Maverick Advocaten N.V.
[vertrouwelijk]
Barbara Strozzilaan 360
1083 HN AMSTERDAM

Naar aanleiding van uw brief van 28 juli 2017 waarin u de instemming van Autoriteit Consument en
Markt (hierna: “ACM”) vraagt met de voorgenomen overname van de volgende bedrijfsonderdelen
door GGZ Delfland
-

de kliniek van Parnassia Groep B.V. aan de IJsselstraat te Berkel-Rodenrijs;

-

de kliniek van Parnassia Groep B.V. aan de Schietbaanstraat te Rotterdam;

-

de kliniek van Parnassia Groep B.V. aan de Frans Léharstraat 151-153 te Rotterdam;

-

de locatie van PsyQ (onderdeel van Parnassia Groep B.V.) te Spijkenisse;

-

een zorgteam van I-psy (onderdeel van Parnassia Groep B.V. aan de Carnissesingel te
Rotterdam;

-

een zorgteam van Bavo Europoort PIT (onderdeel van Parnassia Groep B.V.) aan de
Carnissesingel te Rotterdam;

-

20 open bedden met bijbehorend budget van Stichting Antes;

-

de klinische forensische zorg met beveiligingsniveau één die door DJI is ingekocht c.q.
gereserveerd bij Stichting Antes (locatie Poortugaal) met bijbehorend budget.

bericht ik u als volgt.
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Den Haag, 28 juli 2017

Hierbij verleen ik goedkeuring aan de keuze van Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland als
verkrijger van de overeenkomstig het besluit van 12 juni 2017 af te stoten onderdelen van Parnassia
Groep B.V. en Stichting Antes. Tevens keur ik de daarop betrekking hebbende overeenkomsten (met
bijlagen) van 28 juli 2017 goed.
Ik wil u daarbij expliciet verzoeken om te zorgen voor een snelle, zorgvuldige en warme overdracht
naar hun nieuwe (hoofd)behandelaar voor de patiënten die het betreft.

Openbare versie
In verband met de rechten van belanghebbende derden is het noodzakelijk een openbare versie van
fabricagegegevens in de zin van artikel 10, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur of
anderszins vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 10, tweede lid, van de Wet openbaarheid
van bestuur, bevatten. Om deze reden verzoek ik u uiterlijk binnen 3 werkdagen na dagtekening van
deze brief met redenen omkleed aan te geven welke gegevens in de tekst van dit besluit door u
worden beschouwd als vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens en welke gegevens door u om
andere redenen als vertrouwelijk worden beschouwd. Ik ga ervan uit dat de gegevens, waarvoor u
niet uitdrukkelijk aangeeft dat zij naar uw mening als vertrouwelijk moeten worden behandeld, door
mij zonder meer voor derden toegankelijk gemaakt kunnen worden.

Hoogachtend,
Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.

dr. B. Broers MBA
Programmadirecteur Taskforce Zorg

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
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dit besluit te maken. De openbare versie van het besluit zal geen vertrouwelijke bedrijfs- of

