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Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot

ongegrondverklaring van het bezwaar van Vink-Janse tegen zijn besluit van 11 januari 2002,

kenmerk 2831/3

I. Het verloop van de procedure

1. Op 18 december 2001 ontving de directeur-generaal van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit (“d-g NMa”) van mevrouw Vink-Janse (“Vink”) een klacht wegens

schending van de Mededingingswet (“Mw”) door de Vereniging van Vrijgevestigde

Psychiaters Amsterdam en Omstreken (“VVPAO”) en het Zorgkantoor Amsterdam

(“Zorgkantoor”).

2. De VVPAO onderhandelt namens haar leden met het Zorgkantoor over de inhoud van de

individuele overeenkomsten tussen het Zorgkantoor en vrijgevestigde psychiaters in de regio

Amsterdam en heeft aanvaard dat in individuele contracten wordt vastgelegd dat de

overeenkomst eindigt bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Volgens Vink is deze

handelswijze van de VVPAO in strijd met artikel 6 Mw.

3. Volgens Vink is het voor een psychiater-psychotherapeut niet mogelijk een contractuele

relatie aan te gaan met een zorgkantoor buiten de regio van vestiging. Vink geeft aan ouder te

zijn dan 65 jaar en volledig bevoegd te zijn haar beroep uit te oefenen; zij geeft aan

ingeschreven te zijn in het specialisten- en BIG-register.1 Het Zorgkantoor weigert volgens

Vink op grond van haar leeftijd de contractuele relatie met haar voort te zetten. Volgens Vink

is deze handelswijze van het Zorgkantoor in strijd met artikel 24 Mw.

4. Bij besluit van 11 januari 2002 (“het bestreden besluit” ) is de klacht van Vink afgewezen.

                                                          
1 Het BIG-register registreert zorgaanbieders in het kader van de Wet op de Beroepen in de

Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).
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5. Op 6 februari 2002 heeft Vink tegen het bestreden besluit een bezwaarschrift ingediend. De

gronden van bezwaar zijn op 11 april 2002 ingediend.

6. Partijen hebben afgezien van het recht om te worden gehoord.

II. Betrokken partijen

7. Bezwaarmaker, mevrouw Vink-Janse, is als psychiater-psychotherapeut gevestigd te

Amsterdam.

8. De VVPAO is de regionale vereniging van vrijgevestigde psychiaters in Amsterdam en

omstreken.

9. Het Zorgkantoor Amsterdam is het regionale zorgkantoor voor Amsterdam en omstreken.

III. Het bestreden besluit van 11 januari 2002

10. Bij besluit van 11 januari 2002 is de klacht van Vink afgewezen. Hiertoe is het volgende

overwogen.

11. Met betrekking tot de klacht over de VVPAO is in het bestreden besluit vermeld dat de NMa

in een eerder onderzoek tot de conclusie is gekomen dat door het gebruik maken van de door

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (“VWS”) geboden mogelijkheid lokale

initiatieven te ontwikkelen geen daadwerkelijke concurrentie tussen vrijgevestigde psychiaters

mogelijk is. Aangegeven is dat de door Vink gememoreerde afspraak tussen de VVPAO en het

Zorgkantoor met het oog op het ontbreken van een mogelijkheid voor daadwerkelijke

concurrentie niet mededingingsbeperkend is en niet in strijd is met artikel 6 Mw. Bij het

bestreden besluit is, ter illustratie, het resultaat van bovenvermeld eerder onderzoek gevoegd.

