
 1

DE BESCHERMING VAN CONCURRENTIE IN DE ZORG 

Drs. R.J.P. Jansen, 8 oktober 2008 

 

--- Alleen de gesproken tekst geldt --- 

 

Geachte aanwezigen, 

 

De uitnodiging om hier vandaag te spreken is een welkome mogelijkheid om de rol 

van de NMa als toezichthouder in de zorgsector nog eens toe te lichten. In de ogen 

van de wetgever moet de cliënt meer uitgangspunt worden en zal keuzevrijheid de 

kwaliteit van de zorg verbeteren. Het is ook noodzakelijk om de zorg betaalbaar te 

houden. De NMa beschermt de keuzevrijheid in de zorg. Ook de Zorgautoriteit 

heeft daarin als marktmeester een belangrijke rol. Onze taakverdeling zal op een 

gezamenlijk congres op 30 oktober nader worden toegelicht. Ik beperk me vandaag 

tot de rol van de NMa bij samenwerking en fusies. 

 

Kwaliteit vs efficiency? 

Voordat ik naar de praktijk ga eerst een paar woorden over ‘het waarom’ van de 

bescherming van keuzevrijheid en het voorkomen van machtsconcentraties. Veel 

mensen hebben er moeite mee om zorg als “een markt”  te zien. Over de 

onderliggende doelstelling is men het vaak wél eens, namelijk zorgen dat de cliënt 

er beter van wordt. In een tijd van toenemende vergrijzing en stijgende kosten 

ontstaat voor velen een spanningsveld tussen kwalitatief hoogwaardige zorg en 

efficiency. Toch mag ‘kwaliteit’ nooit een excuus zijn om discussies over efficiency 

uit de weg te gaan. Efficiency en kwaliteit sluiten elkaar bepaald niet uit en goede 

zorg moet immers betaalbaar blijven. We moeten uitkijken dat we ons als 

samenleving niet laten gijzelen door een argumentatie die de schadelijke effecten 

van het beperken van keuzevrijheid en het samen klonteren van aanbieders 

bagatelliseert.  

 

Verhoging van de kwaliteit kan juist een belangrijk voordeel zijn van meer 

aanbieders op één markt. Daar komt de NMa in het spel als beschermer in de zorg. 

Het gaat er om dat de cliënt of de verzekerde de vruchten plukt. Wij beschermen de 

zorgconsument, die in de positie moet zijn om met zijn gedrag aan te geven of hij 
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een hogere kwaliteit of juist een lagere prijs wenst door een keuze te kunnen maken 

tussen aanbieders. Zo ontstaat differentiatie.  

 

Momenteel valt een tendens van schaalvergroting binnen de zorg waar te nemen 

door het aangaan van samenwerkingsverbanden of door fusies en overnames. 

Daarom zal ik samenwerkingsverbanden en fusies en overnames als de twee pijlers 

van mijn betoog aanhouden. Ik begin met samenwerking. 

 

SAMENWERKING 

Regelmatig horen wij dat in de zorgsector onduidelijkheid heerst over de 

toelaatbaarheid van samenwerkingsverbanden. De Nieuwe Richtsnoeren Zorg 

(december 2007) van de NMa dienen als leidraad voor dit vraagstuk; u vindt deze 

op onze website. De NMa toetst altijd of de positie van de cliënt, bijvoorbeeld in de 

vorm van keuzevrijheid, is gewaarborgd. Inhoudelijke samenwerkingsverbanden 

waarin geen concurrentiegevoelige informatie wordt uitgewisseld zijn juist positief 

voor de cliënt. Kwaliteitsafspraken over nachtdiensten of waarneming, 

samenwerking op administratief gebied of het opzetten van een digitaal netwerk 

zijn in veel gevallen toegestaan. Daarnaast zijn veel vormen van samenwerking 

tussen zorgverleners van verschillende soorten zorg toegestaan, zoals ketenzorg of 

samenwerking binnen gezondheidscentra. Dat komt de cliënt ten goede en dat 

onderkent de NMa ook.  

