
 

   BESLUIT 
 

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in 

artikel 41  van de Mededingingswet.  

    

    

Nummer 7051 / 371 

Betreft zaak: Eureko - De Friesland 

 

Openbare versie 

 

 

Nederlandse Mededingingsautoriteit  

 

 

 
   

1                                                     Openbare versie 

   



Openbare versie 

 

2                                              Openbare versie 

INHOUDSOPGAVE 

 

I.  DE PROCEDURE ...................................................................................................................... 3 
II.  DE PARTIJEN ........................................................................................................................... 4 
III. DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE AANVRAAG OM 

VERGUNNING IS INGEDIEND ........................................................................................................... 5 
IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT ............................................... 6 
V.  BEOORDELING ....................................................................................................................... 6 

A RELEVANTE MARKTEN ........................................................................................................... 6 
A.1 Relevante productmarkt ................................................................................................... 6 
A.2 Relevante geografische markt .......................................................................................... 7 

B. BEOORDELING GEVOLGEN CONCENTRATIE.............................................................. 8 
B.1 Inleiding ............................................................................................................................ 8 
B.1.1 Rol verzekeraars in zorgverzekeringsstelsel .............................................................. 9 
B.1.2 Zorgverzekeringsmarkt ................................................................................................. 10 
B.1.3 Zorginkoopmarkt ........................................................................................................... 11 
B.1.3.1 Ziekenhuiszorg en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg ...................................... 12 
B.1.3.2 Eerste lijn ...................................................................................................................... 12 

B.2 Positie van partijen en concurrenten in Friesland en Nederland ................................... 13 
B.3 Theory of harm ................................................................................................................ 13 
B.4 Beoordeling mogelijkheid en prikkel premiestijging....................................................... 14 
B.5 Beoordeling mogelijkheid en prikkel kwaliteitsdaling ....................................................16 
B.5.1 Inleiding .........................................................................................................................16 
B.5.2 Ziekenhuizen .................................................................................................................16 
B.5.4 Eerstelijnszorgaanbieders ............................................................................................ 20 

B.6 Conclusie beoordeling gevolgen concentratie ............................................................... 24 
VI. ZIENSWIJZE NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT .............................................................. 24 
VII. CONCLUSIE ........................................................................................................................... 26 
 



Openbare versie 

 

3                                              Openbare versie 

I. I. I. I.     DE PROCEDUREDE PROCEDUREDE PROCEDUREDE PROCEDURE    

 

1. Op 15 oktober 2010 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een melding ontvangen van een voorgenomen 

concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Eureko 

B.V. en Coöperatie De Friesland U.A. (hierna gezamenlijk ook: partijen) voornemens zijn een 

concentratie aan te gaan in de zin van artikel 27, eerste lid, van de Mededingingswet. Op 28 

december 2010 is door de Raad besloten dat voor het tot stand brengen van deze concentratie een 

vergunning is vereist.1 Aan dit besluit lag de conclusie ten grondslag dat er reden was om aan te 

nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse 

markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren, met name als het 

resultaat van een sterke positie op zowel de zorginkoopmarkt als de mogelijke 

zorgverzekeringsmarkt in Friesland. Van dit besluit (hierna: het besluit van 28 december 2010) is 

mededeling gedaan in Staatscourant 221 van 6 januari 2011.  

2. Op 10 januari 2011 heeft de Raad van partijen een aanvraag om vergunning ontvangen 

als bedoeld in artikel 42 Mededingingswet. Van de aanvraag om vergunning is mededeling gedaan 

in Staatscourant 1066 van 19 januari 2011. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant 

zijn door derden zienswijzen naar voren gebracht. In onderhavige zaak is tevens een zienswijze 

van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) ontvangen. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan 

verschillende marktpartijen, te weten aan alle Friese ziekenhuizen, Multizorg VRZ B.V., de 

landelijke zorgverzekeraars CZ, Menzis en UVIT, een aantal collectiviteiten die in Friesland 

verzekerden hebben en een Friese zorggroep, geheten Ketenzorg Friesland. De in deze zaak 

ingediende zienswijzen en reacties van marktpartijen worden, voor zover relevant voor dit besluit, 

in het navolgende nader uiteengezet.  

3. Op 21 januari 2011 zijn vragen ter aanvulling van de aanvraag om vergunning naar 

partijen gestuurd. Op 16 februari 2011 is deze aanvulling van partijen ontvangen. Daarna zijn op 

25 februari 2011 wederom vragen ter aanvulling van de aanvraag om vergunning naar partijen 

gestuurd. Deze aanvulling is op 25 maart 2011 ontvangen. Op 30 maart 2011 zijn nogmaals 

aanvullende vragen aan partijen gestuurd. Deze aanvulling is op 5 april 2011 ontvangen. Als 

gevolg hiervan is de in artikel 44, eerste lid, van de Mededingingswet genoemde termijn van 13 

weken, ingevolge artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht, 57 dagen opgeschort geweest.  

4. Op 2 februari 2011 heeft een bespreking met partijen plaatsgevonden waarin de NMa 

haar (voorlopige) theory of harm en onderzoekspunten heeft uiteengezet (zie punten 40 t/m 42). 

Partijen hebben op 30 maart 2011 een toelichting op de aanvraag om vergunning ingediend 

                                                           
1 Besluit van 28 december 2010 in zaak 7051/Eureko B.V. - Coöperatie De Friesland U.A. 



Openbare versie 

 

4                                              Openbare versie 

waarin zij zich op het standpunt stellen dat het niet aannemelijk is dat de theory of harm zich zal 

voordoen als gevolg van de voorgenomen transactie. Partijen hebben in aanvulling op deze 

toelichting economisch adviesbureau Lexonomics gevraagd een economische analyse te maken 

van de mogelijke mededingingseffecten van de voorgenomen concentratie. Deze economische 

analyse is door partijen als bijlage bij voornoemde toelichting gevoegd. De door partijen 

ingediende toelichting en de economische analyse van Lexonomics zullen in het navolgende nader 

worden uiteengezet, voor zover relevant voor dit besluit. 

II. II. II. II.     DE PARTIJENDE PARTIJENDE PARTIJENDE PARTIJEN    

 

5. Eureko B.V. (hierna: Eureko) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij 

heeft als belangrijkste aandeelhouders Vereniging Achmea, die via Stichting Administratiekantoor 

Achmea circa 60% van de aandelen houdt en de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 

B.A. (hierna: Rabobank) die circa 30% van de aandelen houdt, terwijl de overige aandelen in 

handen zijn van strategische investeerders. Vereniging Achmea en Rabobank hebben 

gezamenlijke zeggenschap over Eureko.2 Eureko houdt alle aandelen in Achmea Holding N.V., een 

naamloze vennootschap naar Nederlands recht, die aan het hoofd staat van de Achmea Groep. 

Rabobank staat aan het hoofd van de Rabobank Groep.  

6. Eureko is actief op het gebied van het aanbieden van verzekeringen – waaronder 

zorgverzekeringen – bancaire en hypothecaire producten en diensten alsmede de verzorging van 

pensioenadministraties, hulpverlening in binnen- en buitenland, arbo-, preventie- en 

reïntegratiediensten en services die een gezonde leefstijl bevorderen. Eureko bezit onder meer de 

volgende merken: Avéro Achmea, Achmea Vitale, Agis Zorgverzekeringen, Centraal Beheer 

Achmea, FBTO, Interpolis, Groene Land Achmea, Syntrus Achmea, ZilverenKruis, Pro Life en 

TakeCareNow. Vereniging Achmea heeft als zodanig geen ondernemingsactiviteiten. Vereniging 

Achmea is uitsluitend via Eureko op de markt actief. Rabobank Groep is als kredietinstelling actief 

op het gebied van financiële dienstverlening.  

7. Coöperatie De Friesland U.A. is een coöperatieve vereniging naar Nederlands recht. 

Coöperatie De Friesland U.A. is houder van alle aandelen in De Friesland Zorgverzekeraar N.V., 

De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V.3 en Zorgkantoor Friesland B.V. 

Coöperatie De Friesland U.A. maakt deel uit van de Friesland Groep. Tot de Friesland Groep 

                                                           
2
 Zie het besluit van 22 augustus 2005 in zaak 5074/Achmea – Rabobank, punt 5. 

3 Coöperatie De Friesland U.A. heeft twee leden, de Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Zorgverzekeraar 

U.A. en de Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen U.A. De activiteiten 

van deze waarborgmaatschappijen zijn per 1 januari 2011 ondergebracht in De Friesland Zorgverzekeraar N.V. en De 

Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V.  
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behoren voorts Stichting De Friesland Ziektekostenverzekeringen en haar twee 

dochterondernemingen, De Friesland Verzekeringen B.V. en De Friesland Reisverzekeringen N.V., 

Stichting Friesland State, Stichting Vakantieverblijven en Stichting BCV.  

8. De Friesland Groep is actief op het gebied van het aanbieden van zorg- en 

reisverzekeringsproducten en de verzorging van arbo-, preventie- en reïntegratiediensten. Tevens 

is zij actief als assurantietussenpersoon en biedt zij onder meer WA- en inboedelverzekeringen en 

uitvaartverzekeringen aan. De Friesland bezit de merken De Friesland, De Friesland 

Zorgverzekeraar en Kiemer.4 

III.III.III.III.    DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE AANVRAAG DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE AANVRAAG DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE AANVRAAG DE VOORGENOMEN CONCENTRATIE TEN AANZIEN WAARVAN DE AANVRAAG 

OM VERGUNNING IS INGEDIENDOM VERGUNNING IS INGEDIENDOM VERGUNNING IS INGEDIENDOM VERGUNNING IS INGEDIEND        
 

9. Voorafgaand aan de operatie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is 

ingediend zal Coöperatie De Friesland U.A. worden omgezet in een gewone vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid, Vereniging De Friesland. Vereniging De Friesland zal alle aandelen 

houden in De Friesland Zorgverzekeraar N.V., De Friesland Particuliere 

Ziektekostenverzekeringen N.V. en Zorgkantoor Friesland B.V. en in de recent opgerichte 

vennootschap DFZ Personeel B.V.  

