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Uw kenmerk:  
Ons kenmerk: ACM/TFZ/2015/406407 

Onderwerp: 15.0992.22 Besluit inzake Parnassia Groep B.V. - Stichting Antes 

 

I. MELDING 

1. Op 30 september 2015 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een melding 

ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. 

Hierin is medegedeeld dat Parnassia Groep B.V. (hierna: Parnassia) voornemens is zeggenschap te 

verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Stichting Antes 

(hierna: Antes). 

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 34280 van 8 oktober 2015. Naar 

aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren 

gebracht. De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft kennis genomen van de melding en 

heeft na bestudering van de melding besloten om in deze fase van het onderzoek geen zienswijze af 

te geven. In een eventuele vergunningsfase zal de NZa alsnog een zienswijze afgeven. Ambtshalve 

zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen, waaronder zorgverzekeraars. 

3. Conform de Beleidsregel betreffende concentraties van zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars
1
 heeft ACM de meest betrokken cliëntenraden van de instellingen van partijen 

uitgenodigd tot het geven van een zienswijze. De concerncliëntenraad van Parnassia en de 

cliëntenraad van Antes hebben een zienswijze uitgebracht. Deze zienswijzen worden in punt 124 

nader uiteengezet. Daarnaast heeft ACM in het kader van het onderzoek naar de gevolgen van de 

onderhavige voorgenomen concentratie onderzoek gedaan naar verschillende zorgspecifieke 

aspecten conform deze Beleidsregel (zie punt 125). 

II.  PARTIJEN 

4. Parnassia Groep B.V. (hierna: Parnassia) is een besloten vennootschap naar Nederlands 

recht. Parnassia is een geïntegreerde aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (hierna: GGZ). 

Parnassia biedt GGZ voor volwassenen, ouderen, kinderen en jeugdigen. Het GGZ-aanbod van 

Parnassia bestaat uit basis GGZ, generalistische basis GGZ, klinische en ambulante
2
 specialistische 

GGZ en verslavingszorg. Daarnaast is Parnassia actief op het gebied van woonbegeleiding. 

Parnassia is bovendien via haar deelneming in Fivoor B.V. actief op het gebied van klinische en 

ambulante forensische psychiatrie. Parnassia is vooral actief in de regio’s Haaglanden, Rotterdam-

Rijnmond en Noord-Holland, maar is met enkele onderdelen binnen de Parnassia Groep ook 

landelijk actief.  

                                                        
1
 Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 5 juli 2013, nr. WJZ/13118300, houdende bijzondere regels 

betreffende concentraties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

2
 Ambulant wordt ook wel aangeduid als niet-klinisch. 
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5. Stichting Antes is een stichting naar Nederlands recht. Antes is eveneens een geïntegreerde 

GGZ-aanbieder. Antes biedt in de regio Rotterdam-Rijnmond klinische en ambulante specialistische 

GGZ voor volwassenen en ouderen, woonbegeleiding en forensische verslavingszorg.  

III. DE GEMELDE OPERATIE 

6. Blijkens de melding zijn partijen voornemens de volgende transacties aan te gaan:  

• Er wordt een nieuwe onderneming opgericht: Antes B.V. De aandelen van Antes B.V. 

zullen worden gehouden door PBG Zorgholding B.V., onderdeel van Parnassia Groep 

B.V.  

• De huidige Stichting Antes wordt omgezet in een besloten vennootschap: Antes Zorg 

B.V., waarvan Antes B.V. de aandelen zal houden. 

• PBG Zorgholding B.V. zal de aandelen van Bavo Europoort B.V.
3
 overdragen aan Antes 

B.V. 

7. De voorgenomen transacties blijken nader uit het Fusiedocument “Naar een robuuste en 

beheersbare GGZ Rotterdam-Rijnmond” d.d. 8 september 2014. 

IV.  TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

8. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de 

Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6, omschreven transactie leidt er toe dat Parnassia 

direct zeggenschap verkrijgt in Antes. 

9. Betrokken ondernemingen zijn Parnassia en Antes. 

10. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde 

concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht valt. 

V. BEOORDELING 

11. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van basis GGZ (hierna: bGGZ), 

generalistische basis GGZ (hierna: gbGGZ) voor volwassenen en ouderen, klinische specialistische 

GGZ (hierna: sGGZ)  volwassenen & ouderen, ambulante sGGZ voor volwassen en ouderen, 

gbGGZ en ambulante en klinische sGGZ voor kinderen en jeugdigen, woonbegeleiding, forensische 

psychiatrie en verslavingszorg. 

12. Na onderzoek van de melding en de daarbij ingediende gegevens is vastgesteld dat er geen 

reden is om aan te nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse 

markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren in Rotterdam en de regio 

                                                        
3
 Bavo Europoort is thans onderdeel van de Parnassia Zorggroep en heeft onder meer klinieken in Rotterdam en 

Capelle aan de IJssel.  
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Rotterdam-Rijnmond op het gebied van bGGZ, gbGGZ voor volwassenen en ouderen (hierna: V&O), 

ambulante en klinische sGGZ en gbGGZ voor kinderen en jeugdigen (hierna: K&J) en 

woonbegeleiding. Dit geldt ook in de regio Zuid-Holland Zuid op het gebied van ambulante en 

klinische sGGZ voor V&O.  

 

13. Conform de toelichting bij de ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
4
 wordt in onderhavig 

besluit niet ingegaan op de bovengenoemde markten. Er wordt uitsluitend ingegaan op de markten 

voor ambulante en klinische sGGZ voor volwassenen & ouderen in de regio’s Rotterdam en 

Rotterdam-Rijnmond, forensische psychiatrie en verslavingszorg. 

 

14. De activiteiten van partijen op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 

(hierna: OGGZ) en Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (hierna: Bopz) blijven 

eveneens buiten beschouwing. In eerdere besluiten
5
 heeft ACM geconcludeerd dat er geen ruimte 

bestaat voor concurrentie voor deze activiteiten. 

Leeswijzer 

15. Zoals in het hiernavolgende zal blijken, zal op de markten voor klinische en ambulante 

sGGZ voor V&O in de stad Rotterdam en regio Rotterdam-Rijnmond en de mogelijke markten voor 

forensische psychiatrie een significante belemmering voor de mededinging kunnen ontstaan, omdat 

partijen een zeer hoog marktaandeel zullen krijgen waarbij nauwelijks restconcurrentie overblijft. Ook 

op de markt voor verslavingszorg in Rotterdam-Rijnmond kan een significante belemmering voor de 

mededinging ontstaan als gevolg van het wegvallen van een potentiële concurrent. Uit het onderzoek 

in de meldingsfase zijn bovendien onvoldoende aanwijzingen naar voren gekomen dat 

zorgverzekeraars over voldoende afnemersmacht beschikken. In de beoordeling zal ACM voor deze 

markten ingaan op: (A) de afbakening van de relevante markten en (B) de beoordeling van de 

gevolgen van concentratie op deze markten. In de beoordeling van de gevolgen van de concentratie 

gaat ACM in op (B1) de gevolgen van de horizontale overlap, (B2) de mate waarin zorgverzekeraars 

compenserende afnemersmacht hebben en (B3) de gevolgen van verticale overlap. De laatste 

paragraaf (B4) bevat de conclusies.  

                                                        
4
 NMa Uitvoeringsregel verkorte afdoening 2008, Staatscourant van 5 september 2008, nr. 171, p.18, gewijzigd bij 

besluit van van de Autoriteit Consument en Markt van 16 april 2013, tot wijziging van de Spelregels bij 

concentratiezaken, Autoriteit Consument en Markt.  

5 
Zie het besluit van 1 september 2004 in zaak 3865/Rijngeest – Robert Fleury, punten 17 tot en met 20, het besluit van 

11 juli 2006 in zaak 5660/GGZ Groep Europoort-Bavo RNO Groep, punt 22, het besluit van 2 november 2006 in zaak 

5632/GGZ Noord-Holland-Noord - GGZ Dijk en Duin, punt 16 en besluit van 15 juni 2009 in zaak 6556/GGZ Oost 

Brabant-Reinier van Arkel, punt 9.  
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A. RELEVANTE MARKTEN 

A.1 Relevante productmarkten 

a. (klinische en ambulante) sGGZ voor volwassenen en ouderen  

16. In een eerder besluit
6
 is sGGZ onderscheiden van bGGZ en gbGGZ. Binnen de sGGZ 

worden bovendien afzonderlijke markten afgebakend voor ambulante sGGZ en klinische sGGZ.
7
 

Tevens worden binnen deze markten voor sGGZ aparte markten onderscheiden voor V&O en K&J.
8
 

Standpunt van partijen 

17. Partijen zijn van mening dat binnen de markt voor klinische sGGZ voor volwassenen en 

ouderen een onderscheid moet worden gemaakt tussen de zorg die wordt gefinancierd uit de 

Zorgverzekeringszwet (hierna: Zvw) en de zorg die gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg 

(hierna: Wlz). Ten aanzien van de zorg gefinancierd uit de Wlz zijn partijen van mening dat er geen 

sprake is van een economische activiteit. Deze groep patiënten is zeer kwetsbaar. De meerderheid 

verblijft langer dan 10 jaar aaneengesloten in zorg. Keuzevrijheid en de aanwezigheid van 

alternatieven is niet op deze groep van toepassing, aldus partijen. 

18. Partijen stellen tevens dat binnen de klinische en ambulante sGGZ voor volwassenen en 

ouderen een afzonderlijke markt moet worden onderscheiden voor patiënten met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). Partijen stellen dat GGZ aan EPA-patiënten een afzonderlijke 

markt vormt die bovendien niet concurrerend is. Een belangrijke reden hiervoor is, volgens partijen, 

dat in het overgrote deel van de gevallen de patiënt geen hulpvraag heeft en de patiënt zorgmijdend 

is. In veel gevallen is sprake van maatschappelijke schade en overlast in de openbare ruimte. De 

behandeling van deze EPA-populatie wordt uitgevoerd door de GGZ FACT-wijkteams van partijen. 

De EPA-doelgroep valt met andere woorden in belangrijke mate samen met de OGGZ-populatie, 

aldus partijen.  