12. Wat betreft de klacht over het Zorgkantoor is in het bestreden besluit allereerst gesteld dat

het Zorgkantoor als een onderneming in de zin van de Mededingingswet kan worden

beschouwd en dat het tevens aannemelijk is dat het Zorgkantoor een economische

machtspositie in de zin van artikel 24 Mw bezit. Aangegeven is dat dit laatste voortvloeit uit

het feit dat het Zorgkantoor als enige is belast met de inkoop van AWBZ-zorg in de regio

Amsterdam. Vervolgens is opgemerkt dat slechts het misbruik maken van een economische

machtspositie een inbreuk op artikel 24 Mw vormt. Vink heeft in haar klacht het hanteren van

een leeftijdsgrens van 65 jaar als een vorm van misbruik aangevoerd. In het bestreden besluit

is aangegeven dat ook een onderneming met een economische machtspositie aan haar

contractspartners objectieve eisen mag stellen en dat het stellen van een leeftijdsgrens van

65 jaar een objectief criterium is dat, gezien de door Vink verstrekte informatie, door het
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Zorgkantoor voor alle vrijgevestigde psychiaters waarmee zij een overeenkomst heeft

gesloten wordt gehanteerd. Daarmee valt volgens het bestreden besluit de handelwijze van

het Zorgkantoor niet als misbruik aan te merken en niet in strijd met artikel 24 Mw.

IV. De gronden van bezwaar

13. In haar bezwaarschrift voert Vink het volgende aan.

14. Met betrekking tot de afwijzing van de klacht over de VVPAO is Vink van mening dat de

stelling dat geen daadwerkelijke concurrentie tussen vrijgevestigde psychiaters mogelijk is

deugdelijke en feitelijke grondslag mist. De praktijk wijst volgens Vink uit dat de vraag van

patiënten naar sommige psychiaters veel groter is dan die naar andere psychiaters.

15. Wat betreft de afwijzing van de klacht over het Zorgkantoor geeft Vink aan dat er, gelet op de

(publieke) belangen die het Zorgkantoor heeft te behartigen, voor het Zorgkantoor geen

objectieve en redelijke grond is om psychiaters die zijn ingeschreven in het specialisten- en

BIG-register te onderscheiden in een categorie die de leeftijd van 65 jaar niet en een categorie

die deze leeftijd heeft bereikt en deze laatste categorie niet in aanmerking te laten komen

voor een contract. Het hanteren van dit onderscheidend criterium moet volgens Vink dan ook

wel degelijk als misbruik van een economische machtspositie worden aangemerkt.

V. Beoordeling van het bezwaar

Artikel 6 Mw

16. Met betrekking tot de klacht over de VVPAO overweegt de d-g NMa het volgende. De

regionale verenigingen van vrijgevestigde psychiaters zijn verenigingen wier leden, de

vrijgevestigde psychiaters, ondernemingen zijn. Derhalve zijn deze verenigingen van

vrijgevestigde psychiaters aan te merken als ondernemersverenigingen in de zin van de

Mededingingswet. Zorgkantoren oefenen bij het inkopen van zorg economische activiteiten

uit en moeten derhalve worden beschouwd als ondernemingen in de zin van de

Mededingingswet.2 Uit het bovenstaande vloeit voort dat onderhavige afspraken tussen de

VVPAO en het Zorgkantoor in principe zijn onderworpen aan artikel 6 Mw.

17. Uit de Europese jurisprudentie valt af te leiden dat de artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag

enkel betrekking hebben op mededingingsverstorende gedragingen waartoe de

ondernemingen op eigen initiatief hebben besloten. Indien een mededingingsverstorende

gedraging bij een nationale wettelijke regeling aan de onderneming wordt voorgeschreven of

                                                          
2 Besluit d-g NMa 10 maart 2000, zaak 181, Zorgkantoren, randnummers 61-67.
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indien deze wettelijke regeling een rechtskader creëert dat zelf iedere mogelijkheid van

concurrerend gedrag door deze ondernemingen uitsluit, zijn de artikelen 81 en 82 niet van

toepassing. In een dergelijke situatie vindt de beperking van de mededinging niet, zoals in

deze bepalingen besloten ligt, haar oorsprong in autonome gedragingen van de

ondernemingen.3 In het bestreden besluit is aangegeven dat de NMa in een eerder onderzoek

tot de conclusie is gekomen dat op grond van het systeem van lokale initiatieven geen

daadwerkelijke concurrentie tussen vrijgevestigde psychiaters mogelijk is en dat daarom de

door Vink gememoreerde afspraak tussen de VVPAO en het Zorgkantoor niet

mededingingsbeperkend is en niet in strijd is met artikel 6 Mw.