10. De operatie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is ingediend omvat een 

aantal transacties waaronder een juridische fusie tussen Vereniging Achmea en Vereniging De 

Friesland, waarbij Vereniging Achmea het vermogen van Vereniging De Friesland verkrijgt onder 

algemene titel. Vereniging Achmea zal vervolgens de operationele activiteiten van (de 

dochterondernemingen van) Vereniging De Friesland inbrengen in de Eureko-structuur.  

11. Naast de juridische fusie tussen Vereniging Achmea en Vereniging De Friesland is Eureko 

voornemens om alle aandelen over te nemen in het geplaatste kapitaal van De Friesland 

Verzekeringen B.V. en, via haar dochteronderneming Achmea Schadeverzekeringen, in De 

Friesland Reisverzekeringen N.V.  

12. De hierover tussen partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een bij de melding 

overgelegde Intentieovereenkomst tussen enerzijds Coöperatie De Friesland U.A. en Stichting De 

Friesland Ziektekostenverzekeringen en anderzijds Vereniging Achmea, Eureko en Stichting 

Administratiekantoor Achmea d.d. 21 september 2010 en een Fusieovereenkomst tussen enerzijds 

Coöperatie De Friesland U.A., Stichting De Friesland Ziektekostenverzekeringen, Stichting De 

                                                           
4 In het besluit van 28 december 2010, is enkel ten aanzien van de zorgverzekeringsactiviteiten een vergunningseis 

gesteld, zie punt 14 tot en met 16 en punt 56. De andere activiteiten zullen in onderhavige besluit derhalve buiten 

beschouwing gelaten worden 
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Friesland en Stichting Friesland State en anderzijds Vereniging Achmea, Eureko, Stichting 

Administratiekantoor Achmea en Achmea Schadeverzekeringen N.V. d.d. 21 oktober 2010.  

IV. IV. IV. IV.     TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHTTOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHTTOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHTTOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT    

 
13. Zoals reeds in het besluit van 28 december 2010 werd vastgesteld, is het beoogde 

resultaat van de voorgenomen operatie dat Eureko zeggenschap verkrijgt in De Friesland 

Zorgverzekeraar N.V., De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V., Zorgkantoor 

Friesland B.V., DFZ Personeel B.V., De Friesland Verzekeringen B.V. en De Friesland 

Reisverzekeringen N.V. De operatie ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is 

ingediend, is derhalve een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid onder b van de 

Mededingingswet. 

14. Betrokken ondernemingen zijn enerzijds Eureko (hierna ook: Achmea) en anderzijds De 

Friesland Zorgverzekeraar N.V., De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V., 

Zorgkantoor Friesland B.V., DFZ Personeel B.V., De Friesland Verzekeringen B.V. en De Friesland 

Reisverzekeringen N.V. (hierna tezamen: De Friesland).  

15. Uit de door partijen bij de melding overgelegde omzetgegevens blijkt dat de concentratie 

ten aanzien waarvan de aanvraag om vergunning is ingediend binnen de werkingssfeer van het in 

hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.  

V. V. V. V.     BEOORDELINGBEOORDELINGBEOORDELINGBEOORDELING        

A RELEVANTE MARKTEN 

A.1 Relevante productmarkt 

 

16. In het besluit van 28 december 2010 is voor de beoordeling van de onderhavige 

voorgenomen concentratie uitgegaan van één markt voor zorgverzekeringen, zonder onderscheid 

te maken tussen basis- en aanvullende zorgverzekeringen, zorgverzekeringen in natura en via 

restitutie en individuele en collectieve zorgverzekeringen. Het onderscheiden van voornoemde 

varianten is voor de beoordeling van onderhavige zaak niet relevant. 5 

17. Tevens zijn in het besluit van 28 december 2010 de gevolgen van de onderhavige 

voorgenomen concentratie op de inkoopzijde van de markt bezien in samenhang met de 

                                                           
5 Zie het besluit van 28 december 2010, punten 17 tot en met 23. 
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gezamenlijke positie van Achmea en De Friesland bij het aanbieden van zorgverzekeringen. 

Omgekeerd is bij de beoordeling van de mogelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie 

voor de markt voor zorgverzekeringen rekening gehouden met een eventueel versterkte 

inkooppositie.6 

 

18. Partijen zijn in hun vergunningaanvraag niet op de relevante productmarktafbakening 

ingegaan. De NMa handhaaft in onderhavig besluit de productmarktafbakening zoals gehanteerd 

in het besluit van 28 december 2010. De NMa gaat bij de beoordeling van de onderhavige 

voorgenomen concentratie derhalve uit van één markt voor zorgverzekeringen. De gevolgen van 

de onderhavige voorgenomen concentratie op de inkoopzijde van de markt zullen worden bezien 

in samenhang met de gevolgen op de zorgverzekeringsmarkt en vice versa.  

A.2 Relevante geografische markt 

 

19. Wat betreft de relevante geografische markt is in het besluit van 28 december 2010 bij de 

beoordeling van de voorgenomen concentratie rekening gehouden met twee scenario’s, namelijk 

een landelijke markt en een regionale markt die de provincie Friesland omvat. Met betrekking tot 

het landelijke scenario is geconcludeerd dat het niet aannemelijk is dat als gevolg van de 

voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op significante wijze zou kunnen 

worden belemmerd.  

20. In het onderzoek in de vergunningsfase is naar voren gekomen dat de 

zorgverzekeringsmarkt vooral landelijke trekken heeft. De belangrijkste elementen waarop 

verzekerden het aanbod van verzekeraars vergelijken zijn de hoogte van de premie, de service van 

de verzekeraar en de dekking van het verzekerde pakket.7 Zorgverzekeraars bieden vrijwel 

allemaal polissen aan met voorwaarden die voor heel Nederland gelijk zijn.8 Tegelijkertijd heeft de 

inkoopzijde van de markt vooral regionale trekken. Een zorgverzekeraar heeft een zorgplicht, op 

basis waarvan hij voldoende kwalitatief goede en bereikbare zorg voor zijn verzekerden moet 

inkopen (zie punt 28). Verzekerden willen over het algemeen hun zorg regionaal of lokaal 

afnemen. Dit betekent onder meer dat een verzekeraar de zorg ook regionaal of lokaal moet 

inkopen.9 

                                                           
6 Zie het besluit van 28 december 2010, punten 24 en 25, alsmede onderhavig besluit punten 28 en 29. 
7 Zie Margeet Reitsma-Van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong, ‘Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is 

de belangrijkste reden om te wisselen.’ Utrecht: NIVEL 2011. 
8 Zie NZa, Marktscan Zorgverzekeringsmarkt, juni 2010, pagina 7. Alleen De Friesland hanteert een polis voor Noord-

Nederland en een polis voor Zuid-Nederland. Het enige verschil is dat voor een aantal behandelingen de Noord-

Nederland polis zorg in natura verstrekt en de Zuid-Nederland polis op basis van restitutie vergoedt. 
9 Zie het besluit van 18 februari 2010 in zaak 6669/Coöperatie Vlietland – Vlietland Ziekenhuis, punt 53.  
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21. Partijen hebben in de melding, de vergunningaanvraag en de toelichting daarop 

benadrukt dat zij van oordeel zijn dat er sprake is van een landelijke markt voor 

zorgverzekeringen. Partijen wijzen er onder andere op dat alle zorgverzekeraars zich in hun 

marketing en communicatie richten op verzekerden in heel Nederland, met landelijke polissen 

waarbij de premie en de dekking voor alle verzekerden gelijk zijn. Concurrerende zorgverzekeraars 

zullen ook na totstandbrenging van de voorgenomen concentratie onverminderd in staat zijn om 

alle Nederlandse verzekerden, inclusief de Friese verzekerden, een polis aan te bieden tegen een 

concurrerende premie, aldus partijen. 

22. In het onderhavige besluit kan in het midden worden gelaten of de geografische omvang 

van de markt voor zorgverzekeringen landelijk of regionaal afgebakend dient te worden, aangezien 

de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie de punten 46, 62, 69, 75 en 76).  

B. BEOORDELING GEVOLGEN CONCENTRATIE 

 

23. In dit hoofdstuk zal ter inleiding in paragraaf B.1 allereerst ingegaan worden op de 

werking van de zorgverzekeringsmarkt, in samenhang met de zorginkoopmarkten. Paragraaf B.2 

zal kort de positie van partijen en hun concurrenten schetsen op zowel landelijke niveau als het 

niveau van de provincie Friesland. Vervolgens zal in paragraaf B.3 de theory of harm zoals in 

onderhavige zaak is onderzocht uiteengezet worden. De beoordeling van deze theory of harm zal 

vervolgens in twee onderdelen uitgesplitst worden. Allereerst zal in paragraaf B.4 ingegaan 

worden op de gevolgen van onderhavige concentratie op de hoogte van de premie (in Friesland). 