Beoordeling door ACM 

i) Activiteiten binnen de Wlz 

19. Voor het bestaan van concurrentie is het noodzakelijk dat ondernemingen zich van elkaar 

                                                        
6
 Zie besluit van 23 december 2013 in zaak 13.1372.22/Arkin-InGeest-SAG,.  

7
 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 3865/Rijngeest – Robert Fleury, reeds aangehaald, punt 30 en het besluit in zaak 

5632/GGZ Noord-Holland-Noord – GGZ Dijk en Duin, reeds aangehaald, punt 34, het besluit van 16 april 2008 in zaak 

6068/AMC De Meren – JellinekMentrum, het besluit van 8 augustus 2008 in zaak 6365/Stichting Meerkanten GGZ 

Flevo-Veluwe – Stichting Symfora Groep, het besluit van 16 april 2013 in zaak 7558/Parnassia Groep – 1nP en het 

besluit in zaak 13.1372.22/Arkin-InGeest-SAG, reeds aangehaald, punten 30 tot en met 35. 
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kunnen onderscheiden.
9
 Hiertoe dienen zij een zekere mate van vrijheid te hebben in het bepalen 

van de hoeveelheid, samenstelling, vorm en/of kwaliteit van hun product, waardoor zij invloed 

kunnen uitoefenen op de vraag naar hun product en daarmee op hun inkomsten.
10

 

 

20. ACM stelt vast dat de activiteiten op klinische sGGZ die gefinancierd worden vanuit de Zvw 

identiek zijn aan de activiteiten die vanuit de Wlz worden gefinancierd. Het feit dat een deel van de 

klinische activiteiten binnen de sGGZ anders wordt bekostigd en dat wellicht in mindere mate wordt 

gehecht aan keuzevrijheid en de aanwezigheid van alternatieven door patiënten, staat niet in de weg 

aan de vaststelling dat alle activiteiten binnen de klinische sGGZ economische activiteiten zijn en er 

ruimte is voor concurrentie.  

ii) EPA 

21. De breed gedragen definitie van EPA-patiënten luidt dat mensen tot de groep met EPA 

gerekend worden wanneer: 

• er sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt; 

• en die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren 

gepaard gaat; 

• en waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis; 

• en niet van voorbijgaande aard is; 

• en waarbij gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken 

geïndiceerd is om het behandelplan te realiseren.11  

22. Voor de vraag of zorg aan EPA-patiënten als een aparte productmarkt kan worden 

aangemerkt is het van belang om na te gaan of er sprake is van aanbodsubstitutie.  

Dit vergt dat aanbieders op korte termijn kunnen overschakelen, zonder aanzienlijke bijkomende 

kosten te maken of risico’s te lopen, in antwoord op geringe en duurzame wijzigingen van de 

betrokken prijzen. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, zal de bijkomende productie die op 

de markt wordt gebracht, een disciplinerende uitwerking op het concurrentiegedrag van de betrokken 

ondernemingen hebben.
12

 

23. EPA-patiënten hebben problemen op meerdere levensdomeinen, zoals wonen, financieel, 

sociaal of delinquentie. De psychiatrische stoornis is tegelijkertijd de oorzaak en het gevolg van deze 

                                                        
9
 Zie het besluit van 28 januari 2004 in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis – Leyenburg 

Ziekenhuis, punt 12 en het besluit van 21 oktober 2011 in zaak 7232 / VZA – GGD Ambulancediensten, punt 12. 

10
 Zie het besluit van 27 januari 2006 in zaak 4173/HvL – SWS, punt 29 en het besluit van 21 oktober 2011 in zaak 7232 

/ VZA – GGD Ambulancediensten, punt 12. 

11
 Zie Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) en hun aantal in 

Nederland, Ph. Delespau en de consensusgroep epa, Tijdschrift voor psychiatrie 55 (2013) 6, 429-430. 

12
 Zie bekendmaking van de Commissie Inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke 

mededingingsrecht (97/C 372 /03 ), punt 20. 



 

 

 

Besluit 

Openbare versie 
 

 
6/27 

problemen. Het ‘slagen’ van de behandeling van de psychische stoornis, vergt daarom tevens 

coördinatie van de ondersteuning op de problematische domeinen van de patiënt. De GGZ-

aanbieder moet daarvoor contacten onderhouden met instanties die actief zijn op de betreffende 

levensdomeinen. Er is dus geen sprake van een subgroep van “EPA-patiënten” binnen een bepaalde 

stoornis die specifieke “EPA-zorg” ontvangt. Dit maakt dat aanbieders van (klinische) sGGZ beperkte 

bijkomende kosten hoeven te maken om zorg aan EPA-patiënten te kunnen aanbieden. Hetzelfde 

geldt voor EPA-patiënten die in de gbGGZ worden geholpen. 

24. De zorgverzekeraars bevestigen dat nauwe afstemming in de zorg aan EPA-patiënten erg 

belangrijk is vanwege de problemen op meerdere levensdomeinen. Deze extra aansturing is een 

aspect dat extra (indirecte) tijd kost. Deze tijd wordt momenteel niet direct vergoed door 

zorgverzekeraars. Daardoor is het niet voor iedere GGZ aanbieder interessant om in deze groep 

patiënten te investeren, aldus de zorgverzekeraars. Een dergelijke overweging vormt echter 

onvoldoende reden om EPA-zorg als een aparte productmarkt te beschouwen. 

25. Behalve de bestaande toetredingsdrempels op het gebied van klinische sGGZ, zijn er 

volgens de zorgverzekeraars geen belemmeringen voor deze aanbieders om ook EPA-patiënten te 

gaan behandelen. Zorgverzekeraars maken immers geen aparte financiële afspraken over zorg aan 

EPA-patiënten. Zorgverzekeraars maken wel afspraken met GGZ-aanbieders over hun ketenaanpak, 

waarin vergoeding voor de extra tijd die de aansturing van zorg aan EPA-patiënten kost, afgesproken 

kan worden. 

26. Daarnaast verschillen de faciliteiten en zorginhoudelijke kennis die benodigd zijn voor het 

leveren van zorg aan EPA-patiënten niet zodanig van klinische sGGZ dat EPA-zorg als een 

afzonderlijke productmarkt gezien moet worden. Naast het genoemde ‘netwerk’, vereist EPA-zorg in 

essentie dat een aanbieder volgens de richtlijnen van de betreffende stoornissen (bijv. schizofrenie) 

kan werken, FACT-gecertificeerd is, crisisdienst kan inschakelen en ‘bedden op afroep’ beschikbaar 

heeft. Dergelijke investeringen verschillen niet wezenlijk van de investeringen die nodig zijn om 

klinische sGGZ aan te bieden. Het is aannemelijk dat een aanbieder die reeds actief is op klinische 

sGGZ dit op korte termijn en zonder aanzienlijke bijkomende kosten kan realiseren.  Bovendien blijkt 

uit het marktonderzoek dat de ontwikkeling van een geschikte digitale omgeving het in de toekomst 

makkelijker maakt om het ‘netwerk’ bij EPA-zorg aan te sturen. Dit zou de verder toetredingsdrempel 

kunnen verlagen. 

27. Tot slot, de EPA-doelgroep valt niet zozeer samen met de OGGZ, veeleer blijkt dat de 

OGGZ een van de toeleidingskanalen richting EPA-zorg is. OGGZ ziet op die groep mensen van wie 

niet duidelijk is wat er aan de hand is (diagnose). Deze personen geven bijvoorbeeld overlast en er 

moet nog worden uitgezocht welke ondersteuning, bijvoorbeeld GGZ of woonbegeleiding, zij nodig 

hebben. Zodra dit eenmaal ’in het systeem’ van de verantwoordelijke instanties bekend is, zullen 

deze personen in beginsel niet meer in de OGGZ terechtkomen. 
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Conclusie 

28. Uit bovenstaande blijkt dat in de definitie van EPA niet zozeer de GGZ-behandeling, maar 

de algehele toestand van de patiënt centraal staat. Patiënten hebben hulp nodig op meerdere 

vlakken, waaronder GGZ. Een GGZ-aanbieder zorgt voor deze meervoudige hulp en voor 

coördinatie. 

29. Aanbodsubstitutie is mogelijk voor GGZ-aanbieders die nu nog geen (grote groepen) EPA 

patiënten hebben. De zorgverzekeraars onderscheiden niet op EPA bij hun inkoop. Bovendien blijkt 

uit het feit dat zorgverzekeraars andere zorgaanbieders in de gelegenheid kunnen stellen deze zorg 

aan te bieden, dat aanbodsubstitutie mogelijk is.  

30. ACM onderschrijft derhalve niet de opvatting van partijen dat patiënten met EPA een aparte 

markt vormen waarop geen concurrentie mogelijk zou zijn. ACM ziet dat een bepaalde segmentering 

binnen de sGGZ aangebracht kan worden waarbinnen de EPA-patiënten de meest complexe 

doelgroep vormt. Deze segmentering rechtvaardigt echter niet om EPA-patiënten als aparte markt af 

te bakenen. Derhalve houdt ACM vast aan haar eerdere afbakening van een (concurrerende) 

productmarkt voor klinische sGGZ V&O en ambulante sGGZ V&O 

b. Forensische psychiatrie 

Standpunt partijen 

31. Partijen stellen primair dat forensische psychiatrie, net als de Bopz, geen economische 

activiteit is, althans dat er geen ruimte voor concurrentie is.  

32. Volgens partijen kan forensische psychiatrie niet als economische activiteit aangemerkt 

worden aangezien de primaire doelen van forensische psychiatrie de beveiliging van de samenleving 

en het verminderen van het risico op recidive zijn. Dit zijn exclusieve overheidstaken en derhalve kan 

er, aldus partijen, net als bij activiteiten in het kader van de Bopz, geen sprake zijn van economische 

activiteiten.  

33. Partijen wijzen voor wat betreft de ruimte voor concurrentie op het ontbreken van 

mogelijkheden voor zorginstellingen om met enige vorm van marktgedrag zoals beslissingen 

aangaande prijs, kwaliteit en capaciteit de vraag naar forensische zorg te beïnvloeden. Bij de inkoop 

van deze zorg door het ministerie van Veiligheid en Justitie is bovendien ook geen sprake van enige 

vorm van concurrentie aangezien het ministerie maximumcontracten afsluit die gebaseerd zijn op de 

productie in het voorgaande jaar in combinatie met additionele beleidsvoornemens. 

