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I. VERZOEK 

 

1. Op 30 december 2011 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van 

artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Zonnehuizen Centra B.V. en 

Zonnehuizen Centra OG B.V., beide 100%-dochtervennootschappen van Wimog B.V. (hierna: 

Wimog), onderdeel van Winter Top Holding B.V., voornemens zijn zeggenschap te verkrijgen, in 

de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over een deel van de 

onderneming van Stichting Zonnehuizen, te weten over de bestaande activiteiten (activa en 

passiva) van Stichting Zonnehuizen op het gebied van zorg- en dienstverlening aan volwassenen 

met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek (hierna: Volwassenenzorg). Op 

gelijke datum hebben partijen een verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van 

de Mededingingswet ingediend. 

 

II. ARGUMENTEN PARTIJEN 

 

2. Partijen baseren het verzoek tot ontheffing als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de 

Mededingingswet op het feit dat Stichting Zonnehuizen op 27 december 2011 in staat van 

faillissement is verklaard. De voorgenomen overname door Wimog B.V. heeft betrekking op de 

activiteiten van Stichting Zonnehuizen op het gebied van Volwassenenzorg. Deze activiteiten 

omvatten [400-500]* cliënten en [400-500] FTE aan werknemers. De voorgenomen overname zal 

er toe leiden dat deze activiteiten worden voortgezet door Wimog.  

 

3. Volgens partijen ontstaat onherstelbare schade wanneer de transactie niet op zeer korte 

termijn kan worden voltooid. In dat geval is volgens partijen de kans groot dat werknemers en 

cliënten op het gebied van Volwassenenzorg en masse zullen overstappen naar andere 
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zorgaanbieders, waardoor de resterende onderdelen op het gebied van Volwassenenzorg van 

Stichting Zonnehuizen niet meer voldoende kunnen worden aangestuurd. Partijen hebben in dit 

verband aangegeven dat de cliënten, het personeel en de zorgkantoren die met Stichting 

Zonnehuizen een contract hebben voor het leveren van Volwassenenzorg ongerust zijn over de 

continuïteit van zorg. Partijen hebben in dit verband aangevoerd dat een aantal psychiaters en 

andere belangrijke zorgprofessionals op het gebied van Volwassenenzorg al heeft aangegeven per 

2 januari 2012 een andere werkgever te hebben.  

 

III. BEOORDELING VERZOEK 

 

4. Artikel 40, eerste lid, van de Mededingingswet geeft de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit de mogelijkheid op verzoek van degene die een melding 

heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 34 van de Mededingingswet gestelde 

verbod indien daarvoor gewichtige redenen aanwezig zijn. Van gewichtige redenen is sprake 

indien onherstelbare schade wordt toegebracht aan een voorgenomen concentratie, zoals 

bedoeld in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1995-96, 24707, nr. 3, blz. 78) door het 

in acht nemen van de verplichte wachtperiode. 

 

5. Partijen hebben inzicht gegeven in documentatie waaruit blijkt dat Zonnehuizen op 27 

december 2011 in staat van faillissement is verklaard. Gelet op het faillissement van Stichting 

Zonnehuizen, het betoog van partijen en de door hen overgelegde documentatie acht de Raad het 

aannemelijk dat er een groot risico bestaat dat serieuze problemen ontstaan voor de continuïteit 

van de activiteiten van Stichting Zonnehuizen op het gebied van Volwassenenzorg doordat 

cliënten en werknemers in groten getale zouden kunnen vertrekken, indien de wachtperiode in 

acht moet worden genomen voordat de concentratie tot stand kan worden gebracht. De Raad is 

met partijen van mening dat dit de voortzetting van de activiteiten van Stichting Zonnehuizen op 

het gebied van Volwassenenzorg door Wimog ernstig zal bemoeilijken, zo niet onmogelijk zal 

maken.  
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IV. CONCLUSIE 

 

6. Gelet op het bovenstaande is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de slotsom gekomen dat er voldoende indicatie is van het ontstaan 

van onherstelbare schade waardoor sprake is van gewichtige redenen in de zin van artikel 40 van 

de Mededingingswet. Het verzoek tot ontheffing wordt derhalve toegewezen. 

 

Datum: 30 december 2011 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, 

namens deze, 

 

 

w.g. Henk Don 

Lid van de Raad van Bestuur 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 

dagtekening van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit, Directie Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, ‘s-

Gravenhage. 


