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Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT
Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in
artikel 40 van de Mededingingswet.

Nummer

6861/

Betreft zaak:

Thuiszorg Service Nederland B.V. - Stichting Thuiszorg Nederland

I.

VERZOEK

1.

Op 23 december 2009 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 Thuiszorg Service Nederland
Holding B.V., onderdeel van Asito Dienstengroep S.E. (hierna: Asito), voornemens is zeggenschap
te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over bepaalde
activiteiten op het gebied van zorg, in het bijzonder op het gebied van huishoudelijke verzorging,
verzorging en verpleging en kraamzorg, van Stichting Thuiszorg Nederland (hierna: STN) en
daaraan gelieerde rechtspersonen. 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 Thuiszorg Nederland in acute financiële problemen
verkeert. Op 15 december 2009 is voor het merendeel van de tot de STN groep vennootschappen
surséance van betaling verleend, en op 21 december 2009 is het faillissement van de
ondernemingen STN Zorg V&V B.V., STN Zorg HV B.V.,STN Zorg Services B.V, ATC, Algemene
Thuis Centrale B.V., STN Zorg Prisma B.V. en. Take Good Care Kraamzorg Holding B.V.
uitgesproken.

3.

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

termijn kan worden voltooid. Immers, schuldeisers zullen in faillissement hun zekerheden gaan
uitwinnen, personeel dreigt nu reeds over te stappen en contracten worden elders onder gebracht.
Partijen stellen voorts dat een overname noodzakelijk is vanwege de dreiging van acute
discontinuïteit van de zorgverlening en met het oog op het belang van de realisering van het
boedelactief en het behoud van werkgelegenheid. Partijen stellen zich dan ook op het standpunt
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dat de over te nemen onderneming desintegreert en dat Thuiszorg Service Nederland Holding
B.V. onmiddellijk de feitelijke zeggenschap dient te krijgen over de onderneming. Partijen hebben
in de toelichting op het verzoek aangegeven dat afnemers en dienstverleners de samenwerking
met haar beëindigen.
III.

BEOORDELING VERZOEK

5.

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 reden 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.
6.

Partijen hebben inzicht gegeven in recente (financiële) documentatie waaruit blijkt dat er

sprake is van een concrete en acute dreiging van discontinuïteit van de bedrijfsactiviteiten doordat
verschillende afnemers en dienstverleners de contracten opzeggen of hun dienstverlening staken.
Gelet op het betoog van partijen en de door hen overgelegde documentatie is het aannemelijk dat
in dit specifieke geval en onder deze bijzondere omstandigheden onherstelbare schade zal
optreden aan de concentratie indien de wachtperiode in acht moet worden genomen alvorens de
concentratie tot stand te brengen.
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IV.

CONCLUSIE

7.

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

Mededingingsautoriteit tot de slotsom gekomen dat, wanneer de wachtperiode in acht moet
worden genomen voordat de concentratie tot stand kan worden gebracht, het ontstaan van
onherstelbare schade dreigt aan de voorgenomen concentratie waardoor sprake is van gewichtige
redenen in de zin van artikel 40 van de Mededingingswet. Het verzoek tot ontheffing wordt
derhalve toegewezen.
Datum: 24 december 2009

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze,

Voorzitter Raad van Bestuur
W.g. Mr. P. Kalbfleisch

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.
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