34. Als ACM desondanks wel van mening zou zijn dat er sprake zou zijn van een economische 

activiteit en ruimte ziet voor concurrentie, dan dient er volgens partijen een nader onderscheid 

gemaakt te worden naar verschillende typen forensische psychiatrie. Partijen geven aan dat 

tenminste een onderscheid naar klinische en ambulante forensische psychiatrie moet worden 

gemaakt. Daarnaast zijn partijen van mening dat forensische verslavingszorg niet tot dezelfde markt 
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behoort als klinische en ambulante forensische psychiatrie. Binnen deze markten maken partijen 

bovendien nog een nader onderscheid in vrijwillige en onvrijwillige zorg. Partijen komen op basis van 

deze nadere marktafbakening tot de conclusie dat de activiteiten van partijen binnen de forensische 

zorg niet met elkaar overlappen. 

Beoordeling door ACM 

i) Ruimte voor concurrentie 

35. Forensische psychiatrische zorg betreft de behandeling van personen die lijden aan een 

psychische stoornis en die als gevolg daarvan een strafbaar feit hebben gepleegd waarvoor zij door 

de rechter zijn veroordeeld. De behandeling en eventuele opname in een klinische forensische 

voorziening vindt plaats op grond van een strafrechtelijke titel. Het opleggen van deze straf is een 

bijzondere overheidsbevoegdheid, welke is voorbehouden aan de rechter.  

36. Voor de tenuitvoerlegging van deze straf koopt het Ministerie van Justitie forensische 

psychiatrische zorg in. Aanbieders van forensische psychiatrische zorg dienen offertes in op basis 

waarvan het Ministerie van Justitie deze zorg inkoopt. ACM heeft onderzocht in hoeverre het huidige 

inkoopbeleid van het Ministerie van Justitie daadwerkelijke mededinging uitsluit, of aanbieders van 

forensische zorg de mogelijkheid ontneemt elkaar noemenswaardig te beconcurreren. Indien er geen 

ruimte voor concurrentie is, kan de mededinging op de markt voor forensische zorg niet significant 

worden belemmerd als gevolg van onderhavige concentratie.
13

 

37. Voor het bestaan van concurrentie is het noodzakelijk dat ondernemingen zich van elkaar 

kunnen onderscheiden.
14

 Hiertoe dienen zij een zekere mate van vrijheid te hebben in het bepalen 

van de hoeveelheid, samenstelling, vorm en/of kwaliteit van hun product, waardoor zij invloed 

kunnen uitoefenen op de vraag naar hun product en daarmee op hun inkomsten.
15

 

38. ACM heeft onderzocht op welke wijze het ministerie van Veiligheid en Justitie op dit moment 

de forensische psychiatrie inkoopt. Binnen het ministerie houdt de afdeling Forensische Zorg (hierna: 

DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna: DJI) zich bezig met de inkoop van forensische 

zorg. DJI heeft aangegeven dat het grootste deel van de forensische zorg op dit moment wordt 

ingekocht door middel van een inkoopprocedure. Slechts voor een beperkt deel van de forensische 

zorg met het hoogte beveiligingsniveau (TBS-klinieken) geldt dat de zorg wordt gefinancierd door 

middel van subsidies. DJI heeft aangegeven dat Parnassia en Antes niet op dit segment actief zijn.  

                                                        
13

 Zie bijvoorbeeld het besluit van 5 juni 1998 in zaak 165/Sophia Ziekenhuis – Ziekenhuis/Verpleeghuis De 

Weezenlanden, punten 35 tot en met 37 en het besluit van 21 oktober 2011 in zaak 7232 / VZA – GGD 

Ambulancediensten, punt 11 tot en met 20. 

14
 Zie het besluit van 28 januari 2004 in zaak 3524/Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis Ziekenhuis – Leyenburg 

Ziekenhuis, punt 12 en het besluit van 21 oktober 2011 in zaak 7232 / VZA – GGD Ambulancediensten, punt 12. 

15
 Zie het besluit van 27 januari 2006 in zaak 4173/HvL – SWS, punt 29 en het besluit van 21 oktober 2011 in zaak 7232 

/ VZA – GGD Ambulancediensten, punt 12. 
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39. Voorafgaand aan de jaarlijkse inkoopprocedure worden de knelpunten door DJI 

geïnventariseerd door middel van een marktconsultatie. Op basis van deze informatie bepaalt DJI 

welke zorg zij wenst in te kopen. Vervolgens stelt DJI inkoopplannen op die zij in augustus op haar 

website publiceert. Zorgaanbieders die in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor forensische 

zorg voor wordt ingekocht, forensische zorg hebben aangeboden, mogen in ieder geval een offerte 

indienen. In deze offerte wordt onder andere aangegeven hoeveel ruimte voor groei de 

zorgaanbieder graag zou willen krijgen naast de hoeveelheid zorg die in het lopende jaar al wordt 

geleverd. Naast de zittende aanbieders, zijn er ook ieder jaar bepaalde segmenten waarvoor ook 

nieuwe aanbieders een offerte mogen indienen (al dan niet in combinatie met een zittende aanbieder 

om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen).  

40. Als de vraag groter is dan het aanbod, dan is er ruimte voor nieuwe toetreders. DJI heeft 

aangegeven dat voor deze nieuwe percelen doorgaans meer nieuwe aanbieders zijn die een offerte 

indienen, dan dat ruimte is om te gunnen. DJI bepaalt daarom vervolgens op basis van een 

beoordelingskader welke aanbieders wel en welke aanbieders geen contract krijgen. De reden dat 

DJI er voor kiest om nieuwe aanbieders niet te contracteren voor zorg waarvan al voldoende wordt 

aangeboden door de zittende aanbieders is omdat continuïteit in de behandelrelatie en de 

vertrouwensband tussen behandelaar en cliënten belangrijk zijn met het oog op het waarborgen van 

de zorgvuldigheid van het behandelproces van de cliënten.  

41. Het bovenstaande betekent echter niet dat een zittende aanbieder gegarandeerd is van het 

krijgen van een contract en het mogen leveren van een bepaalde hoeveelheid zorg. DJI heeft 

namelijk ook aangegeven dat als zij niet tevreden is over de kwaliteit van een zittende aanbieder dit 

een reden kan zijn om minder in te kopen bij deze aanbieder en mogelijk zelfs het contract 

stapsgewijs geheel af te bouwen. Ook als de vraag naar een bepaald type forensische zorg afneemt, 

dan zal DJI moeten bepalen bij welke aanbieder(s) deze zorg wordt weggehaald. 

42. Gelet op het feit dat DJI het grootste deel van de forensische zorg inkoopt door middel van 

een inkoopproces waarbij zij op grond van diverse criteria uit ingediende offertes kiest welke 

(zittende dan wel nieuwe) aanbieders worden geselecteerd (waarbij ook de kans bestaat dat een 

zittende aanbieder niet of in mindere mate wordt gecontracteerd) concludeert ACM dat er wel 

degelijk ruimte is voor concurrentie op de markt voor forensische zorg.  

ii) Mogelijk nader onderscheid binnen forensische psychiatrie 

43. In een eerdere zaak
16

 is gesteld dat forensische psychiatrie geen deel uitmaakt van de 

markten voor algemene GGZ. Binnen de forensische psychiatrie kan daarnaast mogelijk een 

onderscheid worden gemaakt naar klinische forensische GGZ en ambulante forensische GGZ. In 

een eerder besluit is in het midden gelaten of dit twee aparte productmarkten vormen.
17

 

44. Er is in eerdere besluiten geen nader onderscheid gemaakt tussen vrijwillig en onvrijwillige 

                                                        
16

 Zie het besluit in zaak 6068/AMC De Meren – JellinekMentrum, reeds aangehaald, punt 20. 

17
 Zie het besluit van 18 maart 2008 in zaak 6234/ Forum GGZ Nijmegen - De Gelderse Roos, punt 27. 
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forensische psychiatrie. DJI heeft aangegeven dat alle forensische psychiatrie die zij inkoopt 

onvrijwillige zorg is. In het marktonderzoek heeft een zorgaanbieder van forensische psychiatrie 

aangegeven dat zij naast de forensische zorg die gefinancierd wordt door DJI, ook forensische zorg 

aanbiedt die gefinancierd wordt op grond van de Zvw. Deze zorgaanbieder heeft verder aangegeven 

dat cliënten op grond van de Zvw doorverwezen worden door hun huisarts of door andere 

psychiaters van andere GGZ-instellingen. Op grond van hetgeen in het marktonderzoek naar voren 

is gebracht, kan ACM niet concluderen of vrijwillige zorg binnen de mogelijke markten voor 

forensische psychiatrie moet worden onderscheiden van onvrijwillige zorg of dat vrijwillige 

forensische zorg behoort tot de algemene GGZ.  

45. Voor verslavingszorg is in eerdere zaken
18

 gebleken dat buiten het forensische domein 

specifieke kennis nodig is die anders is dan de kennis benodigd voor de reguliere GGZ. 

Desgevraagd geeft DJI aan dat beeld ook te herkennen voor wat betreft de forensische psychiatrie. 

Tegelijkertijd stelt DJI dat partijen forensische psychiatrie en forensische verslavingszorg beide 

(kunnen) aanbieden. DJI heeft aangegeven dat 60 tot 70% van de gedetineerden met psychiatrische 

problemen ook verslavingsproblemen heeft. DJI heeft verder aangegeven dat behandelingen van 

gedetineerden met psychische problemen, ook bijna altijd een verslavingscomponent bevatten. DJI 

heeft daarnaast aangegeven dat zowel Parnassia als Antes beide over de kennis beschikken om 

mensen met een verslaving en mensen met psychische aandoeningen te behandelen, waarbij DJI 

wel aantekent dat Antes als gespecialiseerde verslavingsinstelling meer kennis heeft over het 

behandelen van mensen die verslaafd zijn, dan aanbieders van reguliere forensische zorg. 

