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Advies in de zaak 6274, Thuiszorg Midden IJssel 
 
Subcommissie van de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet bestaande uit: 
prof. mr J.H. Jans (voorzitter), mr R.E. Bakker, prof. dr J.A.H. Maks en mr M. Sikkens. De 
subcommissie werd bijgestaan door dr I.E. Wendt (secretaris). 
 
1. Inleiding en procedure 

 
1. Bij besluit van 21 oktober 2010 in zaaknummer 6274 stelde de Raad van Bestuur van 

de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) vast dat Stichting Carinova 
(hierna: Carinova) en Stichting Carint-Reggeland Groep (hierna: Carint) inbreuk 
hebben gemaakt op artikel 6 Mededingingswet (hierna: Mw).1  

  
2. Daarbij heeft de Raad een boete opgelegd van respectievelijk € 4.348.000 (Carinova) 

en € 2.536.000 (Carint).  
  

3. Tegen het besluit heeft Carinova op 29 november 2010 een pro-forma bezwaarschrift 
ingediend.2 Dit bezwaarschrift is nader aangevuld bij brief van 28 februari 2011.3 
Carint heeft tegen het besluit op 22 november 2010 een pro-forma bezwaarschrift 
ingediend. Dit is aangevuld op 16 maart 2011.4  

 
4. Bij brief van 5 april 2011 werd aan bezwaarden en aan de zaakbehandelaars bij de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) medegedeeld dat op 11 mei 2011 
een hoorzitting zou plaatsvinden door de Adviescommissie bezwaarschriften 
Mededingingswet (hierna: Adviescommissie).5 Op 11 mei 2011 vond deze hoorzitting 
plaats waarbij bezwaarden en vertegenwoordigers van de NMa werden gehoord door 
de subcommissie van de Adviescommissie. 

 
5. Het verslag van de hoorzitting werd op 6 juli 2011 aan partijen rondgestuurd. 

 
2. Besluit 
 

6. Het besluit is als bijlage aan dit advies gehecht. 
 
3. Bezwaren en beoordeling  
 

7. De bezwaren van Carinova en Carint luiden grotendeels gelijk en worden derhalve 
gezamenlijk behandeld, behalve wanneer anders vermeld. 

 
Procedurele aspecten  
 

8. Bezwaarden zijn van mening dat de Raad de rechten van de verdediging heeft 
geschonden doordat de totstandkoming van het bestreden besluit op een aantal 
wezenlijke punten inbreuk maakt op artikel 6 EVRM. Dit bezwaar valt uiteen in de 
volgende onderdelen. 

 
9. Ten eerste stelt Carinova dat haar zwijgrecht krachtens artikel 53 Mw werd 

geschonden. Beide bezwaarden stellen verder dat zonder geldige titel toegang tot de 
woning van de heer Lapré is verkregen en hierdoor artikel 55b Mw is geschonden. 

                                                 
1 Prismanummers 6274/556 en 6274/557.  
2 Prismanummer 6274/576. 
3 Prsmanummer 6274/589. 
4 Prismanummers 6274/574, 6274/590 en 6274/591. 
5 Prismanummers 6274/594. 
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Voorts zijn zij van mening dat vertrouwelijke informatie van een advocaat ten 
onrechte niet is verwijderd en vernietigd door de Raad en hierdoor artikel 51 Mw is 
geschonden. Ten slotte stellen zij dat hen geen inzage is verleend in het dossier, met 
name in ontlastende documenten. 

 
Beoordeling 
 

10. 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 vragen6 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. 

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

Adviescommissie vast dat niet is bestreden dat de heer Lapré 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 Lapré 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.  

 
12. 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.7 
Samenvattend is de Adviescommissie dan ook van oordeel dat de rechten van 
verdediging van bezwaarden niet zijn geschaad. 

 
 
Overtreding artikel 6 Mw 
 

13. Bezwaarden zijn van mening dat zij artikel 6 Mw niet hebben overtreden. Dit bezwaar 
valt uiteen in de volgende onderdelen. 

 
14. Volgens bezwaarden heeft de Raad niet bewezen dat de leden van Plectrum een 

non-concurrentiebeding hebben afgesproken of dat dit non-concurrentiebeding door 
Carinova en Carint in de praktijk werd toegepast. Carinova is tevens van mening dat 
de Raad niet heeft bewezen dat de concurrentiedruk van Carint in de AWBZ-regio 
Midden IJssel werd uitgeschakeld. Daarentegen is Carint van mening dat zij feitelijk 
beperkte concurrentiedruk uitoefende op Carinova en geen merkbare invloed heeft 
gehad op de concurrentieverhoudingen in de zorgkantoorregio Midden IJssel omdat 

                                                 
6 Zie prismanummer 6274/159. 
7 Zie randnummer 18 van het bezwaarschrift, prismanummer 6274/590.  
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er door onvoldoende toetredings- en doorgroeimogelijkheden in deze regio geen 
realistische mogelijkheden voor Carint waren om tijdens de onderzochte periode tot 
deze markt toe te treden.  

