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I. MELDING 

1. Op 16 maart 2011 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een 

melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de 

Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Thuiszorg Service Nederland Holding B.V., 

onderdeel van Asito Dienstengroep SE, voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in 

de zin van artikel 27, eerste lid, sub b onder 2, van de Mededingingswet, over de zorgactiviteiten 

en activa van Stichting Thuiszorg Groningen (in faillissement) en Stichting Continuering 

Uitvoering AWBZ en Wmo Groningen e.o. 

2. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 5192 van 22 maart 2011. Naar 

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

gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen.  

3. De Raad heeft de Beleidsregel Concentraties van Zorgaanbieders toegepast en heeft de 

meest betrokken cliëntenraden van de instellingen van partijen uitgenodigd tot het geven van een 

zienswijze over de zorgconcentratie. Naar aanleiding van deze uitnodiging is een zienswijze van 

de Centrale Cliëntenraad van Stichting Thuiszorg Groningen naar voren gebracht. De Centrale 

Cliëntenraad van Stichting Thuiszorg Groningen heeft desgevraagd laten weten dat zij geen 

mededingingsproblemen voorziet als gevolg van de voorgenomen concentratie zoals gemeld op 

16 maart 2011. 

4. In de onderhavige zaak is een zienswijze van de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) 

ontvangen. Deze zienswijze heeft betrekking op de markten voor extramurale persoonlijke 

verzorging en verpleging. De NZa geeft in deze zienswijze aan dat het niet aannemelijk is dat de 
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voorgenomen concentratie op dit gebied nadelige gevolgen zal hebben voor de publieke 

belangen, te weten: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.1  

II. PARTIJEN 

5. Thuiszorg Service Nederland Holding B.V. (hierna: TSN) is een besloten vennootschap naar 

Nederlands recht. Asito Dienstengroep SE (hierna: ADG) houdt 100% van de aandelen in TSN 

en beschikt daarmee over uitsluitende zeggenschap over TSN. ADG is actief op het gebied van 

thuiszorg, waaronder huishoudelijke verzorging, facilitaire dienstverlening en HR-solutions. Op 

het gebied van thuiszorg is TSN verspreid over Nederland actief, waaronder ook in de provincie 

Groningen. 

6. Stichting Thuiszorg Groningen (hierna: Thuiszorg Groningen) is een stichting naar 

Nederlands recht. Thuiszorg Groningen heeft tot 9 maart 2009 huishoudelijke verzorging 

alsmede extramurale en intramurale AWBZ-zorg verleend in de provincie Groningen. Per 9 maart 

2009 is het faillissement van Thuiszorg Groningen uitgesproken. Ter continuering van de 

activiteiten van Thuiszorg Groningen zijn de activiteiten van Thuiszorg Groningen op 11 maart 

2009 overgedragen aan de daarvoor opgerichte Stichting Continuering Uitvoering AWBZ en 

Wmo Groningen e.o. (hierna: Stichting Continuering). De overgedragen activiteiten bestaan met 

name uit personeel en overeenkomsten met zorgkantoren en gemeenten. Thuiszorg Groningen 

en Stichting Continuering worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als “TZG”. 

III. GEMELDE OPERATIE EN VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

7. De op 16 maart 2011 gemelde operatie is vastgelegd in een “Koopovereenkomst voor de 

koop en verkoop van alle activa van Stichting Thuiszorg Groningen (in faillissement) en Stichting 

Continuering Uitvoering AWBZ en Wmo Groningen e.o. aan Thuiszorg Service Nederland 

Holding B.V.” d.d. 11 maart 2011. Dit document behelst de overname van alle activa en 

activiteiten van TZG door TSN.  

8. In een vroegtijdig stadium van de meldingsfase zijn partijen in overleg getreden met de NMa 

over de mogelijkheid tot een remedie. Partijen hadden hiermee als doel om een langdurig 

onderzoek te vermijden door het op voorhand wegnemen van mogelijke mededingingsbezwaren. 