Vervolgens zal in paragraaf B.5 ingegaan worden op de gevolgen van onderhavige concentratie 

voor de kwaliteit van het verzekerde pakket/de ingekochte zorg. 

B.1 Inleiding 

 

24. Eureko en De Friesland bieden beide zorgverzekeringen aan. De zorgverzekeringsmarkt 

wordt zoals eerder aangegeven in samenhang met de zorginkoopmarkten10 beoordeeld. Daarnaast 

zijn er nog de zorgverleningsmarkten11 (waarop zorgaanbieders hun diensten aan de patiënten 

aanbieden). Dit ziet er schematisch als volgt uit: 

 

                                                           
10 Dé inkoopmarkt bestaat niet, aangezien per type zorg de omstandigheden waaronder zorgverzekeraars inkopen 

kunnen verschillen, zie ook punt 33 van onderhavige besluit. 
11 Op de zorgverleningsmarkt wordt evenwel in onderhavig besluit niet nader ingegaan, aangezien De Friesland niet op 

deze markt actief is. 
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25. In de volgende punten zal eerst worden stilgestaan bij de rol die de zorgverzekeraars in 

het huidige zorgstelsel bij wet gekregen hebben. Dit om inzichtelijk te maken welke 

(on)mogelijkheden partijen wettelijk hebben om invloed uit te oefenen op de inkoopprijs en de 

kwaliteit van het zorgaanbod. Vervolgens zal worden ingegaan op de belangrijkste kenmerken van 

de zorgverzekeringsmarkt respectievelijk de zorginkoopmarkten. 

B.1.1 Rol verzekeraars in zorgverzekeringsstelsel 

 

26. Vanaf de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet in 2006 spelen de verzekeraars 

een centrale rol in het Nederlandse zorgstelsel. Dit is in de Memorie van Toelichting12 als volgt 

geformuleerd: 

“Het doel van de Zorgverzekeringswet is immers niet alleen maar er voor te zorgen dat 

iedere ingezetene een ziektekostenverzekering heeft die de kosten dekt wanneer hij 

medische zorg heeft genoten. Doel is ook om voor de gehele bevolking tegen acceptabele 

voorwaarden de feitelijke toegang tot de noodzakelijke zorg te bewerkstelligen. Beoogd is 

daarom een type verzekeraar die de door de regering gewenste rol in het model van 

gereguleerde concurrentie vervult, dat wil zeggen dat hij optreedt als doelmatige, 

klantgerichte regisseur van de zorg.” 

 

27. Zorgverzekeraars hebben dus een sturende rol gekregen in het zorgverzekeringsstelsel. 

De bedoeling van de Zorgverzekeringswet is dat verzekeraars zorgaanbieders aanzetten tot het 

leveren van doelmatige en kwalitatief hoogwaardige zorg. Om dit te bewerkstellingen is de 

contracteerplicht opgeheven, waardoor zorgverzekeraars niet meer alle zorgaanbieders hoeven te 

contracteren. De markt is op dit gebied in ontwikkeling. CZ heeft voor 2011 het initiatief genomen 

om voor een aantal behandelingen bepaalde ziekenhuizen niet te contracteren, omdat deze niet 

                                                           
12 Zie Kamerstukken II, 2003-2004, 29 763, nr. 3, pagina 25. 

Zorgaanbieders Zorgverzekeraars 
Zorginkoopmarkten 

Patiënt/verzekerde 

Zorgverleningsmarkten 

Zorgverzekeringsmarkt 
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aan de kwaliteitsnormen van CZ voldeden. Recentelijk hebben zowel Achmea als CZ, ten aanzien 

van een aantal specifieke behandelingen, aangekondigd dat zij voor 2012 ziekenhuizen die niet 

voldoen aan de door de beroepsgroep zelf vastgestelde volumenormen, niet zullen contracteren 

voor die bepaalde behandelingen. Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat zorgverzekeraars 

invulling geven aan hun regierol is het contract dat Achmea recentelijk heeft afgesloten met het 

Zaans Medisch Centrum. Dit is een nieuw type contract dat voor de duur van vijf jaar is 

afgesloten, in plaats van voor de gebruikelijke duur van één jaar. Met dit contract zouden zowel 

kostenbesparingen als kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd kunnen worden bij dit ziekenhuis.13 

28. Een belangrijke plicht die de Zorgverzekeringswet (artikel 11) oplegt aan zorgverzekeraars 

is de zorgplicht. De zorgplicht is de verplichting van een verzekeraar om ervoor te zorgen dat de 

verzekerde de (vergoeding van kosten van) zorg en zorgbemiddeling krijgt waar hij behoefte aan 

en wettelijke aanspraak op heeft. De zorgplicht geldt voor alle zorg die wettelijk onder de 

basisverzekering valt. Daarbij gaat het om de inhoud en omvang van de (vergoeding van) zorg, de 

tijdigheid, bereikbaarheid en de kwaliteit van de verzekerde zorg. De inkoop van zorg is een 

belangrijk middel voor zorgverzekeraars om aan de zorgplicht te voldoen.14 

29. Daarnaast is inkoop van zorg belangrijk om aan de verplichtingen te voldoen die 

voortvloeien uit de (aanvullende) zorgverzekeringsovereenkomst. De ingekochte zorg maakt een 

integraal onderdeel uit van de zorgverzekering. Vanwege deze samenhang tussen 

zorgverzekeringsmarkt en zorginkoopmarkten worden deze markten in onderhavig besluit in 

samenhang beoordeeld. Doelmatige inkoop van zorg wordt in de toekomst nog belangrijker voor 

zorgverzekeraars, vanwege de geleidelijke afbouw van ex post compensaties in het 

risicovereveningssysteem.15 Hierdoor gaan zorgverzekeraars meer (financieel) risico lopen. 

B.1.2 Zorgverzekeringsmarkt 

30. Verzekerden mogen één keer per jaar van verzekeraar veranderen.16 Verzekerden kunnen 

dan voor zowel hun basisverzekering als voor hun aanvullende verzekering overstappen naar een 

                                                           
13 Zie Financieel Dagblad d.d. 4 april 2011 ‘Nieuw ziekenhuiscontract levert besparing op van ruim € 1 mrd’. De 

kostendoelstelling bedraagt 7,5%. Als het Zaans Medisch Centrum dit realiseert krijgt zij een bonus en anders een malus. 

Ten aanzien van de kwaliteitsverbeteringen worden soortgelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld het terugdringen van 

het sterftecijfer met 10%. Ook hier gelden bonussen en malussen bij het al dan niet halen van de doelstellingen. 
14 Zie NZa, ‘Thematisch onderzoeksrapport Zorgplicht’, februari 2010, pagina 5 en 15. 
15 Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal d.d. 14 maart 2011 met als titel ’Zorg die loont’, pagina 7. 
16 Tenzij de verzekeraar tussentijds de voorwaarden van de verzekering wijzigt; dan mag de verzekerde tussentijds 

opzeggen (artikel 7:940 Burgerlijk Wetboek). 
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andere verzekeraar.17 Verzekeraars hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering en zijn 

daarom verplicht om alle verzekerden die zich voor deze verzekering bij hen aanmelden tegen 

dezelfde voorwaarden te accepteren. Voor de aanvullende verzekering hebben verzekeraars geen 

acceptatieplicht en mogen zij verzekerden weigeren. 

 

31. Op basis van de Zorgverzekeringswet (artikel 29) zijn verzekeraars die 850.000 of meer 

verzekerden hebben, verplicht om in heel Nederland werkzaam te zijn.18 Aan deze verplichting zou 

ook kunnen worden voldaan door het aanbieden van bijvoorbeeld 12 provincie-polissen. 

Zorgverzekeraars met minder dan 850.000 verzekerden mogen hun werkgebied beperken tot één 

of meer gehele provincies. CZ, Eureko, Menzis en UVIT hebben meer dan 850.000 verzekerden. In 

de praktijk bieden alle zorgverzekeraars landelijke polissen aan.19 Er zijn uit het marktonderzoek in 

onderhavige zaak geen aanwijzingen naar voren gekomen dat verzekeraars in de toekomst geen 

landelijke polis meer zouden aanbieden. 

 

32. Verzekeraars kunnen op de zorgverzekeringsmarkt op verschillende aspecten met elkaar 

concurreren. De belangrijkste aspecten zijn de hoogte van de premie, de dekking van de polis 

(aantal gecontracteerde aanbieders, hoogte vergoedingen) en het serviceniveau. Deze en mogelijk 

ook andere aspecten bepalen de reputatie van een verzekeraar, hetgeen op zich zelf ook weer een 

belangrijke concurrentieparameter is.20 

B.1.3 Zorginkoopmarkt 

 

33. Ten algemene dient opgemerkt te worden dat dé zorginkoopmarkt niet bestaat. De zorg 

omvat een groot aantal segmenten (huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, ziekenhuizen, 

farmaceutische zorg, geestelijke gezondheidszorg, etc.). Deze segmenten verschillen niet alleen 

wat betreft het type zorg, maar ook wat betreft de mate waarin de prijsvorming onderhevig is aan 

marktwerking. In de volgende punten wordt ingegaan op de verschillende soorten zorg die 

verzekeraars inkopen.  