18. Uit dit eerdere onderzoek is naar voren gekomen dat de minister van VWS de lokale

initiatieven ziet als instrument voor zowel kostenbeheersing als het verhogen van de kwaliteit

en de doelmatigheid van de dienstverlening door vrijgevestigde psychiaters. Via deelname

aan lokale initiatieven kunnen vrijgevestigde psychiaters worden gevrijwaard van door de

minister van VWS na 1 april 1994 opgelegde tariefkortingen. Zij dienen zich in dit geval te

houden aan afspraken omtrent productie en deelname aan een kwaliteitsprogramma. Deze

afspraken worden per regio gemaakt tussen de in de regio werkzame vrijgevestigde

psychiaters en verzekeraars, binnen door de minister van VWS geformuleerde voorwaarden.

Belangrijke voorwaarden van de minister van VWS zijn deelname door minimaal 90%

(streven: 100%) van de in de regio werkzame vrijgevestigde psychiaters, het niet

overschrijden van het voor de regio toegewezen totaalbudget en het uitvoeren van concrete

en toetsbare projecten ter verbetering van de kwaliteit en de doelmatigheid. Slechts

deelnemers aan door de minister van VWS goedgekeurde initiatieven komen in aanmerking

voor de vrijwaring van na 1 april 1994 opgelegde tariefkortingen.4 Dit systeem heeft tot gevolg

dat vrijgevestigde psychiaters een negatieve prikkel ondervinden om met elkaar te

concurreren. Zij hebben een gezamenlijk belang om samen te werken in een lokaal initiatief

om in aanmerking te komen voor vrijwaring van tariefkorting. De zorgkantoren ondervinden

een negatieve prikkel tot doelmatige zorginkoop.5 Zij hebben wel belang bij de lokale

initiatieven in verband met de kwaliteitsbewaking. Onder deze omstandigheden concludeerde

                                                          
3 HvJ EG 11 november 1997, Commissie en Frankrijk tegen Ladbroke Racing, C-359/95P en

C-379/95P, r.o. 33. Zie ook HvJ EG 16 december 1975, Suiker Unie e.a. v Commissie, 40-48, 50, 54-

56, 111, 113-114/73, r.o. 36-72 en Besluit d-g NMa 10 maart 2000, zaak 181, Zorgkantoren,

randnummers 90-100.
4 Kamerstukken II, 1995-1996, 24 404, nr 20, 15 mei 1996, Kamerstukken II, 1996-1997,

25 000 XVI, nr 7, 4 oktober 1996, Kamerstukken II, 1997-1998, 25 600 XVI, nr 49,

19 december 1997, Brief van de minister van VWS aan de regionale partijen betrokken bij de lokale

initiatieven gevestigde psychiaters, GVM/GGZ/991831, 19 mei 1999.
5 Besluit d-g NMa 10 maart 2000, zaak 181, Zorgkantoren, randnummers 94-97.



Openbaar

5                                                  Openbaar

de d-g NMa in het bestreden besluit dat op grond van het systeem van lokale initiatieven

geen daadwerkelijke concurrentie tussen vrijgevestigde psychiaters mogelijk is.

19. De d-g NMa constateert verder dat de lokale initiatieven nog steeds bestaan.6 De d-g NMa

ziet in het bezwaar van Vink geen aanleiding voor een andere conclusie dan dat op grond van

het systeem van lokale initiatieven de mogelijkheid van concurrerend gedrag door de

vrijgevestigde psychiaters thans is uitgesloten. Vooral omdat het overheidsbeleid inzake de

lokale initiatieven direct is gekoppeld aan het inkomen van de psychiaters, waardoor zij meer

prikkels hebben tot samenwerking dan tot concurrentie en de zorgkantoren een negatieve

prikkel tot doelmatige zorginkoop ondervinden, acht de d-g NMa de mogelijkheid van

concurrerend gedrag door de vrijgevestigde psychiaters op dit moment uitgesloten.