Een concept van een remedievoorstel is door de NMa in een zogenoemde markttest voorgelegd 

aan gemeenten in de betrokken regio. Op 27 juni 2011 heeft de NMa een definitieve wijziging van 

de melding en een voorstel voor aan het besluit te verbinden voorwaarden ontvangen.2 

                                                           
1 De NZa is in haar zienswijze niet ingegaan op de gevolgen van de voorgenomen concentratie op het gebied van 

huishoudelijke verzorging, omdat deze markt niet onder het toezicht van de NZa valt. 
2 In de gewijzigde melding is tegemoet gekomen aan bezwaren die bij enkele gemeenten waren gerezen naar aanleiding 

van het eerdere concept-remedievoorstel. 
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9. De wijziging van de melding behelst het volgende: TSN zal, voorafgaande aan de verkrijging 

van zeggenschap over de activa en activiteiten van TZG, in vijf gemeenten waar de activiteiten 

van TSN en TZG overlappen (hierna: de Overlapgemeenten) zorgverleners en 

zorgovereenkomsten met cliënten overdragen aan andere zorginstellingen, te weten Zorgkompas 

B.V. (hierna: Zorgkompas) voor de gemeenten Haren, Hoogezand-Sappemeer en Leek, Stichting 

Zonnehuisgroep Noord (hierna: ZhgN) voor de gemeente Menterwolde en Stichting Zorggroep 

Groningen (hierna: ZgG) voor de gemeente Veendam. Uitgangspunt hierbij is dat afstotingen 

enkel plaatsvinden aan de zijde van TSN en dat de activa en activiteiten van TZG in hun geheel 

door TSN worden overgenomen.  

10. In de gemeenten Haren, Menterwolde en Veendam zal een deel van de zorgverleners en 

cliënten van TSN worden overgedragen. Het voorgenomen aantal over te dragen zorgverleners 

en cliënten vertegenwoordigt tenminste [110-120]%∗ van het productievolume van TZG in deze 

gemeenten. TSN zal niet eerder zeggenschap verkijgen dan nadat een aantal zorgverleners en 

cliënten is overgedragen dat een productievolume vertegenwoordigt dat gelijk is aan het 

productievolume van TZG in deze gemeenten. In de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Leek 

zullen alle zorgverleners van TSN die thans werkzaam zijn en hun cliënten worden overgedragen 

aan Zorgkompas. De zorgovereenkomsten tussen TSN en de cliënten die worden bediend door 

de af te stoten zorgverleners zullen door middel van contractsoverneming en derhalve met 

instemming van de betrokken cliënten worden overgedragen aan respectievelijk Zorgkompas, 

ZhgN en ZgG. Met betrekking tot de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Leek geldt dat 

zorgovereenkomsten met cliënten die niet instemmen met de overdracht zullen worden 

opgezegd door TSN. 

11. TSN heeft daarnaast gemeld dat een onderaannemingsrelatie met Arlero in Hoogezand-

Sappemeer en Leek per 20 juni 2011 is opgezegd. 

12. De NMa heeft de in punt 9 genoemde kopers, Zorgkompas, ZhgN en ZgG goedgekeurd. De 

kopers zijn onafhankelijk van ADG, TZG en haar groepsmaatschappijen,3 het zijn levensvatbare 

en bestaande bedrijven die over voldoende financiële middelen en expertise beschikken om met 

de over te nemen zorgverleners en cliënten als een actieve concurrent van partijen op de markt te 

opereren. De verwerving door de voorgestelde kopers leidt prima facie niet tot het ontstaan van 

                                                           
∗ 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 geval van getallen of percentages kan de 
vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes. 
3 ZGG is voorafgaande aan de transactie onderaannemer van Stichting Continuering in Ten Boer. TSN zal deze hoofd-

onderaannemingsovereenkomst niet overnemen en zal gedurende 10 jaar geen hoofd-onderaannemingsrelaties met ZGG 

aangaan. Zie ook punt 16. 
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een mededingingsprobleem. De overdrachten aan de goedgekeurde kopers zijn op dit moment 

(zo goed als) afgerond.4 

13. TSN heeft, in overleg met de NMa, de heer Schaepers van Eshuis Accountants en 

Belastingadviseurs aangesteld als trustee die ten behoeve van TSN toeziet op de uitvoering van 

de hierboven beschreven overdrachten van activiteiten van TSN. De trustee zal voorafgaand aan 

de verwerving van zeggenschap door TSN in de activa en activiteiten van TZG een Rapport van 

(feitelijke) bevindingen opstellen, waarin hij zal aangeven in hoeverre TSN heeft voldaan aan de 

overdracht van tenminste de minimumvolumes in de Overlapgemeenten, zoals beschreven in 

punt 9 en 10. 