 
15. Voorts stellen bezwaarden dat er geen wilsovereenstemming bestond om het 

werkgebied te verdelen, en dat de vermeende overeenkomst geen 
mededingingsbeperkende strekking en geen merkbaar effect had. Het doel van de 
voorgenomen franchiseorganisatie Plectrum was om de aantrekkelijkheid van 
diensten te verbeteren door een kwaliteits- en efficiëntieslag te maken alsmede door 
deel te nemen in een landelijk dekkende samenwerking, zonder in een grote fusie op 
te gaan. Bovendien stellen bezwaarden dat zij zich tegen de gedragscode hebben 
verzet. Verder zijn bezwaarden van mening dat beide zelfstandig hun respectievelijk 
marktgedrag hebben bepaald en er daarom geen sprake kan zijn van onderling 
afgestemde feitelijke gedraging. 

 
Beoordeling 

 
16. 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.  

 
17. 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.8 
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 non-
concurrentiebeding af te wijzen en niet voor haar handelen te erkennen.9 

 
18. 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 (merkbaarheid van de mededingingsbeperking).10 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 

                                                 
8 Zie randnummers 196 tot en met 210 van het bestreden besluit. 
9 Zie Hof van Justitie van de Europese Unie, 7 januari 2004, gevoegde zaken C-204, 205, 211, 213, 

217 en 219/00 P, Aalborg Portland A/S e.a. tegen Europese Commissie, r.o. 84. 
10 Zie CBb, 31 december 2007, Mobiele Operators, AWB 06/657, LJN: BC1396, r.o. 9.5.4. en CBb, 7 

december 2005, Secon en G-Star/Basilicum en Chilly, AWB 04/249, LJN: AU8309, r.o. 6.5. 
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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.  

 
19. 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.   

 
20. 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.  

 
 
Hoogte boete 
 

21. Bezwaarden zijn van mening dat de opgelegde boete geen grondslag vindt in het 
bestreden besluit, gezien bovenstaande argumenten.  

 
22. Subsidiair stelt Carinova dat de door de Raad onderzochte gedragingen geen schade 

aan de mededinging hebben veroorzaakt en dat er geen voordeel is behaald door 
deze gedragingen en derhalve de boete dient te worden gematigd. Voorts is volgens 
Carinova de kwalificatie van de ernst van de overtreding als ‘zwaar’ niet juist.  

 
23. Subsidiair menen beide bezwaarden dat de Raad de duur van de overtreding 

verkeerd heeft vastgesteld. Zij stellen voorts dat er ten onrechte geen 
boeteverlagende omstandigheden in aanmerking zijn genomen. 

 
Beoordeling 
 

24. Gezien het advies over de nadere economische analyse van de beïnvloeding van de 
concurrentie door het door Carinova en Carint afgesproken beding, acht de 
Adviescommissie zich niet in staat om bij gebreke aan een analyse zoals hierboven 
in randnummer 20 bedoeld reeds nu op dit onderdeel van het bezwaar te adviseren. 
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 mening van de Adviescommissie dient deze grondslag te 
worden gehanteerd voor het totaal van de eventuele gezamenlijke boetes die te 
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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. 

 
 
Slotoverweging 
 

25. Voor zover naast de hiervoor besproken bezwaren nog andere bezwaren zouden 
kunnen worden gelezen, ontberen deze bezwaren voldoende zelfstandige betekenis 
om in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, zelfstandig te worden besproken, 
dan wel acht de Adviescommissie deze onvoldoende geadstrueerd. 

 
 
5. Slotsom en Advies 
 

26. De Adviescommissie adviseert de Raad om in het besluit op bezwaar te verhelderen 
op grond van welke economische overwegingen de Raad in de onderhavige zaak het 
gemaakte non-concurrentiebeding geschikt acht de mededinging op de markten voor 
het aanbieden van persoonlijke verzorging en verpleging en huishoudelijke 
verzorging in Midden IJssel in merkbare mate te beperken, in voege als voormeld. 

 
27. De overige bezwaren dienen te worden verworpen. 

 
 
Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet – subcommissie zaak 6274 
 
 
 
 
 
Prof. mr J.H. Jans        dr I.E. Wendt 
Voorzitter         Secretaris 