                                                           
17 In de praktijk stapt jaarlijks gemiddeld 5% over naar een andere zorgverzekeraar. 
18 Zie Memorie van Toelichting bij Zorgverzekeringswet, Kamerstukken II, 2003-2004, 29 763, nr. 3, pagina 26. 
19 Zie NZa, ‘Marktscan Zorgverzekeringsmarkt’, juni 2010, pagina 7. Alleen De Friesland hanteert een polis voor Noord-

Nederland en een polis voor Zuid-Nederland. Het enige verschil is dat voor een aantal behandelingen de Noord-

Nederland polis zorg in natura verstrekt en de Zuid-Nederland polis op basis van restitutie vergoedt 
20 Dit is gebleken uit gesprekken die in het kader van onderhavige zaak zijn gevoerd met collectiviteiten en met andere 

zorgverzekeraars. 
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B.1.3.1 Ziekenhuiszorg en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg 

34. Ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (hierna: GGZ) vallen voor het grootste 

deel in de basisverzekering. Dit betekent dat zorgverzekeraars ten aanzien van deze zorg op basis 

van de Zorgverzekeringswet een zorgplicht hebben. Tevens is ten aanzien van deze zorg wettelijk 

bepaald op welke zorg verzekerden aanspraak maken. 

35. De ziekenhuiszorg is sinds 2005 verdeeld in een A-segment en een B-segment. Voor het 

B-segment gelden vrije prijzen21 en onderhandelen verzekeraars individueel met ziekenhuizen over 

de DBC’s die binnen dat segment vallen. Het B-segment beslaat op dit moment tussen de 30-40% 

van de omzet van een ziekenhuis. Het A-segment beslaat op dit moment tussen de 60-70% van 

de omzet van een ziekenhuis. Naar verwachting zal dit laatste percentage steeds kleiner worden.22 

Voor het A-segment onderhandelen zorgverzekeraars gezamenlijk met een ziekenhuis, via de 

zogenaamde regiovertegenwoordiging. De voorgenomen concentratie zal derhalve geen gevolgen 

hebben voor het A-segment; daarom wordt dit segment bij de beoordeling in onderhavig besluit 

buiten beschouwing gelaten. 

36. Voor de tweedelijns GGZ23 die onder de Zorgverzekeringswet valt geldt hetzelfde als voor 

het A-segment van ziekenhuizen. Ook hier gelden vaste prijzen en wordt er onderhandeld via het 

representatiemodel (ofwel regiovertegenwoordiging).24 De voorgenomen concentratie zal derhalve 

geen gevolgen hebben voor de tweedelijns GGZ. Deze zorg zal, evenals het A-segment van 

ziekenhuizen, bij de beoordeling van onderhavige concentratie buiten beschouwing worden 

gelaten.25 

B.1.3.2 Eerste lijn 

37. Eerstelijnszorg wordt door uiteenlopende zorgaanbieders aangeboden. Zo zijn er 

huisartsen, tandartsen en andere aanbieders van mondzorg, fysiotherapeuten, psychologen, 

diëtisten et cetera. Voor de eerstelijnszorg gelden deels maximumprijzen, zoals het 

maximumtarief dat geldt voor het grootste deel van de huisartsenzorg, en deels vrije prijzen, zoals 

                                                           
21 De NZa bepaalt enkel (in grote mate) de hoogte van het honorarium van de medisch specialisten. 
22 Het huidige kabinet is voornemens om het B-segment in de ziekenhuiszorg per 2012 uit te breiden naar 70% (op dit 

moment is dit nog 30-40%). Zie bijvoorbeeld Brief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de 

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal d.d. 14 maart 2011 met als titel ‘Zorg die loont’, pagina 3. 
23 De eerstelijns GGZ wordt behandeld bij de eerste lijn, onder overige aanbieders. 
24 Zie NZa, ‘Monitor Curatieve GGZ 2010’, februari 2011, pagina 11 en pagina 20, alsmede NZa, ‘Visiedocument, 

Inkoopmacht en collectief onderhandelen’, januari 2010, pagina 16. 
25 Indien, zoals de NZa heeft geadviseerd, voor de tweedelijns GGZ in de toekomst prestatiebekostiging geïntroduceerd 

zal worden, dan zou voor de beoordeling van de gevolgen van onderhavige concentratie voor tweedelijns GGZ dezelfde 

argumentatie gelden als voor het B-segment (zie punten 50 t/m 62). 
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bij de fysiotherapeuten of aanbieders van eerstelijns GGZ die onder de Zorgverzekeringswet valt. 

Ook voor ketenzorg waarover met name zorggroepen onderhandelen met zorgverzekeraars gelden 

vrije prijzen. Voor de zorg waarvoor maximumtarieven of vrije prijzen gelden kunnen verzekeraars 

met elkaar concurreren op het gebied van prijs. Een deel van de eerstelijnszorg valt onder 

aanvullende verzekeringen. Ten aanzien daarvan staat niet wettelijk vast op welke zorg 

verzekerden aanspraak kunnen maken. Dit geeft verzekeraars meer vrijheid dan bij de 

basisverzekering om zelf te bepalen op welke zorg en op hoeveel zorg een verzekerde aanspraak 

maakt. Hierdoor kunnen verzekeraars zich meer van elkaar differentiëren bijvoorbeeld door een 

groter aantal behandelingen te vergoeden dan andere verzekeraars. 

B.2 Positie van partijen en concurrenten in Friesland en Nederland 

38. Zoals in het besluit van 28 december 2010 reeds is aangegeven is Eureko landelijk gezien 

de grootste aanbieder van zorgverzekeringen, met een marktaandeel begin 2010 van circa 29%. 

De Friesland heeft landelijk gezien een marktaandeel begin 2010 van circa 3%. Daarnaast zijn 

UVIT, CZ en Menzis actief met landelijk gezien marktaandelen begin 2010 van respectievelijk ca. 

25%, ca. 20% en ca. 13%. Voorts is er een aantal kleine zorgverzekeraars actief. 

39. De marktverhoudingen in de provincie Friesland wijken sterk af van die in Nederland als 

geheel. In Friesland is De Friesland namelijk van oudsher de verzekeraar met het grootste 

marktaandeel (circa [60-70]∗% begin 2010). Eureko heeft in Friesland begin 2010 een 

marktaandeel van circa [10-20]%. UVIT heeft een marktaandeel van [10-20]%, CZ en Menzis 

hebben ieder een marktaandeel van minder dan 5% en de overige kleine verzekeraars hebben 

gezamenlijk eveneens een marktaandeel van minder dan 5%. Na de concentratie zullen De 

Friesland en Eureko samen een marktaandeel van circa [70-80]% hebben in Friesland. Het 

gezamenlijke inkoopaandeel van partijen in de Friese ziekenhuizen is gemiddeld [70-80]%.26 

B.3 Theory of harm 

 

40. Als gevolg van de voorgenomen concentratie zullen partijen een hoog gezamenlijk 

marktaandeel krijgen op de mogelijke zorgverzekeringsmarkt en op de zorginkoopmarkten in de 

provincie Friesland. De onderzochte theory of harm luidt als volgt: 

1. Als gevolg van de voorgenomen concentratie wordt de inkooppositie van partijen in de 

provincie Friesland versterkt; 

                                                           
∗ In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van 

vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven In het geval van getallen of 

percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
26 De in punt 38 en 39 genoemde marktaandelen zijn gebaseerd op aantallen verzekerden. 
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2. Door de voorgenomen concentratie wordt als gevolg van de versterkte inkooppositie van 

partijen de verkooppositie van partijen op de zorgverzekeringsmarkt in Friesland 

versterkt; 

3. Partijen hebben hierdoor de mogelijkheid en financiële prikkels om de premie- 

kwaliteitsverhouding van de polis te verslechteren. 

 

41. Uitgangspunt hierbij is dat met name de positie van partijen aan de verkoopzijde van de 

zorgverzekeringsmarkt bepalend is voor de beoordeling van de mededingingsrechtelijke gevolgen 

van een concentratie op de inkoopzijde van de zorgmarkt.27 

42. Om de theory of harm te kunnen toetsen heeft de beoordeling van de gevolgen van 

onderhavige concentratie zich gericht op beantwoording van de volgende vragen:  

1. Is het aannemelijk dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de premie van de 

zorgverzekeringen van partijen en/of van hun concurrenten zal stijgen? (Zie punten 43 t/m 

46) 

 

2. Is het aannemelijk dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de kwaliteit van het 

verzekerde pakket/de ingekochte zorg zal verslechteren? (Zie punten 47 t/m 75) 

De kwaliteit zou kunnen dalen als gevolg van twee mechanismen: 

i) de verzekeraar met inkoopmacht dwingt tot een lagere kwaliteit omdat hij dan minder hoeft 

te betalen of  

ii) de verzekeraar betaalt zoveel minder dat het ziekenhuis zich gedwongen voelt op kwaliteit 

in te boeten. 

In essentie komen beide mechanismen op hetzelfde neer. In het hierna volgende zal deze 

uitsplitsing derhalve niet worden herhaald. 

De volgende twee subvragen zijn van belang om voornoemde vraag over de kwaliteit te 

kunnen beantwoorden: 

- Hebben partijen de mogelijkheid en de prikkel om zodanige inkoopvoordelen te behalen 

dat als gevolg daarvan de kwaliteit van de ingekochte zorg zou dalen? 

- Welke (disciplinerende) rol spelen de andere verzekeraars die in Friesland (of in 

Nederland) actief zijn, met name Menzis, UVIT en CZ, zowel voor als na de voorgenomen 

concentratie? 

B.4 Beoordeling mogelijkheid en prikkel premiestijging 

 

43. Partijen geven aan dat andere zorgverzekeraars onverminderd kunnen concurreren op het 

gebied van de premie van de polis. Mogelijke relatieve inkoopnadelen in de provincie Friesland 

                                                           
27 Zie het besluit van 28 december 2010, punt 24. 
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hebben een gering effect op de totale schadelast van een landelijk actieve zorgverzekeraar. 