14. De voorstellen voor het verbinden van voorwaarden aan het besluit behelzen het volgende. 

Allereerst verplichten het moederbedrijf van TSN, ADG, en de aan haar gelieerde rechtspersonen 

zich, met het oog op de instandhouding van het concurrerend vermogen van de aan 

Zorgkompas, ZhgN en ZgG over te dragen bedrijfsonderdelen, gedurende twee jaar na de 

implementatie van de voorgenomen concentratie (i) zich te onthouden van activiteiten die er 

specifiek op zijn gericht de over te dragen zorgverleners in de Overlapgemeenten actief te 

werven; (ii) zich in hun marketingactiviteiten met betrekking tot huishoudelijke verzorging in de 

provincie Groningen te onthouden van verwijzingen naar of vergelijkingen met de kopers; (iii) 

zich niet actief te richten tot de over te dragen cliënten in de Overlapgemeenten. Tevens zal ADG 

binnen een periode van tien jaren na de overdracht aan de Kopers direct noch indirect enig 

economisch en/of juridisch belang verwerven in, noch invloed uitoefenen op het af te stoten 

bedrijfsonderdeel. 

15. Voorts verplicht TSN zich gedurende twee jaar na implementatie van de voorgenomen 

concentratie geen van de huidige cliënten van Arlero in Hoogezand-Sappemeer en Leek als cliënt 

aan te nemen. 

16. Tenslotte verplicht TSN zich gedurende tien jaar na implementatie van de voorgenomen 

concentratie geen hoofd-onderaannemingsrelatie met ZGG aan te gaan. 

17. Vooruitlopend op een door de NMa te nemen besluit op deze gewijzigde melding en daaraan 

te verbinden voorwaarden heeft de NMa aangegeven goedkeuring te verlenen aan de aanstelling 

van de heer Schaepers van Eshuis Accountants en Belastingadviseurs als trustee die ten behoeve 

van de NMa toeziet op de naleving van de aan een te nemen besluit verbonden voorwaarden. 

Eveneens heeft de NMa aangegeven in te stemmen met de opdracht aan de trustee met 

betrekking tot het toezicht op de naleving van deze voorwaarden. De trustee heeft geen relatie 

                                                           
4 Afronding is voorzien op 1 juli 2011.  
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met TSN en/of TZG en zal de taken als genoemd in punt 52 van de Richtsnoeren Remedies 2007 

vervullen.5  

18. Tenslotte heeft TSN gemeld dat stichting Continuering op 27 juni 2011 middels brieven aan 

de gemeenten Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Slochteren 

en Zuidhorn heeft verklaard zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk bereid te verklaren om 

raamovereenkomsten beschikbaar te stellen aan door de gemeente aan te wijzen aanbieders die 

thans nog geen raamovereenkomst hebben met deze gemeenten. Tevens hebben Stichting 

Continuering en TSN de Regioraad Noord Groningen6 verzocht om in te stemmen met de 

overdracht van een raamovereenkomst aan Zorgkompas. Hiermee beogen TSN en Stichting 

Continuering zich in te spannen om het wegvallen van een gegunde aanbieder zo veel mogelijk 

te compenseren. 

19. In de gewijzigde melding van 27 juni 2011 is voorts gemeld dat de verwerving van 

zeggenschap door TSN over de activa en activiteiten van TZG als volgt is vormgegeven. TSN 

heeft met het oog op deze voorgenomen verwerving een houdstermaatschappij opgericht, TSN 

Groningen Holding B.V. Hieronder ressorteren drie werkmaatschappijen, waarin de activa en 

activiteiten zullen worden ondergebracht. Vóór 23 mei 2011 heeft TSN alle aandelen in TSN 

Groningen Holding B.V. geleverd aan Stichting Thuiszorgservice Groningen (hierna: STG). STG 

is een lege stichting zonder personeel of activa. Partijen hebben aangegeven dat TSN per 23 mei 

2011 geen zeggenschap heeft in STG.7 Op 23 mei 2011 zijn alle activa en zorgactiviteiten van TZG 

ingebracht in de werkmaatschappijen van TSN Groningen Holding B.V. 

20. Nadat de NMa de voorgenomen concentratie tussen TSN en TZG heeft goedgekeurd en 

nadat de overdracht van activiteiten van TSN zoals beschreven in punt 10 en 11 heeft 

plaatsgevonden zullen de aandelen in TSN Groningen Holding B.V. worden geleverd aan TSN. 