Artikel 6 Mw is daarom niet van toepassing op de tussen de VVPAO en het Zorgkantoor

gemaakte afspraken.

20. Vink stelt dat in de praktijk de vraag van patiënten naar sommige psychiaters veel groter is

dan die naar andere psychiaters. Deze stelling wordt niet nader onderbouwd en behoeft

daarom geen weerlegging.

Artikel 24 Mw

21. Wat betreft de klacht over het Zorgkantoor overweegt de d-g NMa het volgende. Ervan

uitgaande dat het Zorgkantoor een onderneming is die over een economische machtspositie

beschikt, gaat het om de vraag of de door het Zorgkantoor gehanteerde leeftijdsgrens van

65 jaar als vereiste om een contract te krijgen misbruik in de zin van artikel 24 Mw oplevert.

Afgezien van de vraag of het stellen van een leeftijdsgrens onder omstandigheden kan leiden

tot misbruik in de zin van dit artikel, concludeert de d-g NMa dat in onderhavig geval van

misbruik geen sprake is. De d-g NMa overweegt hiertoe het volgende.

22. Vink is van mening dat er voor het Zorgkantoor geen objectieve en redelijke grond is om

psychiaters die zijn ingeschreven in het specialisten- en BIG-register te onderscheiden in een

categorie die de leeftijd van 65 jaar niet en een categorie die deze leeftijd heeft bereikt en deze

laatste categorie niet in aanmerking te laten komen voor een contract. Vink lijkt er hiermee op

te wijzen dat het Zorgkantoor aan verschillende groepen psychiaters, degenen die de leeftijd

van 65 jaar níet en degenen die deze leeftijd wél hebben bereikt, verschillende

contractvoorwaarden voor dezelfde tegenprestatie aanbiedt.

                                                          
6 Kamerstukken II, 1998-1999, 25 424, nr 6, 21 december 1998 en Kamerstukken II, 1998-1999,

26 204, nr 35, 5 maart 1999 wijzen op verlenging tot en met 31 december 2002.
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23. Uit de Europese jurisprudentie en beschikkingenpraktijk blijkt dat niet iedere differentiatie in

prijzen en voorwaarden, toegepast door een onderneming die over een economische

machtspositie beschikt, zonder meer als discriminatie in de zin van artikel 82, sub c, EG-

Verdrag moet worden opgevat. Zulke verschillen kunnen immers objectief gerechtvaardigd

zijn en bovendien eist deze bepaling dat met de ongelijkheid aan de handelspartners nadeel

wordt berokkend.7

24. In het bestreden besluit is geconcludeerd dat het stellen van een leeftijdsgrens van 65 jaar

een objectief criterium is dat, gezien de door Vink verstrekte informatie, door het Zorgkantoor

voor alle vrijgevestigde psychiaters waarmee zij een contract heeft afgesloten wordt

gehanteerd en dat daarmee de handelwijze van het Zorgkantoor niet valt aan te merken als

misbruik en niet in strijd is met artikel 24 Mw.

25. Het Zorgkantoor geeft ook zelf aan dat het leeftijdscriterium voor de hele beroepsgroep geldt

en als zodanig gelijkelijk wordt gehanteerd. Het Zorgkantoor is van mening dat het criterium

berust op redelijke en objectieve gronden en (nog steeds) aansluit bij algemeen gangbare

maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij zij verwijst naar een uitspraak van de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ABRvS”) van 2 september 1994.8 Deze

uitspraak heeft betrekking op een zorgverzekeraar die drie individuele specialisten op grond

van hun leeftijd van 70 jaar de toelating als medewerker weigert.

