova. De Raad concludeert tot 

ongegrondverklaring van de bezwaren van Carint en Carinova, met uitzondering van het 

bezwaar van partijen met betrekking tot de einddata van de onderhavige overtredingen. 

De Raad verlaagt de boete van Carinova tot het bedrag van EUR 3.738.000 en de boete 

van Carint tot het bedrag van EUR 1.121.000. De Raad kent aan zowel Carinova als aan 

Carint een bedrag ter hoogte van EUR 874 toe als vergoeding van de proceskosten.  
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Besluit 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 

 

I - verklaart het bezwaar van Stichting Carinova, gevestigd te Deventer, ten aanzien van de 

einddata van de overtredingen gedeeltelijk gegrond; 

 - verklaart voor het overige de bezwaren van Stichting Carinova ongegrond;  

           - herroept het bestreden besluit ten aanzien van de hoogte van de aan Stichting Carinova 

opgelegde boete en verlaagt deze boete ten bedrage van EUR 4.348.000 naar EUR 

3.738.000; 

 - stelt Stichting Carinova Leiboom Groep, gevestigd te Deventer, voor deze boete 

hoofdelijk aansprakelijk tot het bedrag van EUR 1.916.000;  

- wijst het verzoek van Stichting Carinova om vergoeding van de door haar gemaakte 

kosten in de bezwaarfase toe en vergoedt aan Stichting Carinova een bedrag van EUR 874. 

 

II - verklaart het bezwaar van Stichting Carint-Reggeland Groep, gevestigd te Hengelo, ten 

aanzien van de einddata van de overtredingen gedeeltelijk gegrond; 

- verklaart voor het overige de bezwaren van Stichting Carint-Reggeland Groep ongegrond; 

  - herroept het bestreden besluit ten aanzien van de hoogte van de aan Stichting Carint-

Reggeland Groep opgelegde boete en verlaagt deze boete ten bedrage van EUR 1.304.000 

naar EUR 1.121.000;  

- wijst het verzoek van Stichting Carint-Reggeland Groep om vergoeding van de door haar 

gemaakte kosten in de bezwaarfase toe en vergoedt aan Stichting Carint-Reggeland Groep 

een bedrag van EUR 874. 
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Dit besluit richt zich tot ieder van de genoemde rechtspersonen afzonderlijk. 

  

Datum: 12 december 2011 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

Overeenkomstig de door de Raad van Bestuur genomen besluiten, 

Namens deze, 

 

 

w.g.  

Chris Fonteijn 

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.  