 

Samenwerken mag niet als de cliënt er onder lijdt, dat is helder. Ik noem u de 

belangrijkste voorbeelden: prijsafspraken (dan betalen we te veel), de collectieve 

boycot (dan valt er minder te kiezen), marktverdeling (ook dan valt er minder te 

kiezen) en afstemming op aanbestedingsmarkten (dan betalen we te veel én is er 

minder keuze). Dit zijn vrijwel altijd afspraken die tot doel hebben de concurrentie 

te beperken. 

 

BOETES IN DE THUISZORG 

In de nasleep van de boetes die de NMa onlangs heeft opgelegd in de thuiszorg 

werd door ActiZ het beeld opgeworpen over een vermeende spagaat tussen keten 

en kartel. Ik zie dat wezenlijk anders. Er is een groot verschil tussen afspraken 

tussen concurrenten waarbij zij voor de cliënt bepalen wie de zorg verleent  - de in 
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het geding zijnde marktverdelingsafspraken - en afspraken die erop gericht zijn om 

verschillende vormen van zorg beter op elkaar te laten aansluiten. Het laatste komt 

ten goede aan de cliënt. Ik verwijs u op dit punt onder meer naar de brief die 

staatssecretaris Bussemaker vorige week aan de Tweede Kamer stuurde. Zij vat 

haar beleid kernachtig samen: ‘Goede zorg vereist dat cliënten zeggenschap 

hebben.’  

 

Dit is precies de reden waarom de NMa boetes heeft opgelegd in de thuiszorg. De 

NMa heeft na de introductie van marktwerking in 2004 veel aan voorlichting 

gedaan over wat wel en niet is toegestaan op basis van de Mededingingswet. Nu is 

handhaving noodzakelijk, want nu de cliënten keuzevrijheid wordt ontnomen en er 

machtsblokken ontstaan moet er een duidelijke grens worden gesteld.  

 

Wat is er gebeurd? 

 

Kartels in Kennemerland en ‘t Gooi 

De NMa kreeg eind 2006 een signaal dat Viva! Zorggroep en Zorgbalans in de regio 

van het zorgkantoor Kennemerland de markt geografisch hadden verdeeld. Ze 

verdeelden het gebied in twee delen, één boven en één onder het Noordzeekanaal. 

Cliënten werden onderling tussen de aanbieders verdeeld. Ook in ‘t Gooi was er 

sprake van een kartel van drie grote thuiszorginstellingen. Ze droegen activiteiten 

aan elkaar over waardoor er een strakke werk- en gebiedsverdeling in de regio van 

het zorgkantoor ontstond. Ook hier verwees men cliënten naar elkaar door om de 

werk- en gebiedsverdeling in stand te houden. De NMa stelde eind 2007 twee 

rapporten op waarin werd vastgesteld dat deze thuiszorginstellingen de 

Mededingingswet vermoedelijk hadden overtreden. Vervolgens hebben zij in 

hoorzittingen hun standpunt naar voren gebracht, hun zienswijze gegeven. De 

NMa heeft het hele dossier nogmaals onder de loep genomen. Uiteindelijk luidde 

de conclusie dat partijen weliswaar streefden naar ketenzorg, maar dat uitschakelen 

van onderlinge concurrentie nadrukkelijk als afzonderlijk doel werd nagestreefd.  

 

Toekomst 

De NMa blijft graag in gesprek met de thuiszorgsector om de naleving van de 

Mededingingswet te borgen en te garanderen dat cliënten de best mogelijke zorg 
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krijgen. Ik zeg daar wel meteen bij dat de thuiszorgsector een vernieuwende en 

creatieve manier van werken zal moeten vinden. Om het even heel scherp te 

zeggen: ik weiger te geloven dat het voor een bedrijf onmogelijk is om zonder 

kartelafspraken efficiënt zorg aan te bieden aan de overkant van een kanaal, in dit 

geval het Noordzeekanaal.  

 

Het ingrijpen van de NMa in de zorgsector stopt hier niet. We hebben diverse 

signalen van andere vergelijkbare gedragingen en er lopen nog meer onderzoeken. 