46. In ernstige gevallen is meer specialistische kennis vereist. Een verslavingsarts is nodig om 

bijvoorbeeld een detox te begeleiden. Dit gebeurt vaak in een psychiatrisch ziekenhuis. DJI kent 

geen voorbeelden van aanbieders van forensische psychiatrie die ook deze ernstige gevallen zijn 

gaan behandelen. Enkel door concentraties zijn er aanbieders die ook deze kennis hebben 

verkregen.  

Conclusie 

47. Uit het marktonderzoek is niet eenduidig naar voren gekomen of er een nader onderscheid 

gemaakt moet worden binnen de forensische psychiatrie. Of forensische verslavingszorg een aparte 

markt vormt binnen de forensische psychiatrie en of er binnen de mogelijke markten voor forensische 

psychiatrie een nadere onderverdeling gemaakt moet worden, zal moeten blijken in een eventuele 

vergunningsfase.  

A.2 Relevante geografische markten 

a. (klinische en ambulante) specialistische GGZ  

48. In eerdere besluiten
19

 ging ACM bij de afbakening van de geografische markten voor 

                                                        
18

 Zie het besluit in zaak 6068/AMC De Meren – JellinekMentrum, reeds aangehaald, punt 18. 

19
 Zie het besluit in zaak 7558/Parnassia Groep – 1nP, reeds aangehaald, punt 14 en punt 22 en het besluit in zaak 
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klinische en ambulante GGZ uit van de GHOR-regio‘s waar partijen actief zijn. GHOR staat voor 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. In geografische zin overlappen de activiteiten 

van partijen elkaar in de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond
20

. 

49. Partijen stellen dat de geografische markt voor klinische sGGZ voor V&O ruimer is dan de 

GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond. In het marktonderzoek zijn echter geen aanwijzingen naar voren 

gekomen waaruit blijkt dat de markt ruimer moet worden afgebakend dan de regio Rotterdam-

Rijnmond. Vooralsnog gaat ACM bij de beoordeling daarom uit van de gevolgen van de 

voorgenomen concentratie dat de markt voor klinische sGGZ de GHOR-regio Rotterdam-Rijnmond 

omvat.  

50. Partijen zijn zeer sterk aanwezig in de stad Rotterdam. Daarom zal ACM, evenals in eerdere 

zaken
21

, in de beoordeling ook nader onderzoek doen naar de gevolgen van de concentratie binnen 

de stad Rotterdam.  

b. Verslavingszorg 

51. In navolging van een eerder besluit
22

 zal in onderhavige zaak voor de markt voor 

verslavingszorg worden uitgegaan van een geografische markt die hooguit regionaal is. Partijen zijn 

actief in de regio Rotterdam-Rijnmond.  

c. Forensische psychiatrie 

52. In eerdere besluiten is de omvang van de geografische markt voor forensische psychiatrie in 

het midden gelaten. In onderhavige zaak heeft DJI desgevraagd aangegeven dat zij bij de inkoop 

van forensische psychiatrie een onderscheid maakt tussen regionale en landelijke zorg. Het 

beveiligingsniveau speelt hierin een belangrijke rol. Niet-beveiligde zorg wordt in principe dichtbij het 

woonadres gerealiseerd. Zorg met een zeer hoog beveiligingsniveau wordt landelijk ingekocht. Dit 

betreffen de TBS klinieken waarvan er in Nederland negen zijn. Overigens geldt ook voor deze 

voorzieningen dat er naar gestreefd wordt om de cliënt in de regio van herkomst of bestemming te 

plaatsen. 

53. In onderhavige zaak gaat ACM er van uit dat de relevante markt voor de verschillende 

mogelijke markten voor forensische GGZ minimaal uit de gemeente Rotterdam bestaat, maar 

mogelijk ruimer is.  

                                                                                                                                                                   

13.1372.22/Arkin-InGeest-SAG, reeds aangehaald, punten 44 tot en met 49. 

20
 Deze regio omvat de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, 

Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 

Vlaardingen, Westvoorne. 

21
 Zie besluit van 7 oktober 2010 in zaak 7018/Parnassia Bavo – i-psy, punt 21. 

22
 Zie besluit van 27 april 2012 in zaak 7334/GGz Centraal-Tactus-Amethist, punten 29 tot en met 32. 
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B.  GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

54. Op de markten voor klinische en ambulante sGGZ voor V&O in de stad Rotterdam en regio 

Rotterdam-Rijnmond en de mogelijke markten voor forensische psychiatrie zal een significante 

belemmering voor de mededinging kunnen ontstaan, omdat partijen een zeer hoog marktaandeel 

zullen krijgen waarbij nauwelijks restconcurrentie overblijft. Ook op de markt voor verslavingszorg in 

Rotterdam-Rijnmond kan een significante belemmering voor de mededinging ontstaan als gevolg 

van het wegvallen van een potentiële concurrent. Uit het onderzoek in de meldingsfase zijn 

bovendien onvoldoende aanwijzingen naar voren gekomen dat zorgverzekeraars over voldoende 

afnemersmacht beschikken. Hieronder gaat ACM hier nader op in.  

 

B.1 Horizontale overlap 

a. Klinische specialistische GGZ voor volwassenen en ouderen 

55. Partijen zijn beide actief op het gebied van klinische sGGZ voor V&O in de stad Rotterdam 

en regio Rotterdam-Rijnmond. Parnassia en Antes behalen op deze markt in Rotterdam een omzet 

van respectievelijk EUR […] en […]. De marktaandelen komen daarmee uit op [30-40]% en [30-

40]%. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn deze omzetten respectievelijk EUR […] en […] miljoen. 

Dit leidt tot marktaandelen van [30-40]% en [40-50]%. De voorgenomen concentratie leidt dus tot 

gezamenlijke marktaandelen van tenminste [70-80]% en mogelijk [70-80]%.  

56. Naast partijen is alleen Erasmus MC (EMC) actief in de stad Rotterdam. EMC is een 

psychiatrische universiteitskliniek. De klinische sGGZ bij het EMC onderscheidt zich vooral door het 

topreferente karakter van de zorg en de beschikbaarheid bij EMC van hoogwaardige technologie 

voor diagnostiek en behandeling. Daarnaast is het EMC een ziekenhuis en biedt het geen omgeving 

die is ingericht voor mogelijk langdurige opname aan, zoals Parnassia en Antes. Parnassia en Antes 

bieden naast de functie langdurig verblijf ook bijbehorende activiteiten aan als dagstructurering.  

57. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn naast EMC, ook Yulius en GGZ Delfland actief op de 

markt. Het aanbod van deze spelers is wel vergelijkbaar met dat van partijen.  

Tabel 1 

Klinische sGGZ volwassen en ouderen 

 Rotterdam Rotterdam-Rijnmond 

Antes [30-40]% [40-50]% 

Parnassia [30-40% [30-40]% 

Gezamenlijk marktaandeel [70-80]% [70-80]% 
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Erasmus MC [30-40]% Onbekend 

GGZ Delfland 0% Onbekend 

Yulius 0% Onbekend 

* Marktaandelen op basis van gerealiseerde omzetten van partijen met Zvw en Wlz-zorg in 2014. De marktaandelen 

van concurrenten zijn een inschatting van partijen. 

** Marktaandelen zijn inclusief EPA, exclusief OGGZ. 

 

Standpunt partijen 

58. Partijen geven aan dat hun gezamenlijke marktaandeel na de voorgenomen concentratie 

hoog zal zijn. Partijen stellen dat deze gezamenlijke marktaandelen echter geen belemmering voor 

de concurrentie vormen. Daarvoor dragen zij verschillende argumenten aan. 

59. Partijen stellen dat (het merendeel van) de patiënten in klinische sGGZ zorginhoudelijk beter 

af zijn wanneer hun zorg bij één aanbieder is geconcentreerd. Alleen op die manier zouden partijen 

de sluitende samenwerking tussen de verschillende ‘zorgtypen’ kunnen bieden die deze groep 

vereist. Het feit dat de klinische zorg aan patiënten met ernstige aandoening in vrijwel alle steden bij 

één aanbieder is geconcentreerd, onderstreept dit gegeven, aldus partijen 

60. Daarnaast geven partijen aan dat zorgverzekeraars vanwege de overcapaciteit (leegstand) 

in de markt voor klinische sGGZ de mogelijkheid hebben om het maximumaantal klinische dagen bij 

andere aanbieders te verhogen (en daarmee bij partijen te verlagen) in het geval zij niet tevreden 

zouden zijn over het aanbod van partijen. Partijen verwachten dat in de toekomst alleen EPA-

patiënten nog voor klinische sGGZ in aanmerking komen. Daarom is concurrentie op de klinische 

sGGZ volgens partijen niet mogelijk en niet wenselijk. 

61. Ook wijzen partijen op het Bestuurlijk Akkoord in de GGZ
23

 waardoor de zorgverzekeraars 

ieder jaar minder klinische dagen inkopen en jaarlijks een standaardverlaging doorvoeren in het 

budget van partijen. Partijen geven aan dat zij daardoor nu, noch na de voorgenomen concentratie, 

prijzen kunnen verhogen of zich op enige andere wijze onafhankelijk van hun afnemers zouden 

kunnen opstellen. 

Beoordeling door ACM 

62. Het door partijen aangehaalde Bestuurlijk Akkoord GGZ leidt in de sector tot een jaarlijkse 

verlaging van budgetten voor klinische sGGZ. Deze ‘krimp’ is een gegeven dat in beginsel een gelijk 

effect sorteert op alle GGZ aanbieders binnen deze markt. Een dergelijke krimpende markt vormt de 

uitgangssituatie waartegen de effecten van de voorgenomen concentratie moeten worden afgezet. 

                                                        
23

 Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 en Bestuurlijk Akkoord Geestelijke Gezondheidszorg 2014-2017. 

Hierna tezamen: Bestuurlijk Akkoord GGZ.  
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63. Parnassia en Antes worden na de concentratie verreweg de grootste aanbieder in de stad 

Rotterdam. Het aanbod van EMC verschilt inhoudelijk van het aanbod van Parnassia en Antes. Na 

de concentratie zal er voor klinische sGGZ voor V&O dus geen concurrent meer op de markt 

overblijven met een vergelijkbaar aanbod in de stad Rotterdam.  