Partijen schatten dat maximaal 2% van de verzekerdenpopulatie van een landelijke verzekeraar in 

Friesland woont. Daar komt bij, aldus partijen, dat concurrerende zorgverzekeraars waarschijnlijk 

sterke posities hebben in regio’s waar partijen op hun beurt weer minder goed vertegenwoordigd 

zijn. Inkoopprijzen voor de zorg in de verschillende regio’s in Nederland worden zo ‘uitgesmeerd‘ 

over de gehele verzekerdenportefeuille van een zorgverzekeraar, aldus partijen. 

 

44. Het staat zorgverzekeraars vrij om zelf de hoogte van hun premie vast te stellen. 

Hierdoor hebben partijen in ieder geval de mogelijkheid om hun premie te verhogen. Dat partijen 

hiertoe ook een prikkel zouden hebben is evenwel niet aannemelijk. Partijen zullen namelijk 

gedisciplineerd worden door de landelijke premies van de andere zorgverzekeraars. Het is niet 

aannemelijk dat de landelijke premies van de andere verzekeraars als gevolg van de concentratie 

zullen stijgen. Zelfs al zouden partijen na de voorgenomen concentratie in staat zijn om lagere 

inkoopprijzen af te dwingen bij de Friese zorgaanbieders, en als de andere verzekeraars als gevolg 

daarvan na de concentratie een hogere inkoopprijs zouden moeten betalen voor de zorg in 

Friesland, dan zal dat (nagenoeg) geen effect hebben op hun landelijke premiestelling. Andere 

zorgverzekeraars hebben namelijk aangegeven dat verzekerden in Friesland niet meer dan 2% 

uitmaken van hun totale verzekerdenpopulatie. Eventuele relatieve inkoopnadelen voor de andere 

zorgverzekeraars zullen derhalve (nagenoeg) niet leiden tot een hogere premie in Friesland. Zoals 

reeds aangegeven in punt 31 is het aannemelijk dat de zorgverzekeraars landelijke polissen zullen 

blijven aanbieden, gezien hun verplichting om landelijk werkzaam te zijn. Uit het marktonderzoek 

zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat verzekeraars in de toekomst geen landelijke polis 

meer zouden aanbieden. 

45. Een aantal kleine verzekeraars, dat onderdeel uitmaakt van de inkoopcombinatie 

Multizorg VRZ, heeft in een zienswijze onder meer aangegeven dat de voordelen die partijen na de 

concentratie kunnen behalen niet weggelegd zijn voor de overige zorgverzekeraars. Het is 

aannemelijk dat dit het geval zal zijn voor de leden van Multizorg VRZ, aangezien De Friesland 

vanwege de voorgenomen concentratie uit deze inkoopcombinatie zal stappen. Het is echter 

aannemelijk dat partijen ook na de concentratie voldoende gedisciplineerd worden door de 

landelijke premiestelling van in ieder geval UVIT, Menzis en CZ, waardoor een premiestijging als 

gevolg van de concentratie niet te verwachten is. 

46. Gezien het voorgaande is het niet aannemelijk dat partijen na de voorgenomen 

concentratie in staat zouden zijn om hun premie (in Friesland) significant te verhogen, noch dat 

als gevolg van de voorgenomen concentratie concurrenten gedwongen worden een (landelijke) 

premiestijging door te voeren als gevolg van een mogelijke stijging van hun inkoopprijzen in 

Friesland. 
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B.5 Beoordeling mogelijkheid en prikkel kwaliteitsdaling 

B.5.1 Inleiding 

 

47. Nu het niet aannemelijk is dat als gevolg van de voorgenomen concentratie de premie zal 

stijgen, kan een verslechtering van de premie-kwaliteitverhouding van de polis zich alleen 

voordoen indien de kwaliteit van de ingekochte zorg zou verslechteren. Deze paragraaf gaat in op 

dit vraagstuk voor respectievelijk het ziekenhuissegment (volgens partijen ongeveer 50% van hun 

totale schadelast) en de eerstelijns zorgaanbieders (gezamenlijk circa 30% van de totale 

schadelast van partijen). 

 

48. Partijen hebben enkel een prikkel om de kwaliteit van de zorg te laten verslechteren 

indien zij daarmee inkoopvoordelen kunnen behalen. Als gevolg hiervan zou de prijs-

kwaliteitverhouding van hun polis verslechteren, waardoor partijen een grotere marge kunnen 

behalen op de verkoopmarkt, de zorgverzekeringsmarkt. 

49. Niet iedere bemoeienis van zorgverzekeraars met de prijs-kwaliteitverhouding leidt ertoe 

dat de kwaliteit van het aanbod van de zorg verslechtert. Die bemoeienis kan zich ook richten op 

het verhogen van de efficiëntie of de kwaliteit van de ingekochte zorg.28 De beoordeling in 

onderhavige zaak gaat niet in op de autonome ontwikkeling dat zorgverzekeraars steeds meer 

invulling geven aan hun regierol, die zij bij wet hebben gekregen, om de kwaliteit- en 

doelmatigheid van de ingekochte zorg te verhogen. Als gevolg van de concentratie verandert er 

niets ten aanzien van de mogelijkheden en prikkels van partijen om te sturen op kwaliteits- en 

doelmatigheidsverbeteringen. Of dat ten aanzien van kwaliteitsverslechteringen anders ligt wordt 

in deze paragraaf uiteengezet. In onderhavig besluit wordt met kwaliteitverslechtering bedoeld 

een daling van de medische kwaliteit van de zorg en/of een verslechtering van de service van 

zorgaanbieders, zodanig dat de patiënt daar nadeel van zou ondervinden. 

B.5.2 Ziekenhuizen 

50. Op basis van een aantal met elkaar samenhangende elementen kan worden 

geconcludeerd dat het aannemelijk is dat het risico voor partijen te groot is om een inkoopbeleid 

te hanteren, als gevolg waarvan de kwaliteit van het ziekenhuisaanbod in Friesland zal 

verslechteren. Door het hanteren van zo’n inkoopbeleid lopen zij het risico op reputatieschade als 

gevolg waarvan partijen verzekerden kunnen verliezen aan andere zorgverzekeraars. De 

                                                           
28 Zie ook de regierol die de zorgverzekeraars bij wet hebben gekregen, zoals toegelicht in de punten 26 en 27 van 

onderhavig besluit. 
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verschillende elementen die aanleiding zijn voor dit risico zullen hieronder, nadat de zienswijze 

van partijen is weergegeven, achtereenvolgens aan de orde komen.  

 

Partijen 

51. Partijen geven aan dat een zorgverzekeraar afhankelijk is van ziekenhuizen om aan zijn 

verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst te kunnen voldoen dan wel, aan de op hem 

rustende zorgplicht. In de huidige (Friese) zorgmarkt waar, aldus partijen, geen sprake is van 

overcapaciteit bij aanbieders, impliceert een hoog marktaandeel en een bijbehorend hoog 

inkoopvolume namelijk ook afhankelijkheid. Des te meer verzekerden, des te groter de 

afhankelijkheid.29 Partijen geven aan dat zij het zich niet kunnen permitteren geen contract af te 

sluiten met ziekenhuizen waarvan vele verzekerden zorg afnemen. Op het moment dat er geen 

(volwaardige) alternatieven voorhanden zijn, kan een zorgverzekeraar, aldus partijen, geen 

inkoopmacht uitoefenen. Partijen stellen verder dat het veel negatieve aandacht krijgt indien 

verzekeraars keuzevrijheid van verzekerden inperken. Tevens geven partijen aan dat de 

vertrouwensrelatie tussen de verzekerde en het ziekenhuis (nog altijd) sterker is dan de relatie 

tussen de verzekerde en de zorgverzekeraar. Dit vormt, aldus partijen, een belangrijke beperking 

in de onderhandelingsmacht van de zorgverzekeraars ten opzichte van de ziekenhuizen.  

 

52. Partijen hebben tevens nader onderbouwd dat reputatie belangrijk voor hen is. Partijen 

hechten bijzonder veel waarde aan hun jarenlang zorgvuldig opgebouwde imago als 

zorgverzekeraar met oog voor kwaliteit, met hoge klantwaarderingen als gevolg. Partijen betogen 

dat hen er veel aan gelegen is om dit vertrouwen te behouden. Voor Eureko geldt, volgens 

partijen, bovendien dat het mogelijke effect van negatieve publiciteit zich niet alleen zal 

uitstrekken over de door haar aangeboden zorgverzekeringen buiten Friesland, maar mogelijk ook 

over de vele andere verzekeringsvormen die Eureko aanbiedt. 