21. De voorgenomen concentratie bestaat derhalve uit de verwerving door TSN van alle activa en 

activiteiten van TZG, met dien verstande dat uitsluitend zeggenschap zal worden verkregen in de 

ondernemingen waarin deze activa en activiteiten zijn ondergebracht, nadat de overdrachten als 

beschreven in punt 10 en 11 hebben plaatsgevonden.8 

                                                           
5 De Richtsnoeren Remedies 2007 zijn te raadplegen op www.nmanet.nl. 
6 De Regioraad Noord-Groningen organiseerde de aanbestedingen van huishoudelijke verzorging voor de gemeenten 

Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum . 
7 De NMa heeft hiernaar tot op heden geen onderzoek gedaan. 
8 Het tot stand brengen van een andere concentratie dan gemeld zonder goedkeuring door de NMa is verboden en kan 

leiden tot het opleggen van een boete en/of last onder dwangsom (art. 34 juncto 74 Mededingingswet). 
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IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 

22. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, sub b onder 2, van 

de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 7 tot en met 11, 19 en 20, omschreven transactie 

leidt er toe dat ADG uitsluitende zeggenschap zal verkrijgen over de voorheen door TZG 

gedreven onderneming, waarbij de in punt 9 en 10 beschreven, over te dragen activiteiten van 

TSN, geen onderdeel uitmaken van ADG. 

23. Betrokken ondernemingen zijn TSN, Thuiszorg Groningen, Stichting Continuering (hierna 

gezamenlijk ook wel aangeduid als TZG). TZG en TSN resp. ADG worden hierna gezamenlijk ook 

wel aangeduid als partijen. 

24. 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. 

25. De Beleidsregel Concentraties van Zorgaanbieders is in onderhavige zaak van toepassing op 

de mogelijke markten voor huishoudelijke verzorging in de gemeenten Haren, Groningen, 

Hoogezand-Sappemeer, Ten Boer, Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, Menterwolde, Pekela, 

Veendam, Delfzijl, Slochteren, Eemsmond en Winsum omdat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie sprake is van een toename van het gezamenlijke marktaandeel van de betrokken 

ondernemingen op deze mogelijke markten tot 35% of meer. 

26. De Beleidsregel Concentraties van Zorgaanbieders is in onderhavige zaak niet van toepassing 

op de markt voor persoonlijke verzorging en verpleging omdat als gevolg van de voorgenomen 

concentratie geen sprake is van een toename van het gezamenlijk marktaandeel van de 

betrokken ondernemingen tot 35% of meer. 

V. BEOORDELING 

27. De activiteiten van partijen overlappen op het gebied van huishoudelijke verzorging en 

persoonlijke verzorging en verpleging in de provincie Groningen. Met betrekking tot persoonlijke 

verzorging en verpleging is na onderzoek van de melding en de daarbij ingediende gegevens 

vastgesteld dat er geen reden is 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. Conform de toelichting bij de NMa Uitvoeringsregel verkorte 

afdoening9 wordt in onderhavig besluit niet ingegaan op voornoemde markt. In het hierna 

volgende wordt wel ingegaan op de activiteiten van partijen op het gebied van het aanbieden van 

huishoudelijke verzorging in de provincie Groningen. 

                                                           
9 NMa Uitvoeringsregel verkorte afdoening 2008, Staatscourant van 5 september 2008, nr. 171, p. 18. 
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A. RELEVANTE MARKTEN 

Relevante productmarkten 

Huishoudelijke verzorging 

28. Evenals in eerdere besluiten10 wordt in het onderhavige geval uitgegaan van een afzonderlijke 

markt voor huishoudelijke verzorging. 

Relevante geografische markten 

Huishoudelijke verzorging 

29. Partijen zijn op het gebied van huishoudelijke verzorging beide actief in de provincie 

Groningen. TSN heeft met alle gemeenten in Groningen raamovereenkomsten voor de levering 

van huishoudelijke verzorging11, maar is niet daadwerkelijk actief in de gemeenten Appingedam, 

Bedum, Loppersum en De Marne. TZG heeft raamovereenkomsten voor de levering van 

huishoudelijke verzorging met nagenoeg alle gemeenten in de provincie Groningen12, met 

uitzondering van de gemeenten Stadskanaal, Oldambt , Bellingwedde en Vlagtwedde. TZG biedt 

in de gemeenten waarmee zij een raamovereenkomst heeft gesloten ook daadwerkelijk 

huishoudelijke verzorging aan.  