64. Ook in de regio Rotterdam-Rijnmond is het gezamenlijke marktaandeel van partijen zeer 

hoog. Naast EMC met een specifiek zorgaanbod, zijn Yulius en GGZ Delfland actief op de markt. 

Deze spelers hebben in de regio Rotterdam-Rijnmond slechts zeer beperkte marktaandelen.  

65. Er blijven in de markt voor klinische sGGZ voor V&O derhalve nauwelijks alternatieve 

aanbieders van enige omvang over. Zoals beschreven in punt 56, geldt EMC niet als nabije 

concurrent van partijen. Het aanbod van GGZ Delfland en Yulius is wel vergelijkbaar met dat van 

partijen, maar deze aanbieders bevinden zich buiten de stad Rotterdam. Gevolg is dat partijen – 

naast de twee grootste aanbieders van klinische sGGZ in de stad Rotterdam en de regio Rotterdam-

Rijnmond – ook elkaars meest nabije concurrenten zijn.  

66. Dit leidt ertoe dat de mogelijkheid voor patiënten – of hun familie of verwijzer – om te kiezen 

grotendeels wegvalt. Ook kunnen zorgverzekeraars worden geschaad bij hun inkooppositie. Als zij in 

de toekomst door de nieuwe entiteit worden geconfronteerd met een hogere prijs, lagere kwaliteit, 

langere behandelduur of minder (snelle) innovatie voor klinische behandelingen, zullen zij minder 

gemakkelijk dan voorheen in staat zijn om productie naar alternatieve aanbieders in Rotterdam te 

verschuiven.  

67. ACM ziet dat de voordelen van keuzevrijheid door een deel van de patiënten in de klinische 

sGGZ niet kunnen worden benut, omdat het de patiënten aan ziekte-inzicht ontbeert of en/of zij 

onvrijwillig in zorg zijn. Dat neemt niet weg dat ook in dergelijke gevallen de keuzemogelijkheid voor 

bijvoorbeeld familie of verwijzers van belang kan zijn. Bovendien gaat er meerwaarde uit van de 

keuze die zorgverzekeraars moeten kunnen maken. De in het stelsel voorziene sturing op kwaliteit 

en prijs van zorg, kan alleen plaatsvinden wanneer de zorgverzekeraar alternatieven heeft. 

68. Partijen wijzen er op dat keuze in het zorgaanbod voor klinische sGGZ – of in ieder geval 

voor de ernstiger aandoeningen (EPA) binnen die markt – ontbreekt in alle steden in Nederland, 

behalve in Amsterdam en Rotterdam. Echter, uit dat gegeven kan ACM niet automatisch de 

conclusie trekken dat er geen meerwaarde van keuzevrijheid zou zijn. Bovendien ligt het voor de 

hand om de Rotterdamse situatie te vergelijken met de Amsterdamse in plaats van die met kleinere 

steden in Nederland. In Amsterdam is er op de markt voor (ernstige gevallen binnen de) klinische 

sGGZ wel ruimte voor keuze tussen twee grote GGZ-aanbieders. Partijen geven niet aan waarom in 

Rotterdam het omgekeerde zou moeten gelden. 

69. ACM constateert dat er toetredingsdrempels zijn voor klinische sGGZ. De 

(investerings)kosten zijn hoog, de opbrengsten laag en er is een krimpende ‘klinische markt’. De 

aanbieder zal beschikking moeten hebben over (voldoende) klinische faciliteiten, geschoold 

personeel en vertrouwen bij verwijzers. Zorgaanbod aan patiënten binnen de klinische sGGZ vereist 
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daarnaast voorzieningen voor bijzondere opname en crisisfunctie. Dergelijke kosten-intensieve 

voorzieningen maken de toetreding door nieuwe aanbieders moeilijk. 

70. Voor wat betreft mogelijke verschuiving binnen het bestaande aanbod van klinische sGGZ, 

blijkt uit het marktonderzoek dat zorgverzekeraars geen zicht hebben op klinische leegstand. Dat 

maakt het onwaarschijnlijk dat zorgverzekeraars de mogelijkheden voor verplaatsing van klinische 

sGGZ op basis van leegstand effectief zouden benutten. Bovendien blijkt het ‘heractiveren’ van 

vastgoed voor klinische zorg niet eenvoudig, kost het tijd om de benodigde personele expertise te 

verwerven en belemmert de vertrouwensband tussen behandelaar en patiënt het ‘verplaatsen’ van 

patiënten. De verplaatsing van klinische zorg lijkt daardoor alleen realistisch door het ‘sturen’ van 

nieuwe instroom. De zorgverzekeraars zijn dus niet in staat de capaciteit die nu bij partijen ligt (op 

korte termijn) elders onder te brengen. Dat toetreding van nieuwe aanbieders of verplaatsing van 

zorg naar andere klinische sGGZ-aanbieders moeilijk is, onderstreept het belang van de 

bescherming van bestaande keuzevrijheid die de voorgestelde concentratie teniet zou doen. 

Tussenconclusie 

71. ACM constateert dat partijen als gevolg van de concentratie een zeer hoog gezamenlijk 

marktaandeel verkrijgen en dat zij elkaars meest nabije concurrent zijn. De concurrentiedruk die 

uitgaat van de overige spelers op de markt voor klinische sGGZ voor V&O is gering. ACM is daarom 

van oordeel dat de concentratie de mededinging op de markt voor klinische sGGZ in Rotterdam of 

Rotterdam-Rijnmond significant zou kunnen beperken. De vraag in hoeverre de afnemersmacht van 

zorgverzekeraars voldoende groot is om een dergelijke afname van concurrentie te compenseren 

wordt besproken in de punten 100 tot en met 113. 

b. Ambulante specialistische GGZ voor volwassenen en ouderen 

72. In de stad Rotterdam en de regio Rotterdam-Rijnmond worden Parnassia en Antes, net als 

op de markt voor klinische sGGZ voor V&O, na de concentratie verreweg de grootste aanbieder van 

ambulante sGGZ voor V&O.  

Tabel 2 

Ambulante sGGZ volwassenen en ouderen 

 Rotterdam Rotterdam-Rijnmond 

Parnassia [70-80]% [60-70]% 

Antes [0-10]% [10-20]% 

Gezamenlijk marktaandeel [80-90]% [80-90]% 

Fortagroep [0-5]% [0-5]% 
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MentaalBeter [0-5]% [0-5]% 

Molemann [0-5]% [0-5]% 

Erasmus MC [0-5]% [0-5]% 

GGZ Delfland [0-5]% [0-10]% 

Yulius [0-5]% [0-5]% 

HSK [0-5]% [0-5]% 

Max Ernst [0-5]% [0-5]% 

Vrijgevestigden klein en zeer 

versnipperd
24

 

klein en zeer 

versnipperd
25

 

* Marktaandelen op basis van gerealiseerde omzetten in 2014, opgevraagd bij partijen en concurrenten in het kader van 

de zaak 14.1372.22 Parnassia – Riagg-Rijnmond.
26

 

Standpunt partijen 

73. Partijen stellen dat de hoogte van het gezamenlijke marktaandeel op de markt voor 

ambulante sGGZ voor V&O na de voorgenomen concentratie niet problematisch zal zijn. Partijen 

wijzen op het grote aantal aanbieders op deze markt, waaronder een grote groep vrijgevestigden. 

Bovendien zijn, aldus partijen, de toetredingsdrempels relatief laag. Die toetreding kan eenvoudig 

door de zorgverzekeraars gefaciliteerd worden door toekenning van budget. Als voorbeeld hiervan 

noemen partijen de verdeling van patiënten na het faillissement van Riagg Rijnmond. 

74. Net als in de klinische sGGZ, stellen partijen dat zij in deze markt met zeer sterke afnemers 

te maken hebben. Zij zullen daardoor niet in staat zijn om zich onafhankelijk van de 

zorgverzekeraars te gedragen, bijvoorbeeld door prijsverhogingen door te voeren.  

75. Partijen wijzen daarnaast op de toenemende mogelijkheden bij patiënten om een 

geïnformeerde keuze te maken tussen aanbieders van ambulante sGGZ.  

 

                                                        
24

 Gesprek CZ - ACM van 5 oktober 2015. 

25
 Idem.  

26
 Partijen hebben in de melding marktaandelen gegeven die lager liggen dan de marktaandelen in deze tabel. Omdat 

partijen de marktaandelen van concurrenten hebben berekend op basis van eigen inschattingen en ACM de 

marktaandelen heeft gebaseerd op omzetgegevens die recent zijn opgevraagd bij de belangrijkste concurrenten, gaat 

ACM bij de beoordeling uit van de gegevens verkregen uit haar marktonderzoek. Bovendien heeft ACM laatstgenoemde 

marktaandelen in het onderhavige marktonderzoek ter verificatie voorgelegd aan de zorgverzekeraars en geven de 

zorgverzekeraars aan het beeld te herkennen. 
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Beoordeling ACM 

76. Op de markt voor ambulante sGGZ voor V&O zijn meer aanbieders actief dan op de markt 

voor klinische sGGZ. De positie van partijen op deze markt verschilt echter van de overige 

aanbieders. Ten eerste zijn de overige aanbieders aanzienlijk kleiner. Ten tweede bestrijkt het 

ambulante aanbod van partijen een breed pallet van behandelingen van aandoeningen. Partijen zijn 

geïntegreerde GGZ-aanbieders en kunnen met hun aanbod ook het segment patiënten bedienen 

met aandoeningen dat de meer eenvoudige zorg op basis van standaard protocollen overstijgt. Dit 

maakt partijen tot de meest nabije concurrenten op deze markt.  

77. ACM constateert dat het aanbieden van ambulante sGGZ minder kostenintensief en sneller 

op te starten is dan klinische sGGZ – waar klinische faciliteiten, Bopz-voorziening en 24-uurs 

crisisdienst voor nodig zijn. Hoewel er een verschuiving plaatsvindt van ambulante sGGZ naar 

gbGGZ, vindt er tegelijkertijd beddenafbouw plaats in de klinische sGGZ. Dit betekent dat een deel 

van de klinische sGGZ verschuift naar ambulante sGGZ. Vooralsnog gaat ACM er daarom niet van 

uit dat de markt voor ambulante sGGZ zal krimpen. 