Beoordeling 

53. De zorgplicht die krachtens de Zorgverzekeringswet op partijen rust, brengt met zich mee 

dat partijen verplicht zijn om voldoende kwalitatief goede zorg in te kopen.30 Hoewel 

zorgverzekeraars op grond van hun zorgplicht niet alle ziekenhuizen hoeven te contracteren, 

hebben de in het kader van onderhavige zaak bevraagde zorgverzekeraars aangegeven in beginsel 

alle ziekenhuizen31 te willen contracteren. Het is aannemelijk dat dit ook geldt voor partijen, die na 

                                                           
29 Partijen verwijzen in hun position paper naar een rapport van RBB Economics van 18 november 2009, ‘Inkoopmacht 

en collectief onderhandelen in de zorgsector’, pagina 30 en 62. RBB zou hierin geoordeeld hebben dat sprake is van 

wederzijdse afhankelijkheid tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ondanks de relatief hoge marktaandelen van 

sommige verzekeraars. 
30 De zorgplicht, zoals omschreven in de Zorgverzekeringwet, is een open norm, waar de zorgverzekeraars zelf invulling 

aan moeten geven. Zie ook NZa, ‘Thematisch onderzoeksrapport-Zorgplicht’, februari 2010, pagina 20 en 36. 
31 Wat niet wil zeggen dat zorgverzekeraars ook alle behandelingen willen contracteren. 
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de voorgenomen concentratie [70-80]% van de Friese ziekenhuiszorg moeten inkopen. Het 

contracteren van alle ziekenhuizen geeft de meeste keuzevrijheid aan verzekerden. Verzekerden 

hechten veel waarde aan de vrijheid om zelf te kunnen kiezen van welke zorgaanbieder zij zorg 

afnemen. Verzekerden laten zich niet sturen door hun zorgverzekeraar indien deze niet goed in 

staat is om uit te leggen waarom hij bepaalde ziekenhuizen als voorkeursaanbieder aanmerkt.32  

54. Het is aannemelijk dat de onderhandelingsmacht van partijen ten opzichte van de 

ziekenhuizen beperkt wordt door de zorgplicht die op partijen rust in combinatie met het grote 

marktaandeel van partijen in Friesland en de beperkte bereidheid van verzekerden om zich in hun 

keuzevrijheid te laten beperken bij de keuze voor een aanbieder. Partijen zullen ook na de 

voorgenomen concentratie in principe een contract willen afsluiten met alle Friese ziekenhuizen. 

 

55. Een ander aspect waar zorgverzekeraars bij hun inkoopactiviteiten rekening mee houden 

is hun reputatie. Zorgverzekeraars kunnen zich namelijk profileren als inkoper van kwalitatief 

goede zorg. Uit het marktonderzoek in onderhavige zaak blijkt dat zorgverzekeraars initiatieven 

ondernemen om een goede reputatie op te bouwen ten aanzien van betrokkenheid bij het 

ontwikkelen van kwalitatief betere zorg. Zo investeert Menzis in een Topzorglabel33 voor 

ziekenhuizen die voor bepaalde behandelingen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Ook voor 

De Friesland is reputatie een belangrijk aspect. Alle in het kader van onderhavige zaak bevraagde 

partijen (andere verzekeraars, collectiviteiten en zorgaanbieders) hebben aangegeven dat De 

Friesland een sterk label is en dat haar verzekerden loyaal zijn. De reden hiervoor is dat De 

Friesland een goede reputatie heeft, de verzekering wordt gezien als een Fries product, en het 

serviceniveau hoog is. Daarnaast zijn er een aantal voorbeelden naar voren gekomen waaruit blijkt 

dat De Friesland investeert in haar reputatie.34  

 

56. Partijen zouden hun reputatie kunnen schaden door een inkoopbeleid te hanteren als 

gevolg waarvan de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Friesland verslechtert. Uit het 

marktonderzoek in onderhavige zaak komt naar voren dat de vertrouwensrelatie tussen 

zorgverzekeraar en verzekerden beperkt is. Bij gebrek aan objectieve en betrouwbare 

kwaliteitsinformatie wantrouwen verzekerden zorgverzekeraars. Verzekerden kunnen immers niet 

                                                           
32 Zie L. Boonen en E. Schut, ‘Zorgverzekeraars kampen met vertrouwensprobleem’, ESB 94(4572) van 13 november 

2009, alsmede het besluit van de NMa van 18 februari 2010 in zaak 6669/ Coöperatie Vlietland – Vlietland Ziekenhuis, 

punt 83.  
33 Dit is een manier waarop Menzis aangeeft welke ziekenhuizen op een bepaald terrein naar haar oordeel de beste zorg 

leveren. 
34 Zo spreekt De Friesland bijvoorbeeld met huisartsen extra modules af, zoals een avondspreekuur en NHG-

accreditatie, omdat zij zich wil onderscheiden op service en kwaliteit. Andere voorbeelden die in het marktonderzoek 

naar voren zijn gekomen zijn investeringen in zorgaanbod op de Waddeneilanden, ook al is dat niet winstgevend voor De 

Friesland, en uitlatingen van De Friesland in de media over haar investeringen op het gebied van ketenzorg. 
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beoordelen of de zorgverzekeraar alleen op prijs selecteert of ook op kwaliteit. Verzekerden 

hechten daarentegen wel waarde aan het oordeel van ziekenhuizen over hun eigen kwaliteit en 

vinden dat de verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij het ziekenhuis hoort te liggen. Mocht er 

discussie tussen een verzekeraar en een ziekenhuis ontstaan over maatregelen/acties van 

verzekeraars die in de ogen van het ziekenhuis slecht zijn voor de geleverde kwaliteit dan zal de 

verzekerde/patiënt snel de kant van het ziekenhuis kiezen. Dit leidt ertoe dat een zorgverzekeraar 

reputatieschade oploopt, indien door zijn toedoen de kwaliteit van een ziekenhuis verslechtert. 

Een aantal marktpartijen die in het kader van onderhavige zaak zijn bevraagd acht het niet 

aannemelijk dat als gevolg van onderhavige concentratie de kwaliteit van de ziekenhuiszorg zal 

verslechteren, omdat partijen dan een groot risico lopen om verzekerden te verliezen. Daarnaast 

hebben een aantal verzekeraars aangegeven de tevredenheid van de verzekerden van partijen te 

monitoren.35 Nu scoort De Friesland hoog op klanttevredenheid, maar zodra dat na samenvoeging 

met Achmea zou verminderen en voldoende verzekerden als gevolg daarvan bereid zouden zijn 

om over te stappen naar een andere verzekeraar, zullen de andere landelijke zorgverzekeraars zich 

op verschillende manieren inspannen om die verzekerden naar zich toe te trekken. 

 

57. Verzekerden hebben ook na de voorgenomen concentratie – het wegvallen van Achmea 

als zelfstandige speler – (in Friesland) voldoende mogelijkheden om uit te wijken naar andere 

zorgverzekeraars. Naast partijen zijn er nog drie grote landelijke verzekeraars in Friesland actief, 

namelijk UVIT, Menzis en CZ. Verzekerden van partijen kunnen naar deze verzekeraars 

overstappen indien zij ontevreden worden over partijen bijvoorbeeld vanwege een verslechterde 

kwaliteit en reputatie. 

 

58. Partijen zullen ten aanzien van medische kwaliteitsverslechteringen waar de patiënt 

nadeel van ondervindt, niet in staat zijn om aan hun verzekerden uit te leggen, waarom deze 

verslechtering noodzakelijk is. Gezien het risico op reputatieschade dat dat met zich meebrengt 

en het verlies van verzekerden dat partijen als gevolg daarvan vrezen, is het niet aannemelijk dat 

partijen een prikkel hebben om een inkoopbeleid te voeren dat dergelijke 

kwaliteitsverslechteringen tot gevolg heeft.36 

 

59. Een aantal kleine verzekeraars, dat onderdeel uitmaakt van de inkoopcombinatie VRZ 

Multizorg, heeft in een zienswijze aangegeven dat er als gevolg van onderhavige concentratie 

toetredingsdrempels ontstaan voor andere zorgverzekeraars om concurrerend te opereren. De 

redenen die zij hiervoor geven zijn dat zij vrezen dat zorgaanbieders onvoldoende bereid zijn om 

met de overgebleven zorgverzekeraars individueel te onderhandelen en dat een foreclosure effect 

                                                           
35 Dit doen zij onder andere via websites als KiesBeter.nl (op basis van cijfers van Nivel) en Independer.nl. 
36 Nog afgezien van de mogelijkheid dat partijen op de lange termijn geconfronteerd zouden kunnen worden met hogere 

kosten als gevolg van medische kwaliteitsverslechteringen waar de patiënt nadeel van ondervindt. 



Openbare versie 

 

20                                              Openbare versie 

niet ondenkbaar is, oftewel dat partijen met een inkoopaandeel van [70-80]% grote delen van de 

zorg opkopen, zodat de kleine zorgverzekeraars geen contract meer kunnen sluiten. 

 

60. De Friese ziekenhuizen die in het kader van onderhavige zaak bevraagd zijn, hebben 

aangegeven dat zij altijd bereid zijn om contracten af te sluiten met andere (kleine) 

zorgverzekeraars. Weliswaar blijkt in de praktijk dat de onderhandelingen beperkt zijn tussen een 

ziekenhuis en een zorgverzekeraar met een inkoopaandeel van minder dan 10%; echter, de Friese 

ziekenhuizen hebben aangegeven dat zij wel graag contracten met andere (kleine) 

zorgverzekeraars willen blijven afsluiten. Er is geen enkele reden voor de Friese ziekenhuizen om 

uitsluitend een contract met partijen af te sluiten en niet met de andere zorgverzekeraars. Uit het 

marktonderzoek in onderhavige zaak zijn geen voorbeelden naar voren gekomen van exclusieve 

contracten. Een foreclosure effect zoals leden van Multizorg bedoelen is derhalve niet aannemelijk 

als gevolg van de onderhavige fusie. 