26. De ABRvS overweegt in haar uitspraak van 2 september 1994 dat in Nederland de eindleeftijd

voor deelname aan het arbeidsproces, behoudens uitzonderingen, op 65 jaar is gesteld. Dit is

een gemiddelde leeftijd, waarop ook de sociale verzekeringswetgeving is geënt. Deze leeftijd

is een maatschappelijk breed aanvaard compromis tussen sterk uiteenlopende individuele

opvattingen en wensen. Door deze leeftijdsgrens wordt de mate van aanwezigheid van

hoedanigheden en omstandigheden die voor het blijven deelnemen aan het arbeidsproces

voor een ieder gewenst wordt geacht, op een bepaalde leeftijd gefixeerd, ondanks mogelijk

grote individuele verschillen. De leeftijdsgrens is hiermee naar de opvatting van de ABRvS een

geobjectiveerde en gegeneraliseerde maatstaf voor de beoordeling van de aanwezigheid van

die hoedanigheden en omstandigheden en komt daardoor in de plaats van een individuele

toetsing. Indien zo’n maatstaf zodanig wordt gekozen, dat hij aansluit bij algemeen gangbare

                                                          
7 HvJ EG 14 februari 1978, zaak 27/76, United Brands v Commissie, HvJ EG 13 februari 1979,

zaak85/76, Hoffmann-La Roche v Commissie, en GEA 7 oktober 1999, zaak T-228/97, Irish Sugar

v Commissie. Zie ook Besluit d-g NMa 7 mei 2001, zaak 1947, Organisatie van Nederlandse

Tandprothetici, randnummer 53.
8 Brief van het Zorgkantoor Amsterdam aan de NMa, 16 mei 2002. ABRvS 2 september 1994,

AB 1995/146.
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maatschappelijke opvattingen, is naar het oordeel van de ABRvS niet alleen van een

objectieve, maar ook van een redelijke keuze sprake.

27. Ook anno 2002 is in Nederland 65 jaar nog steeds de reguliere pensioengerechtigde leeftijd.

Hiertoe zij verwezen naar het op 18 december 2001 bij de Tweede Kamer ingediende

wetsvoorstel “Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en

beroepsonderwijs”  en bijbehorende Memorie van Toelichting.9 In artikel 7 lid 1 onderdeel b is

een uitzondering op het verbod van onderscheid op grond van leeftijd opgenomen voor

ontslag bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 jaar. De regering is van

mening dat een onderscheid op grond van leeftijd bij ontslag als het gaat om het bereiken

van de AOW-gerechtigde leeftijd objectief gerechtvaardigd is. Ontslag bij het bereiken van een

vaste leeftijd bewerkstelligt volgens de regering dat zonder aanzien des persoons een

objectief criterium kan worden gehanteerd, omdat niet behoeft te worden vastgesteld of de

desbetreffende werknemer nog wel voldoet. Dit vindt de regering te prefereren boven een

stelsel waarbij van geval tot geval zou moeten worden beoordeeld of de ouder wordende

werknemer nog wel in staat is zijn werk naar behoren te verrichten. Volgens de regering

bestaat voor de grens van 65 jaar een groot maatschappelijk draagvlak en ligt deze

leeftijdsgrens ook ten grondslag aan het stelsel van sociale zekerheid. De regering is van

mening dat ontslag vanaf het bereiken van de leeftijd van 65 jaar objectief gerechtvaardigd is.

28. De d-g NMa ziet op grond van het vorenstaande in het bezwaar van Vink geen aanleiding

voor een andere conclusie dan dat het door het Zorgkantoor stellen van een leeftijdsgrens

van 65 jaar objectief gerechtvaardigd is. De (publieke) belangen die het Zorgkantoor volgens

Vink heeft te behartigen en de inschrijving van psychiaters in het specialisten- en BIG-register

maken dit niet anders. Aldus valt de handelwijze van het Zorgkantoor niet als misbruik aan te

merken en niet in strijd met artikel 24 Mw.

                                                          
9 Kamerstukken II, 2001-2002, 28 170, nrs 1-3, 18 december 2001.
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VI. Besluit

29. Gelet op het vorenstaande verklaart de directeur-generaal van de Nederlandse

Mededingingsautoriteit het bezwaar van Vink-Janse gericht tegen zijn besluit van

11 januari 2002 ongegrond.

Datum: 5 juli 2002

w.g. A.W. Kist

Directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

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 arrondissementsrechtbank te

Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.