78. Een en ander maakt dat GGZ-aanbieders de mogelijkheid hebben om toe te treden, dan wel 

uit te breiden, op het gebied van ambulante sGGZ. Er is volgens zorgverzekeraars in de markt een 

aantal concurrenten actief dat betrekkelijk snel zou kunnen groeien wanneer zij budget zouden 

krijgen toegekend van de zorgverzekeraars. Voorbeelden hiervan in de praktijk zijn (nog) beperkt. 

Ook het marktaandeel van vrijgevestigden is aldus de zorgverzekeraars klein en zeer versnipperd.
27

  

Tussenconclusie 

79. ACM constateert dat partijen als gevolg van de concentratie een zeer hoog gezamenlijk 

marktaandeel hebben en dat zij elkaars meest nabije concurrent zijn. De concurrentiedruk die na de 

concentratie uitgaat van de overige spelers op de markt voor klinische sGGZ voor V&O is gering en 

deze concurrentie is zeer versnipperd. ACM is daarom van oordeel dat de concentratie de 

mededinging op de markt voor ambulante sGGZ in Rotterdam of Rotterdam-Rijnmond significant zou 

kunnen beperken. De vraag in hoeverre de afnemersmacht van zorgverzekeraars voldoende groot is 

om een dergelijke afname van concurrentie te compenseren wordt besproken in de punten 100 tot 

en met 113.  

c. Forensische psychiatrie 

80. Antes is actief op het gebied van ambulante en klinische forensische verslavingszorg in 

Rotterdam. Antes biedt daarnaast een beperkte hoeveelheid klinische en ambulante forensische 

psychiatrie aan. De totale omzet van Antes op het gebied van forensische zorg betreft bijna […] 

miljoen euro. Parnassia is met Fivoor een zeer sterke landelijke speler. In Rotterdam biedt Fivoor 

klinische en ambulante forensische psychiatrie aan. De omzet van Fivoor in Rotterdam betreft ruim 

EUR […].  

                                                        
27

 Dit blijkt bijvoorbeeld uit het gesprek CZ - ACM van 5 oktober 2015 
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81. In de regio Rotterdam zijn naast partijen nog De Waag en Pameijer actief op het gebied van 

forensische GGZ
28

. De Waag biedt niet-klinische forensische GGZ aan (zowel vrijwillige als 

onvrijwillige). Pameijer is actief op het gebied van beschermd wonen, verblijf en behandeling van 

verstandelijk gehandicapten met ernstige gedrags- en psychiatrische problematiek, ambulante 

begeleiding, dagbesteding (waaronder arbeidsintegratie) en behandeling.  

82. Indien wordt uitgegaan van de mogelijke markt voor forensische psychiatrie en een 

mogelijke nadere onderverdeling van deze markt in klinische en ambulante forensische psychiatrie in 

de regio Rotterdam-Rijnmond, beschikken partijen over hoge gezamenlijke marktaandelen zoals uit 

onderstaande tabel blijkt.  

Tabel 3  

Forensische psychiatrie regio Rotterdam-Rijnmond 

 Antes Parnassia 

(Fivoor) 

Partijen  De Waag Pameijer 

Forensische psychiatrie [10-20]% [70-80]% [90-100]% [0-10]% [0-10]% 

Klinische forensische psychiatrie [10-20]% [80-90]% [90-100]% 0% [0-10]% 

Ambulante forensische psychiatrie [20-30]% [40-50]% [70-80]% [20-30]% [0-10]% 

* Marktaandelen op basis van gerealiseerde omzetten in 2014, opgevraagd bij partijen en 

concurrenten  

 

83. Ook in aan Rotterdam-Rijnmond grenzende regio’s is Fivoor sterk aanwezig in de markt. In 

Gouda, Zoetermeer, Dordrecht, Delft en Den Haag heeft Fivoor ambulante forensische 

voorzieningen. In Den Haag heeft Fivoor tevens een klinische faciliteit voor forensische psychiatrie. 

In de aangrenzende regio’s van Rotterdam-Rijnmond is alleen Pameijer als concurrent op beperkte 

schaal aanwezig op de markt voor ambulante forensische psychiatrie. Zelfs als de markt ruimer zou 

zijn dan de regio Rotterdam, is het aannemelijk dat het marktaandeel van partijen niet sterk zal 

dalen.  

84. Daarnaast heeft DJI aangegeven dat ze zich zorgen maakt om de landelijke gevolgen van 

deze concentratie.
29

 Op het gebied van forensische psychiatrie ontstaat door de samenvoeging van 

Fivoor met Antes volgens DJI een monopoliepositie in Zuid-Holland en Utrecht zonder alternatieve 

                                                        
28

 Partijen noemen ook het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) als aanbieder van 

forensische psychiatrie. Uit onderzoek van ACM is gebleken dat het NIFP reguliere ambulante GGZ zorg aanbiedt aan 

gedetineerden.  

29
 Voor de verwarde personen problematiek in Rotterdam staat DJI positief tegenover deze fusie. 
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aanbieders. Gelet op de sterke positie van partijen en de zorgen die DJI heeft geuit over de gevolgen 

van deze concentratie voor de landelijke inkoop van forensische psychiatrie, acht ACM het 

aannemelijke dat onderhavige concentratie negatieve gevolgen kan hebben voor de mededinging. 

85. Antes is binnen de forensische psychiatrie voornamelijk actief op het gebied van forensische 

verslavingszorg. Als deze markt als een afzonderlijke markt wordt afgebakend, zal de toevoeging 

van Antes aan het marktaandeel van Parnassia op de andere mogelijke markten voor forensische 

psychiatrie gering zijn. Wanneer concentraties plaatsvinden waarbij een partij is betrokken met een 

hoog marktaandeel, dan moet iedere toevoeging aan dit marktaandeel op voorhand met grote 

terughoudendheid worden benaderd. Elke toevoeging aan het marktaandeel brengt de betreffende 

onderneming immers al snel dichter bij een positie waarin zij de enige nog overgebleven aanbieder 

is. In een dergelijke situatie ontbreekt het afnemers volledig aan keuzemogelijkheden.
30

 Zoals in punt 

47 is geconcludeerd, zal nader onderzoek in een eventuele vergunningsfase moeten uitwijzen of 

forensische verslavingszorg als afzonderlijke markt moet worden afgebakend. Afhankelijk daarvan 

zal kunnen worden beoordeeld of de concentratie de mededinging zou kunnen beperken. 

86. Ook indien er binnen de mogelijke markt(en) voor forensische psychiatrie een nader 

onderscheid moet worden gemaakt naar vrijwillige en onvrijwillige psychiatrie, is er in meer of 

mindere mate overlap tussen de activiteiten van partijen. In punt 47 is eveneens geconcludeerd dat 

nader onderzoek in een eventuele vergunningsfase zal moeten uitwijzen of binnen de mogelijke 

markten voor forensische psychiatrie nader onderscheid moet worden gemaakt tussen vrijwillige en 

onvrijwillige psychiatrie. 

Tussenconclusie 

87. Antes en Parnassia krijgen op de mogelijke markten voor forensische psychiatrie in de regio 

Rotterdam-Rijnmond een zeer hoog gezamenlijk marktaandeel. Zelfs als de markten in geografische 

zin ruimer zouden blijken te zijn, zou gelet op de sterke aanwezigheid van Fivoor in aan Rotterdam-

Rijnmond grenzende regio’s, de positie van partijen zeer sterk blijven. Gelet op deze sterke positie 

en de zorgen die DJI heeft geuit over de gevolgen van deze concentratie voor de landelijke inkoop 

van forensische psychiatrie, acht ACM het aannemelijke dat de concentratie de mededinging op de 

mogelijke markten voor forensische psychiatrie significant zou kunnen beperken. Afhankelijk van de 

marktafbakening is de overlap tussen de activiteiten van partijen op het gebied van forensische 

psychiatrie zeer groot of gering. Hiervoor is nader onderzoek in een eventuele vergunningsfase 

nodig.  

                                                        
30

 Zie besluit in zaak 7018/Parnassia Bavo – i-psy, reeds aangehaald, punt 29. 
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d. Verslavingszorg 

Standpunt partijen 

88. Partijen geven in de melding aan dat er geen overlap bestaat tussen de activiteiten van 

partijen op het gebied van verslavingszorg in de stad Rotterdam of regio Rotterdam-Rijnmond. 

Parnassia is in deze regio niet actief op deze markt. 

89. Partijen stellen daarnaast dat er ook geen sprake is van potentiële overlap. Parnassia heeft 

in 2012 weliswaar getracht toe te treden op de markt voor verslavingszorg in Rotterdam, maar deze 

activiteiten zijn in 2013 alweer gestaakt. […]. 

Beoordeling door ACM 

90. Bouman (onderdeel van Antes) is actief op het gebied van verslavingszorg in de regio 

Rotterdam-Rijnmond. Parnassia is met het onderdeel De Brijder ook actief op het gebied van 

verslavingszorg, maar niet in de regio Rotterdam-Rijnmond.  

91. Op het gebied van verslavingszorg is een aantal partijen actief in de regio Rotterdam-

Rijnmond. Antes is van deze aanbieders verreweg de grootste. De overige aanbieders zijn Ik Ga Het 

Doen (IGHD), Ready4Change en Castle Craig. Deze aanbieders zijn enkel actief op het gebied van 

de ambulante verslavingszorg. Dit is ‘lichte’ verslavingszorg, gericht op clean worden.  

92. Op het gebied van klinische verslavingszorg (verslavingszorg voor chronische verslaafden) 

is Antes de enige aanbieder in Regio Rotterdam-Rijnmond.  

93. Alle zorgverzekeraars geven aan dat zij bereid zouden zijn om een toetreder te faciliteren als 

de prestaties van Antes zouden achterblijven. Volgens hen is het daarbij gemakkelijker om productie 

te verschuiven op ambulante verslavingszorg dan op klinische verslavingszorg. Omdat de 

toetredingsdrempels op het gebied van ambulante verslavingszorg niet hoog zijn, zouden de huidige 

ambulante spelers gemakkelijk kunnen uitbreiden ten koste van Antes. 