 

61. Een gevolg van onderhavige concentratie kan mogelijk wel zijn dat de leden van VRZ 

Multizorg minder inkoopvoordelen behalen, dan zij tot nu toe met De Friesland gezamenlijk 

konden behalen. Op de zorgverzekeringsmarkt zijn echter voldoende andere concurrenten 

aanwezig die actief zijn in Friesland en waar verzekerden naar over kunnen stappen. Hierdoor 

worden partijen ook na de concentratie voldoende gedisciplineerd en is het niet aannemelijk dat 

als gevolg van onderhavige concentratie de kwaliteit van het zorgaanbod in Friesland zal dalen. 

 

Conclusie 

62. Gelet op de geconstateerde beperkingen van de inkoopmacht van partijen in samenhang 

met het risico op reputatieschade en de uitwijkmogelijkheden van verzekerden naar andere 

zorgverzekeraars, is het niet aannemelijk dat partijen als gevolg van de voorgenomen concentratie 

de prikkel hebben om de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Friesland te verslechteren (teneinde 

daarmee inkoopvoordelen te behalen). Deze conclusie geldt ongeacht of zou worden uitgegaan 

van een landelijke of een regionale zorgverzekeringsmarkt.  

 

B.5.4 Eerstelijnszorgaanbieders  

63. Zorgverzekeraars kopen bij verschillende zorgaanbieders in de eerste lijn zorg in. De 

inkooppositie en daarmee de mogelijkheden en de prikkels van zorgverzekeraars om de kwaliteit 

te verslechteren verschillen per type eerstelijnszorgaanbieder. Hierbij moet worden aangetekend 

dat het grootste deel van de tandartsen en orthodontisten geen contract sluit met een 

zorgverzekeraar.37 De voorgenomen concentratie verandert hier niets aan. Onderhavige 

concentratie heeft derhalve geen invloed op de mogelijkheden van partijen om via 

                                                           
37 Zie ook NZa, ‘Visiedocument bekostigingstructuur mondzorg’, pagina 35-36. 
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onderhandelingen de inkoopprijs en/of de kwaliteit bij tandartsen en orthodontisten te verlagen. 

Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste andere beroepsgroepen die binnen de eerste lijn actief 

zijn.  

 

Huisartsenzorg  

64. Huisartsenzorg valt geheel onder de basisverzekering en daarmee onder de wettelijke 

zorgplicht. Partijen moeten dus voldoende huisartsenzorg inkopen. Het inkomen van huisartsen 

bestaat uit twee componenten, een vast deel (het inschrijftarief) en een variabel deel (het 

consulttarief ofwel tarief per verrichting en de tarieven die huisartsen voor drie modules38 in 

rekening kunnen brengen). Er gelden maximumtarieven voor het inschrijftarief, het consulttarief 

en voor de modules Achterstandsfonds en Praktijkondersteuning Huisarts. Voor de module 

Modernisering en Innovatie geldt een vrij tarief. Maximumtarieven en vrije tarieven geven in 

beginsel ruimte aan een verzekeraar om de inkoopprijs te verlagen.  

65. Partijen ervaren in de praktijk dat huisartsen niet bereid zijn om voor minder dan het 

maximumtarief te werken.39 Daarnaast geven partijen aan dat er een tekort aan huisartsen is en 

dat een zorgverzekeraar met de meeste huisartsen een contract zal moeten sluiten om te kunnen 

voldoen aan zijn zorgplicht. Ook wijzen zij op de bijzondere vertrouwensrelatie tussen huisartsen 

en verzekerden en de afhankelijkheid van de verzekeraar van de huisarts in diens rol als 

poortwachter om de kosten beheersbaar te houden.  

66. Uit het marktonderzoek in onderhavige zaak komt naar voren dat de capaciteit op het 

gebied van huisartsenzorg in Friesland beperkt is. LHV Friesland heeft aangegeven dat de 

continuïteit van de huisartsenzorg in de dunbevolkte gebieden van de provincie een urgente 

problematiek is. Dit is in lijn met het visiedocument van de NMa uit 2009, waarin is aangegeven 

dat er landelijk gezien eerder sprake is van een tekort aan huisartsen dan van een overschot.40 

67. In dit visiedocument heeft de NMa tevens geconstateerd dat huisartsen zelfstandig over 

relatief veel countervailing power beschikken in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. In de 

eerste plaats is, zoals ook partijen beargumenteren, de vertrouwensbasis tussen een huisarts en 

een patiënt/verzekerde vaak veel groter dan de vertrouwensbasis tussen een verzekeraar en een 

patiënt/verzekerde. Veelal is sprake van een sterke, of in ieder geval langdurige, relatie tussen 

patiënt/verzekerde en huisarts. Dit maakt het moeilijk voor een zorgverzekeraar om een bepaalde 

                                                           
38 Het gaat om de modules: Achterstandsfonds, Praktijkondersteuning Huisarts en Modernisering en Innovatie.  
39

 Twee monitors van de NZa bevestigen dat de tarieven voor inschrijvingen en consulten zelden afwijken van de 

maximumtarieven. Zie NZa, ‘Monitor huisartsenzorg 2008’, februari 2009, pagina 47 en NZa, ‘Oriënterende monitor 

Huisartsenzorg, juli 2007’, pagina 34 en 35. 
40 Zie Visiedocument NMa, december 2009, ‘Individueel en collectief onderhandelen tussen vrijgevestigde extramurale 

zorgaanbieders en verzekeraars’, pagina 48 en 49, en RIVM, Nationaal kompas Huisartsenzorg. 
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huisarts niet te contracteren. Mogelijk zou een zorgverzekeraar als gevolg van het niet 

contracteren imagoschade leiden en verzekerden verliezen.41 

68. Ten slotte wordt de positie van de huisartsen verstevigd door hun functie van 

poortwachter. Een zorgverzekeraar heeft de huisarts nodig om de schadelast in de tweede lijn te 

beperken, bijvoorbeeld door het organiseren van ketenzorg.42 Ketenzorg is de zorg voor bepaalde 

groepen chronische patiënten. Ketenzorg wordt vaak geleverd door een zogenoemde zorggroep, 

waarbinnen de huisarts als spil fungeert.43 In Friesland zijn drie zorggroepen actief.44 De tarieven 

voor ketenzorg zijn vrij onderhandelbaar. De punten 66 en 67 zijn van overeenkomstige 

toepassing op zorggroepen.  

69. Gezien het voorgaande is het niet aannemelijk dat partijen als gevolg van onderhavige 

concentratie de prikkel hebben om de kwaliteit van de door huisartsen en/of zorggroepen in 

Friesland geleverde zorg te verslechteren (teneinde daarmee inkoopvoordelen te behalen). Deze 

conclusie geldt ongeacht of van een landelijke of van een regionale zorgverzekeringsmarkt zou 

worden uitgegaan.  

 

Overige aanbieders  

70. De overige aanbieders in de eerste lijn, zoals apothekers, fysiotherapeuten, vrijgevestigde 

psychotherapeuten, eerstelijns psychologen, diëtisten, kraamzorgverleners en mondhygiënisten, 

hebben een gelijksoortige onderhandelingspositie ten opzichte van de verzekeraar zodat deze 

beroepsgroepen gezamenlijk kunnen worden behandeld. Deze zorg valt deels onder de 

basisverzekering en deels onder de aanvullende verzekering. Voor deze zorg gelden afhankelijk 

van de specifieke soort zorg waar het om gaat vrije tarieven of maximumtarieven. 

Zorgverzekeraars beschikken dus in beginsel over de mogelijkheid om inkoopvoordelen te 

behalen als gevolg van een lagere kwaliteit van de door voornoemde aanbieders geboden zorg.  

71. Partijen geven aan dat de onderhandelingsverhouding met de fysiotherapeuten als gevolg 

van de concentratie niet zal wijzigen. Een toename van het inkoopaandeel door de concentratie 

zal de inkooppositie vanuit het perspectief van de fysiotherapeuten niet wezenlijk veranderen.45  

72. De in punt 70 genoemde aanbieders beschikken over relatief weinig verkoopmacht omdat 

er vaak een overschot van deze aanbieders is. Dit is echter een situatie die de wetgever bewust 

                                                           
41 Zie Visiedocument NMa, december 2009, ‘Individueel en collectief onderhandelen tussen vrijgevestigde extramurale 

zorgaanbieders en verzekeraars’, pagina 48 en 49. 
42 Zie NZa, ‘Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen’ april 2009, pagina 7 en 8. 
43 Zie ‘Richtsnoeren Zorggroepen’, augustus 2010, vastgesteld door NMa en NZa gezamenlijk.  
44 Ketenzorg Friesland, Zorggroep Catena en een huisartsencoöperatie in Joure. 
45 Op andere beroepsgroepen gaan partijen in hun argumentatie niet specifiek in. 
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heeft nagestreefd omdat dit een verzekeraar mogelijkheden biedt om voor zijn 

patiënten/verzekerden goede zorg in te kopen.  

73. Het is niet aannemelijk dat partijen als gevolg van de concentratie een prikkel zouden 

hebben om de kwaliteit van deze zorg te verlagen. Als partijen dit doen lopen zij het risico op 

reputatieschade en riskeren zij dat verzekerden geen aanvullende verzekering meer afsluiten, dan 

wel dat verzekerden overstappen naar andere zorgverzekeraars. Ook na de concentratie kunnen 

verzekerden kiezen uit verschillende zorgverzekeraars en daarnaast uit verschillende soorten 

verzekeringen, zoals een restitutieverzekering of een polis die meer behandelingen vergoedt, 

waardoor partijen geen prikkel zullen ervaren om de kwaliteit te verslechteren.  

74. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (hierna: KNGF) heeft een 

zienswijze ingediend inzake onderhavige concentratie. Naar aanleiding van deze zienswijze heeft 

de NMa een aantal vragen aan het KNGF gesteld. Het KNGF is van mening dat als gevolg van de 

concentratie de machtspositie van De Friesland in de provincie Friesland aanzienlijk zal 

toenemen. Het KNGF geeft aan dat de inkoopmacht door zorgverzekeraars gebruikt wordt om 

tarieven (te) laag te houden, hetgeen ten koste kan gaan van de kwaliteit van de zorg. Aan de 

andere kant heeft het KNGF aangegeven dat verzekeraars wel eens een eenmalige vergoeding 

geven om een bepaalde kwaliteitsslag te kunnen maken en dat fysiotherapeuten in enige mate 

verkoopmacht hebben, zeker waar het gaat om overleg over kwaliteitsaspecten van zorg. Voorts 

heeft het KNGF aangegeven dat verzekeraars zich graag in hun aanvullende verzekeringen 

onderscheiden op fysiotherapie, bijvoorbeeld met groepsbehandelingen en 

preventieprogramma’s. Regionaal dominante verzekeraars stimuleren dan bijvoorbeeld bepaalde 

regionale initiatieven en adverteren daar gericht mee. Dit laatste sluit aan bij hetgeen hiervoor (in 

de punten 55 en 56) reeds is uiteengezet over de investeringen van verzekeraars – en ook van De 

Friesland – in hun reputatie. Naar het oordeel van de NMa zullen Achmea en De Friesland ook na 

totstandbrenging van de voorgenomen concentratie blijven investeren in hun reputatie teneinde 

verlies van verzekerden aan andere verzekeraars te voorkomen en hebben zij geen prikkel de 

kwaliteit van de door fysiotherapeuten aangeboden zorg te verlagen. Met partijen (zie punt 71) is 

de NMa dan ook van mening dat de voorgenomen concentratie de positie van fysiotherapeuten in 

het onderhandelingsproces niet wezenlijk zal veranderen.  

75. Het is derhalve niet aannemelijk dat partijen als gevolg van de concentratie de prikkel 

hebben om de kwaliteit van de zorg van voornoemde overige aanbieders in Friesland te 

verslechteren (teneinde daarmee inkoopvoordelen te behalen). Deze conclusie geldt ongeacht of 

van een landelijke of van een regionale zorgverzekeringsmarkt zou worden uitgegaan.  



Openbare versie 

 

24                                              Openbare versie 

B.6 Conclusie beoordeling gevolgen concentratie 

76. Op grond van het onderzoek van de NMa kan worden geconcludeerd dat het niet 

aannemelijk is dat partijen als gevolg van de voorgenomen concentratie in staat zouden zijn om 

de premie van de door hen aangeboden zorgverzekeringen significant te verhogen, noch dat als 

gevolg van de voorgenomen concentratie concurrenten gedwongen worden een premiestijging 

door te voeren als gevolg van een mogelijke stijging van hun inkoopprijzen in Friesland. Uit het 

onderzoek van de NMa is voorts gebleken dat het niet aannemelijk is dat partijen als gevolg van 

de concentratie de prikkel hebben om de kwaliteit van de in Friesland ingekochte zorg ofwel het 

verzekerde pakket te verslechteren (teneinde daarmee inkoopvoordelen te behalen). Deze 

conclusies gelden ongeacht of van een landelijke of van een regionale zorgverzekeringsmarkt zou 

worden uitgegaan. De Raad is derhalve van oordeel dat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan niet op 

significante wijze zal worden belemmerd, met name als het resultaat van het in het leven roepen 

of het versterken van een economische machtspositie.  

 

VI.VI.VI.VI.    ZIENSWIJZE NEDERLANDSE ZORGAUTORITEITZIENSWIJZE NEDERLANDSE ZORGAUTORITEITZIENSWIJZE NEDERLANDSE ZORGAUTORITEITZIENSWIJZE NEDERLANDSE ZORGAUTORITEIT    

77. De NZa heeft op 31 mei 2011 een zienswijze in onderhavige zaak afgegeven. In deze 

zienswijze gaat de NZa in op de verwachte gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de 

publieke belangen kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De zienswijze van de 

NZa is in lijn met de conclusies van de NMa, zoals in onderhavig besluit aangegeven. In haar 

zienswijze gaat de NZa achtereenvolgens in op de zorgverzekeringsmarkt en de zorginkoopmarkt. 

 

Zorgverzekeringsmarkt 

78. De NZa concludeert dat als gevolg van onderhavige concentratie het gezamenlijk 

marktaandeel van partijen op de zorgverzekeringsmarkt landelijk met circa [0-5]% toeneemt tot 

circa [30-40]% en het gezamenlijk marktaandeel in de provincie Friesland circa [70-80]% wordt. 

Hoewel op het niveau van die provincie een hoog marktaandeel wordt behaald, is dat, aldus de 

NZa, op zich geen reden om aan te nemen dat door de concentratie ook sprake is van negatieve 

gevolgen voor de publieke belangen op de zorgverzekeringsmarkt. In dit kader heeft de NZa nader 

onderzoek gedaan naar zowel algemene ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt als naar de 

ontwikkelingen bij partijen. De NZa constateert in haar zienswijze de volgende ontwikkelingen: 

- Toenemende mogelijkheden om via internet een zorgverzekering af te sluiten en om 

zorgverzekeringen te vergelijken. Dit heeft een gunstig effect op de transparantie van keuze-

informatie. Tevens is het overstappen zelf dankzij internet gemakkelijker geworden. Dit heeft 

positieve gevolgen voor de mobiliteit op de zorgverzekeringsmarkt.  

- In 2011 is het aantal verzekerden dat is overgestapt naar een andere verzekeraar gestegen ten 

opzichte van 2010 (5,5% tegenover 3,9%). 
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- De in 2011 door De Friesland geïntroduceerde landelijke internetpolis Kiemer heeft ook in 

Friesland verzekerden weten te trekken. Hieruit blijkt dat ook in Friesland verzekerden te 

winnen zijn met een dergelijke landelijke internetpolis. Verzekerden zijn zowel in als buiten 

Friesland in toenemende mate bereid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. 

Verzekerden kunnen steeds eenvoudiger overstappen naar een andere verzekeraar. In de 

praktijk doen zij dat ook veelvuldig. Daarnaast blijkt de concurrentie uit de introductie van 

een landelijke (internet)polis door De Friesland en het feit dat dit verzekeringsproduct 

verzekerden naar zich toe heeft weten trekken, ook in die provincies waar De Friesland 

slechts een klein marktaandeel heeft. 

79. Naar het oordeel van de NZa is het niet aannemelijk dat partijen deze ontwikkelingen 

door de voorgenomen concentratie in negatieve zin kunnen beïnvloeden en daarmee nadelige 

gevolgen voor de publieke belangen teweeg kunnen brengen op de zorgverzekeringsmarkt in 

Nederland of delen daarvan. 

 

Zorginkoopmarkt 

80. De NZa geeft in haar zienswijze aan dat haar beoordeling zich richt op de vraag welke 

gevolgen de mogelijke toename van inkoopmacht van zorgverzekeraars voor de consument heeft. 

Als de markt voor zorgverzekeringen voldoende concurrerend is dan heeft de consument, aldus de 

NZa, direct belang bij een zorgverzekeraar die goed of scherp inkoopt op de zorginkoopmarkt. De 

NZa komt tot de conclusie dat er verschillende factoren zijn die een toename van inkoopmacht 

van Achmea en De Friesland op de zorginkoopmarkt, ook in de provincie Friesland, disciplineren 

en daarmee voorkomen dat als gevolg van de concentratie de publieke belangen in het geding 

komen. Deze factoren zijn: 

- De concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt. 

- De zorgplicht van de zorgverzekeraar; 

- De vertrouwensrelatie tussen zorgaanbieders en verzekerden is sterker dan die tussen 

zorgverzekeraar en verzekerden; 

81. Naar het oordeel van de NZa is er geen reden om aan te nemen dat als gevolg van de 

concentratie tussen Achmea en De Friesland deze partijen zich in Nederland of delen daarvan 

succesvol aan die disciplinerende werking zouden kunnen onttrekken. 

82. De NZa geeft ten slotte aan dat zij niet heeft kunnen vaststellen dat anderszins als gevolg 

van de concentratie tussen Achmea en De Friesland sprake zou zijn van een onaanvaardbare 

verschraling van het zorgaanbod in de zin van verslechtering van de prijs/kwaliteitverhouding of 

een gebrekkige toegankelijkheid in Nederland of delen daarvan. 
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83. De NZa acht het niet aannemelijk dat de concentratie van Achmea en De Friesland 

negatieve gevolgen kan hebben voor de publieke belangen op de zorgverzekerings- en/of op de 

zorginkoopmarkt 

 

VIVIVIVII.I.I.I.    CONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIECONCLUSIE    

 

84. Op grond van het voorgaande is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de operatie waarop de aanvraag om 

vergunning betrekking heeft binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. De Raad van Bestuur is, van oordeel dat als 

gevolg van de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse 

markt of een deel daarvan niet op significante wijze zal worden belemmerd, met name als het 

resultaat van het in het leven roepen of versterken van een economische machtspositie. 

85. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit mede dat voor de concentratie waarop de aanvraag om vergunning 

betrekking heeft, een vergunning wordt verleend. 

 

Datum: 1 juni 2011 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze,  

 

overeenkomstig het door de Raad genomen besluit,   

 

 

 

 

w.g. Henk Don 

Plv. voorzitter Raad van Bestuur  

 

 

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 Rechtbank te 

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

 