Ik wijs erop dat ook feitelijk leidinggevenden een boete kunnen krijgen voor 

overtredingen begaan na 1 oktober 2007. Die boete kan oplopen tot 450.000 Euro. 

Instellingen en feitelijk leidinggevenden kunnen evenwel om clementie vragen als 

ze een kartel opbiechten. Wie als eerste het bestaan van een kartel meldt, kan op 

grond van de clementieregeling onder voorwaarden een boete ontlopen. Ik roep 

iedereen dan ook op om op dit punt zeer kritisch naar zijn of haar organisatie te 

kijken. 

 

FUSIES 

Ik kom bij de tweede pijler van mijn betoog: fusies en overnames. De NMa beoogt 

ook te voorkomen dat door fusies en overnames machtsconcentraties ontstaan 

waarvan de cliënt nadeel ondervindt. Machtsconcentraties kunnen er namelijk toe 

leiden dat gefuseerde partijen zich minder hoeven te bekommeren om de wensen 

van de cliënten omdat de cliënten dan afhankelijk zijn van die grote speler.  

 

De beoordeling  

Voordat ik aan de hand van twee concrete zaken onze werkzaamheden wil 

toelichten, ga ik graag in op enkele vaak gestelde vragen over ons fusietoezicht.  

 

Ten eerste de vraag of er ook wordt gekeken naar zorgspecifieke aspecten. Ik 

verzeker u: wij nemen bij de beoordeling deze specifieke elementen mee. Hierbij 

kan worden gedacht aan de rol van verzekeraars en zorgkantoren en de 

reisbereidheid van cliënten. In zaken waar de NMa mededingingsproblemen 

verwacht, kijken we ook – in overleg met en met advies van de NZa en de IGZ – 

naar mogelijke voordelen van de fusie, waaronder kwaliteit. Een dergelijk onderzoek 

loopt nu in de Zeeuwse ziekenhuizenzaak.  



 5

 

Daarnaast krijgen wij dikwijls de vraag waarom aanbieders met een zeer hoge 

omzet wèl partijen mogen overnemen in andere geografische gebieden, terwijl twee 

spelers met veel minder omzet in één werkgebied soms tegen bezwaren aanlopen. 

Bij de fusietoets wordt niet alleen gekeken naar de omzet van de betrokken 

instellingen. Een hoge omzet impliceert namelijk niet automatisch marktmacht.  

 

We beoordelen per betrokken geografische markt of als gevolg van de fusie de 

positie van een speler te sterk wordt door de overname van de andere partij. Dat is 

onder meer afhankelijk van de nog aanwezige andere spelers in die regio. Een 

speler met een hoge totaalomzet hoeft in de regio waar een andere partij wordt 

overgenomen geen hoog marktaandeel en sterke positie te hebben. In dat geval 

wordt de overname goedgekeurd. Als spelers met een lagere omzet gaan fuseren, 

terwijl er nauwelijks andere aanbieders in de betrokken regio actief zijn, ontstaat er 

een dominante entiteit waar cliënten afhankelijk van worden. In dat geval zal de 

NMa bezwaar hebben.  

 

Nu wil ik graag twee prominente NMa fusiebesluiten kort toelichten. 

 

AMSTERDAM THUISZORG/CORDAAN 

Amsterdam Thuiszorg en Cordaan zijn twee grote spelers op de zorgmarkt in 

Amsterdam die willen fuseren. Beiden zijn actief op het gebied van huishoudelijke 

verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding. Als gevolg van de 

fusie zou een zeer sterke speler ontstaan. De NMa maakte hiertegen bezwaar.  

 

Amsterdam Thuiszorg gaf vervolgens aan ongeveer een kwart van haar 

bedrijfsactiviteiten in Amsterdam over te willen dragen aan Evean respectievelijk 

Zonnehuisgroep. Zo zou er een marktaandeel van Cordaan én Amsterdam 

Thuiszorg samen ontstaan dat kleiner is dan het marktaandeel van AT vóór de 

fusie. De NMa is daarmee dan ook akkoord gegaan.  