94. Om als aanbieder actief te worden op het gebied van klinische verslavingszorg is het nodig 

om te kunnen ontgiften (detox). Dit kan eventueel ook worden geoutsourcet, of in samenwerking met 

een ziekenhuis worden opgezet. Daarnaast is gespecialiseerde (psychologische en 

neurobiologische) kennis en personeel nodig, evenals verwijsrelaties. Tot slot heeft een toetreder 

klinische voorzieningen nodig. Investeringen in beddencapaciteit in een markt waar het aantal 

bedden juist omlaag gebracht wordt (uit het Bestuurlijk Akkoord GGZ volgt dat het verblijf juist met 

30% moet worden teruggebracht), lijkt onwaarschijnlijk. Dit zou anders kunnen zijn als 

zorgverzekeraars aandringen op toetreding en garanties stellen.  

95. Uit het marktonderzoek blijkt dat met name bestaande gespecialiseerde aanbieders zoals 

Novadic Kentron, Parnassia of IrisZorg in aanmerking zouden kunnen komen als potentiële toetreder 

op het gebied van klinische verslavingszorg. Van deze aanbieders is Parnassia de meest gerede 
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potentiële aanbieder in de regio Rotterdam-Rijnmond, omdat Parnassia in deze regio al over 

klinische voorzieningen beschikt en naamsbekendheid heeft (belangrijk voor verwijsrelaties).  

96. Parnassia is in 2012 op eigen initiatief met Brijder toegetreden op de markt voor 

verslavingszorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Na twee jaar heeft zij zich weer teruggetrokken van 

de markt. De toetreding vond niet plaats op initiatief van één of meerdere zorgverzekeraars. 

Zorgverzekeraars waren zelfs niet of slechts beperkt op de hoogte van de toetreding. Uit interne 

documenten van Parnassia blijkt dat […].  

97. Partijen stellen dat […] en dat daarmee is komen vast te staan dat Parnassia geen 

potentiële concurrent is van Antes op het gebied van verslavingszorg. ACM is van oordeel dat deze 

toetreding niet succesvol is gebleken, maar hiermee is niet gezegd dat Parnassia niet (nogmaals) 

zou kunnen toetreden op het gebied van verslavingszorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Sterker 

nog, het illustreert dat Parnassia in staat is geweest toe te treden zonder dat zorgverzekeraars 

garanties hiervoor hoefden af te geven. In het geval één of meerdere zorgverzekeraars toetreding 

zou willen stimuleren, omdat ze ontevreden is/zijn over de prestaties van Antes, zou toetreding door 

Parnassia goed te bewerkstelligen zijn. Dat Parnassia op dit moment geen plannen heeft om toe 

treden tot de markt voor verslavingszorg doet niets af aan het bovenstaande.  

Tussenconclusie 

98. Antes heeft op de markt voor verslavingszorg in de regio Rotterdam-Rijnmond een zeer 

hoog marktaandeel. Parnassia moet worden aangemerkt als meest gerede potentiële concurrent in 

de regio Rotterdam-Rijnmond op het gebied van verslavingszorg. Zij beschikt reeds over 

gespecialiseerde kennis en in tegenstelling tot andere gespecialiseerde aanbieders van 

verslavingszorg in Nederland, beschikt Parnassia ook over klinische faciliteiten en verwijsrelaties in 

de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast heeft zij al eens laten zien dat zij zonder hulp van 

zorgverzekeraars kon toetreden tot deze markt.  

99. Waar zorgverzekeraars nu nog richting Antes kunnen dreigen met een verzoek aan 

Parnassia om actief te worden op het gebied van verslavingszorg, kan dat na de totstandkoming van 

de concentratie niet meer. ACM komt daarom tot de conclusie dat het aannemelijk is dat de 

concentratie de mededinging op de markt voor verslavingszorg significant zou kunnen beperken als 

gevolg van het wegvallen van potentiële concurrentiedruk.  
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B.2 Compenserende afnemersmacht 

Standpunt partijen 

100. Zoals in punt 16 opgenomen, geven partijen aan dat zij te maken hebben met (zeer) 

krachtige inkopers (vooral zorgverzekeraars) die compenserende afnemersmacht hebben en dat zij 

zich na de concentratie in haar marktgedrag hoe dan ook niet onafhankelijk van haar afnemers 

zullen kunnen gedragen.  

101. Om de steun van (onder meer) de zorgverzekeraars voor de concentratie te verzekeren, 

hebben partijen toezeggingen aan zorgverzekeraars gedaan. De toezeggingen zien in de eerste 

plaats op een prijsplafond, de borging van de kwaliteit van de zorg en monitoring van de resultaten 

van de fusie. In de tweede plaats bestaan de toezeggingen uit een gescheiden zorginkoop door 

zorgverzekeraars bij de nieuwe fusie-entiteit. In de derde plaats hebben de toezeggingen betrekking 

op de vrijheid voor patiënten om hun behandelaar of plaats van behandeling te kiezen. Partijen 

stellen dat deze afspraken alle negatieve effecten van beperking van de mededinging als gevolg van 

de fusie ondervangen.  

Standpunt zorgverzekeraars 

102. Alle zorgverzekeraars zijn positief over de voorgestelde concentratie. Zij steunen de 

concentratie vanwege de zorginhoudelijke voordelen die de concentratie oplevert voor de groep 

EPA-patiënten. De positieve houding van zorgverzekeraars is echter voorwaardelijk. Uit de reacties 

van zorgverzekeraars blijkt dat zij niet positief zouden staan tegenover de concentratie als partijen 

niet bereid waren geweest om toezeggingen aan zorgverzekeraars te doen. 

103. Zorgverzekeraars hebben hun steun op verzoek van partijen schriftelijk vastgelegd, waarbij 

de zorgverzekeraars inzichtelijk hebben proberen te maken waarom zij op hun afnemersmacht 

vertrouwen om eventuele nadelige effecten van de concentratie te voorkomen. Deze steun leunt 

veelal sterk op toezeggingen die partijen aan zorgverzekeraars hebben gedaan in het 

voorbereidingstraject van de voorgestelde concentratie.  

104. Onafhankelijk van de toezeggingen, noemen de zorgverzekeraars verschillende 

instrumenten waarmee zij partijen zouden kunnen disciplineren. Zij wijzen op hun benchmark 

instrumentarium, contracteervrijheid, het omzetplafond in het Bestuurlijk Akkoord GGZ en de 

mogelijkheid tot terugvorderen van declaraties wanneer de afgesproken plafonds zijn overschreden. 

Enkele zorgverzekeraars geven daarnaast aan (aanvullende) regionale productieafspraken te 

maken, respectievelijk te zullen gaan maken. 

Beoordeling door ACM 

105. Zoals in punt 101 beschreven, hebben partijen om de steun van de zorgverzekeraars te 

verkrijgen diverse toezeggingen gedaan. Deze toezeggingen vormen geen marktomstandigheid waar 

ACM in haar beoordeling rekening mee dient te houden. Om die reden abstraheert ACM van deze 
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toezeggingen bij de beoordeling van de compenserende afnemersmacht van zorgverzekeraars.
31

  

106. ACM heeft daarom in haar marktonderzoek in deze fase de zorgverzekeraars gevraagd naar 

hun opvatting over de gevolgen van de concentratie en compenserende afnemersmacht, zonder 

daarbij de toezeggingen te betrekken die zijn gekoppeld aan de concentratie. De beoordeling van de 

afnemersmacht van zorgverzekeraars hieronder ziet dan ook op de afnemersmacht zonder de 

toezeggingen van partijen aan de zorgverzekeraars. 

107. In het marktonderzoek geven alle zorgverzekeraars aan (sterk) afhankelijk te zijn van zowel 

Parnassia als Antes. Drie van de vier zorgverzekeraars geven tegelijk aan dat die afhankelijkheid 

wederzijds is.  

108. Een aantal zorgverzekeraars maakt zich zorgen over het ‘systeemrisico’ dat Parnassia 

vormt.
32

 Parnassia biedt ca. [10-20]% van de totale (Zvw-gefinancierde) GGZ in Nederland. Bij een 

faillissement van Parnassia zouden de zorgverzekeraars niet in staat zijn deze zorg bij andere 

aanbieders onder te brengen, terwijl de continuïteit van zorg één van hun wettelijke taken is. 

Parnassia is hierdoor too big to fail. Dit argument zal na de concentratie in versterkte mate gelden. 

109.  Zoals hierboven opgemerkt, kopen de zorgverzekeraars (nog) niet regionaal in maar op 

(centraal) niveau van de zorgaanbieder.
33

 Met landelijk opererende aanbieders (zoals Parnassia) 

maken de zorgverzekeraars dus afspraken over hun budget voor heel Nederland. De 

zorgverzekeraar heeft daardoor niet automatisch een beeld van de posities van aanbieders in de 

relevante geografische markt. Dit vormt een beperking van de afnemersmacht waardoor die 

zorgverzekeraars mogelijke problemen in een specifieke regio moeilijk kunnen signaleren en 

aanpakken.  

110. Uit de melding en het marktonderzoek volgt dat de zorgverzekeraars benchmarken: zij 

vergelijken de prestaties van zorgaanbieders in de sGGZ met die van aanbieders met een 

vergelijkbare patiëntportfolio.
34

 Ook vergelijken zij de prestaties van aanbieders met zichzelf 

gedurende de tijd, houden cliënt-tevredenheidsonderzoeken en stellen Routine Outcome Monitoring 

(ROM) bij de zorgaanbieder als voorwaarde om jaarlijkse korting van het volume weer te 

verminderen. 

111. Dit neemt niet weg dat uit het marktonderzoek blijkt dat de zorgverzekeraars terughoudend 

zijn bij een beslissing om budget te verplaatsen naar andere aanbieders. Reden voor die 

terughoudendheid is het gebrek aan eenduidige kwaliteitscriteria waar de zorgverzekeraar de 

                                                        
31

 ACM beschouwt de toezeggingen niet als een remedievoorstel. Daarom heeft zij deze niet als zodanig beoordeeld. 

Voor zover deze toezeggingen zouden moeten worden gezien als remedies, acht ACM deze op het eerste gezicht niet 

passend en effectief. 

32
 Gesprek VGZ - ACM van 9 oktober 2015 en gesprek Achmea - ACM van 9 oktober 2015. 

33
 DSW maakt bij inkoop van GGZ daarenboven geen onderscheid tussen gbGGZ en sGGZ: het laat het aan de 

zorgaanbieder om keuzes te maken over de besteding van het toegekende budget aan gbGGZ en sGGZ. 

34
 Waarbij het de vraag is of er aanbieders zijn waarmee Parnassia kan worden vergeleken.  
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aanbieder op kan ‘afrekenen’. De praktijk laat ook nog geen voorbeelden van verplaatsing zien. Of 

en hoe de patiëntenpopulaties van verschillende aanbieders te vergelijken zijn en wat de kwaliteit 

van hun behandelingen is, blijkt een open discussie te zijn tussen zorgverzekeraars en alle 

stakeholders binnen de GGZ-sector. Er zijn geen aanwijzingen dat deze discussie in de nabije 

toekomst de zorgverzekeraars een eenvoudig toepasbaar kader biedt voor verplaatsing van budget 

tussen GGZ-aanbieder. 

112. De positieve houding van zorgverzekeraars tegenover deze concentratie is voorwaardelijk 

en rust volledig op de door partijen gedane toezeggingen. Uit het feit dat zorgverzekeraars deze 

toezeggingen nodig achten om de concentratie doorgang te laten vinden, blijkt volgens ACM 

eveneens dat zij zonder deze afspraken niet over voldoende middelen beschikken om te 

bewerkstelligen dat de prijs per patiënt omlaag gaat en de kwaliteit van de behandelingen 

gewaarborgd blijft. 

113. ACM heeft op basis van het onderzoek ernstige twijfels of de afnemersmacht van 

zorgverzekeraars voldoende groot is om de geconstateerde mededingingsproblemen op de markten 

voor klinische en ambulante sGGZ voor V&O weg te nemen.  

 

B.3 Verticale effecten 

114. Zowel Antes als Parnassia zijn verticaal geïntegreerde aanbieders die een breed spectrum 

aan zorg aanbieden. Partijen verwijzen daarom veel van hun patiënten intern door. Slechts een 

beperkt aantal patiënten wordt doorverwezen naar andere GGZ-aanbieders. Het grootste deel 

daarvan wordt doorverwezen naar andere grote geïntegreerde GGZ-aanbieders in aangrenzende of 

verder weg gelegen regio’s. Het is niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie hierin 

verandering zal brengen. 

115. Tijdens het onderzoek zijn bovendien geen zorgen over verticale (uitsluitings-)effecten naar 

voren gekomen. ACM komt daarom tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat de mededinging 

als gevolg van verticale effecten zou kunnen worden beperkt. 

 

B.4 Conclusie 

116. ACM is van oordeel dat de concentratie de mededinging op de markten voor klinische en 

ambulante sGGZ voor V&O in Rotterdam of Rotterdam-Rijnmond significant zou kunnen beperken. 

Partijen hebben op deze markten zeer hoge gezamenlijke marktaandelen en zijn elkaars meest 

nabije concurrent. De concurrentiedruk die na de concentratie uitgaat van de overige spelers op 

deze markten is gering. ACM is van oordeel dat de afnemersmacht van zorgverzekeraars 

onvoldoende is om de beperking van de concurrentie op deze markten te kunnen compenseren.  
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117. Tevens acht ACM het aannemelijk dat de concentratie de mededinging op de mogelijke 

markten voor forensische psychiatrie significant zou kunnen beperken. Antes en Parnassia hebben 

op de mogelijke markten voor forensische psychiatrie in Rotterdam een hoog tot zeer hoog 

gezamenlijk marktaandeel. Daarnaast heeft DJI zorgen geuit over de gevolgen van deze 

concentratie voor de landelijke inkoop van forensische psychiatrie.  

118. Tot slot komt ACM tot de conclusie dat het aannemelijk is dat de concentratie de 

mededinging op de markt voor verslavingszorg in de regio Rotterdam-Rijnmond significant zou 

kunnen beperken als gevolg van het wegvallen van potentiële concurrentiedruk. Antes is een zeer 

grote speler in de regio Rotterdam-Rijnmond. Parnassia moet worden aangemerkt als meest gerede 

potentiële concurrent in de regio Rotterdam-Rijnmond op het gebied van klinische verslavingszorg. 

Waar zorgverzekeraars nu nog tegenover Antes kunnen dreigen om Parnassia te verzoeken om 

actief te worden op het gebied van verslavingszorg, kan dat na de totstandkoming van de 

concentratie niet meer.  

119. ACM stelt daarom dat voor het tot stand brengen van de concentratie een vergunningseis op 

de markten voor klinische en ambulante sGGZ voor V&O in Rotterdam of Rotterdam-Rijnmond, de 

mogelijke markten voor forensische psychiatrie en de markt voor verslavingszorg in Rotterdam-

Rijnmond. 

VI. EFFICIËNTIEVERWEER 

120. Partijen stellen in de melding dat met de concentratie diverse efficiëntie- en 

kwaliteitsvoordelen worden behaald. Partijen verwachten onder andere meer patiënten beter te 

kunnen behandelen tegen lagere kosten. Deze voordelen komen volgens partijen rechtstreeks ten 

goede aan de financiers en de patiënten van partijen.  

121. De beoordeling van een efficiëntieverweer in deze zaak is dermate complex dat de 

eventuele voordelen pas in een eventuele vergunningsfase zullen kunnen worden afgewogen tegen 

de geconstateerde negatieve effecten voor de mededinging.  

122. Het wettelijke kader van de Mededingingswet
35

 stelt hoge eisen aan een efficiëntieverweer. 

De efficiëntieverbeteringen moeten a) ten goede komen aan de afnemers, b) specifiek uit de fusie 

voortvloeien en c) verifieerbaar zijn. Deze voorwaarden gelden cumulatief.
36

 Daarnaast moet zeker 

zijn dat de beweerde efficiëntieverbeteringen substantieel zijn, naar alle waarschijnlijkheid tot stand 

zullen worden gebracht, en in voldoende mate aan de afnemers worden doorgegeven.
37

  

123. Het is aan partijen om in een eventuele vergunningsfase aan te tonen dat de door hen 

                                                        
35

 TK 2004-2005, 30 071, nr. 3, p. 21. 

36
 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Verordening van de Raad inzake de 

controle op concentraties van ondernemingen, PbEG 2004, C31. 

37
 Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies, reeds aangehaald, zie ook het besluit van de Europese 

Commissie COMP/M.4439 – Ryanair / Air Lingus van 27 juni 2007, randnummer 1103. 
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gestelde efficiëntieverbeteringen voldoen aan bovengenoemde voorwaarden.
38

  

VII. ZIENSWIJZE PATIËNTENORGANISATIES 

124. De Concerncliëntenraad van de Parnassia Groep en de Cliëntenraad van Antes hebben 

beide aangegeven reeds positief geadviseerd te hebben over de voorgenomen concentratie tussen 

Parnassia en Antes. Beide geven aan te verwachten dat de concentratie positieve gevolgen zal 

hebben voor de GGZ-patiënten in de regio Rotterdam-Rijnmond doordat er één organisatie gaat 

ontstaan die verantwoordelijk is voor de zorg voor EPA-patiënten. Verder verwacht de 

Concerncliëntenraad van de Parnassia Groep dat de noodzakelijke afbouw van bedden en de 

modernisering van de zorg efficiënter en cliëntgerichter zullen kunnen plaatsvinden als gevolg van de 

voorgenomen concentratie. De Cliëntenraad van Antes verwacht dat er door de concentratie een 

breder en gedifferentieerder behandelaanbod ontstaat waardoor de keuzevrijheid van patiënten 

wordt verruimd. Een aandachtspunt is voor beide cliëntenraden dat zij er aan hechten dat een cliënt 

keuzevrijheid heeft en zelf de behandelaar kan kiezen die hij/zij wenst en dat een patiënt van 

behandelaar kan wisselen als er geen klik is.  

VIII. ZORGSPECIFIEKE ASPECTEN 

125. Conform de Beleidsregel concentraties zorgaanbieders en zorgverzekeraars heeft ACM de 

volgende zorgspecifieke aspecten betrokken in de beoordeling van de onderhavige concentratie: (i) 

de transparantie van kwaliteit van zorg: een toenemende transparantie kan van invloed zijn op het 

keuzegedrag van cliënten en de mate waarin zij kwaliteit daarin betrekken. Wanneer cliënten moeten 

reizen om zorg af te nemen kan een toename van de transparantie van de kwaliteit van zorg mogelijk 

hun reisbereidheid vergroten (zie ook punt 111); (ii) het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten 

(zie punt 20, 52 en 67); (iii) de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders (zie punt 

69 en 71); (iv) de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten is 

meegenomen bij de opvattingen van zorgverzekeraars (zie punt 66, 67 en 70). 

                                                        
38

 ACM merkt hierbij op dat uit de melding van de concentratie niet blijkt dat de voordelen ten goede komen aan alle 

patiënten op die relevante markten waar anders waarschijnlijk mededingingsproblemen zouden ontstaan.  
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IX. CONCLUSIE 

126. Na onderzoek van deze melding is ACM tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie 

binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht. Zij heeft reden om aan te nemen dat die concentratie de daadwerkelijke 

mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zou kunnen 

belemmeren, met name als het resultaat van het in het leven roepen of het versterken van een 

economische machtspositie. 

127. Gelet op het bovenstaande deelt ACM mede dat voor het tot stand brengen van de 

concentratie waarop de melding betrekking heeft een vergunning is vereist. 

128. Voor zover dit besluit meebrengt dat een oordeel wordt gegeven over feiten of 

omstandigheden die van belang zijn voor de beslissing op een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in artikel 41 van de Mededingingswet, heeft dit oordeel naar zijn aard een voorlopig karakter 

en bindt dit ACM niet bij haar beslissing op die aanvraag. 
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