 

Hierbij moet worden gezegd dat we eerst hebben bekeken of de overnemende 

spelers, Evean en Zonnehuisgroep geen machtspositie krijgen doordat zij het 

gedeelte van Amsterdam Thuiszorg overnemen.  
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Na deze fusies en overnames voerden de verschillende zorginstellingen in 

Amsterdam actief campagne om cliënten. De aanbieders waren zich ervan bewust 

dat doelgericht om de gunst van de cliënt moest worden gestreden. Daardoor 

worden zij geprikkeld goede kwaliteit aan te bieden en na te denken over innovaties 

– ze richten zich meer naar de wensen van de cliënten. De transparantie die de 

campagnes veroorzaken, is voor de kiezende consument een prettige 

bijkomstigheid in een markt waar transparantie nog verder kan worden verbeterd.  

 

WOONZORG/  EVEAN /PHILADELPHIA 

In de zaak Woonzorg/  Evean/Philadelphia onderwierp de NMa voor het eerst een 

zorginstelling en een woningcorporatie aan een fusietoets. Hier waren twee 

intramurale spelers, Evean en Philadelphia, voornemens te fuseren met elkaar én 

met Woonzorg Nederland. Woonzorg is actief op het gebied van de realisatie en 

verhuur van woningen bestemd voor de zorgverlening. In het onderhavige geval 

constateerden wij een lokaal mededingingsrechtelijk probleem in de verticale 

verhouding tussen verhuur van intramurale zorghuizen door Woonzorg en het 

aanbieden van intramurale zorg door Evean en Philadelphia. We hebben in een 

uitgebreid onderzoek bekeken welke prikkels partijen hadden om concurrenten van 

Evean en Philadelphia, die ook panden van Woonzorg huurden, te benadelen. Onze 

conclusie was dat partijen wel degelijk deze prikkel hadden en dat concurrenten als 

huurder van verzorgings- en verpleeghuizen afhankelijk waren van Woonzorg.  

 

Om te bepalen in hoeverre mogelijke benadeling effect zou hebben op de markt 

stelde de NMa na grondig onderzoek een aantal probleemgebieden vast. Dat zijn 

gebieden waar het marktaandeel van woningen van Evean en Philadelphia 

gecombineerd met woningen die Woonzorg ook verhuurt aan concurrenten van 

Evean of Philadelphia meer is dan 50%. De voorgenomen fusieonderneming kan 

deze concurrenten dan benadelen. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de 

NMa besloten partijen tot het afstoten van elf verzorgingshuizen en verpleeghuizen 

in de probleemgebieden. Dit is een één van de grootste remedies in de 

geschiedenis van de NMa binnen de zorgsector.  
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Zoals in iedere zorgzaak heeft de NZa ook hier een zienswijze uitgebracht. De NZa 

gaf in haar zienswijze aan dat zij uitgaat van een worst case scenario in deze zaak 

waardoor zij problemen zag in gebieden waar het gecombineerde marktaandeel van 

Woonzorg/Evean/Philadelphia 40% is. De NMa heeft deze zienswijze in haar 

besluit gemotiveerd besproken. Hierbij hebben we onder meer gekeken naar de 

concurrentiekracht van andere zorginstellingen in die specifieke regio’s. 

 

Wij hebben ook in deze zaak de kern van de fusietoets vertaald: machtsconcentratie 

tegengaan, zodat de positie van de consument is gewaarborgd.   

 

AFRONDING 

De NMa heeft als doelstelling om efficiënt en kwalitatief hoogwaardig haar werk te 

doen. Op die manier profiteert de zorgcliënt maximaal, omdat u als zorgaanbieder 

ook wordt uitgedaagd om efficiënt en kwalitatief hoogwaardig te werken. Met die 

constatering kom ik tot een afronding van mijn betoog.  

De NMa zal de komende tijd in deze - zich sterk ontwikkelende - zorgmarkt nog van 

zich laten horen, zowel op het vlak van de vele fusies als op het gebied van 

kartelopsporing.  

 

Ik dank u voor uw aandacht. 