30. In onderhavige zaak zullen de effecten van de voorgenomen concentratie op een 

geografische markt voor huishoudelijke verzorging op gemeenteniveau worden bezien. In 

aansluiting op eerdere besluiten13 zal ook bekeken worden wat de effecten van de voorgenomen 

concentratie zijn op ruimere geografische markten voor huishoudelijke verzorging. Hierbij is 

gekeken naar geografische markten bestaande uit meerdere gemeenten die bij de inschrijving op 

                                                           
10 Zie onder meer het besluit van 14 juli 2008 in zaak 6320/ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente – Sutfene – Carinova 

Leiboom – Vérian, punt 13, het besluit van 4 november 2005 in zaak 4212/De Basis – Thuiszorg Gooi en Vechtstreek – Vivium, 

punten 14 en 16, het besluit van 18 augustus 2005 in zaak 4988/Oosterlengte – Thuiszorg Groningen – Sensire, punten 16 en 

21, het besluit in zaak 5974/Careyn – Thuiszorg West-Brabant, reeds aangehaald, punt 14, het besluit van 10 juni 2008 in 

zaak 6169/Amsterdam Thuiszorg – Cordaan Groep en het besluit van 9 augustus 2008 in zaak 6417/ Thuishulp Nederalnd 

B.V. – Thuiszorgservice Nederland B.V. 
11 Het betreft Haren, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Ten Boer, Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, 

Menterwolde, Pekela, Veendam, Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne, Winsum, 

Bellingwedde, Oldambt,. Stadskanaal en Vlagtwedde. 
12 Het betreft Haren, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Ten Boer, Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, 

Menterwolde, Pekela, Veendam, Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum.  
13 Zie bijvoorbeeld het besluit in zaak 6774/’t Gooregt – De Borg, punt 17 tot en met 18. 
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aanbestedingen één perceel vormden, waardoor partijen voor al deze gemeenten tegelijk dienden 

in te schrijven en deze gemeenten ook dezelfde partijen hebben gecontracteerd. 

31. De exacte marktafbakening kan in het onderhavige besluit evenwel in het midden worden 

gelaten, aangezien de materiële beoordeling hierdoor niet wordt beïnvloed (zie randnummers 38 

tot en met 59).  

B.  GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 

Leeswijzer 

32. In het hiernavolgende zullen de gevolgen van de voorgenomen concentratie op de betrokken 

markten voor huishoudelijke verzorging worden besproken. Hierbij zal eerst worden ingegaan op 

de vraag of de overdrachten van activiteiten van TSN zoals beschreven in punt 9 en 10 

Zorgkompas, ZhgG en ZgG in staat stellen om duurzaam en zelfstandig met TSN te concurreren 

in de betrokken markten. Vervolgens zullen de gevolgen van de voorgenomen concentratie op de 

betrokken markten worden besproken, rekening houdend met de overdrachten van activiteiten 

van TSN zoals beschreven in punt 9 en 10. 

Daadwerkelijke, effectieve en duurzame concurrentie van Zorgkompas, ZhgG en ZgG 

33. Zorgkompas bestaat sinds 2004 en maakt deel uit van de Friese zorggroep Alliade dat een 

meerderheidsbelang in Zorgkompas houdt. Alliade houdt zich vooralsnog met name bezig met 

intramurale zorgverlening, maar is via Zorgkompas in opkomst op het gebied van extramurale 

zorgverlening. Op dit moment heeft Zorgkompas raamovereenkomsten met alle Groningse 

gemeenten, met uitzondering van Regioraad Noord Groningen, Menterwolde, Pekela en 

Veendam. Zorgkompas heeft geen banden met ADG en TZG. 

34. Zorggroep Groningen is een aanbieder van wonen en zorg in de provincie Groningen. Op dit 

moment levert Zorggroep Groningen reeds intramurale zorg en op beperkte schaal extramurale 

zorg in de gemeente Veendam. Op dit moment is ZgG onderaannemer van Stichting 

Continuering in de gemeente Ten Boer. TSN zal deze hoofd-onderaannemingsovereenkomst niet 

overnemen van Stichting Continuering. Er zullen na voltrekking van de voorgenomen 

concentratie geen banden zijn tussen ADG en ZgG. 

35. Zonnehuisgroep Groningen is een aanbieder van intramurale zorg die sinds 2010 op 

beperkte schaal ook extramurale zorg levert in de gemeente Veendam. ZhgN heeft geen banden 

met ADG en TZG. 
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36. De NMa heeft voorafgaand aan de indiening van de wijziging van de melding informatie 

ontvangen over de beoogde kopers van activiteiten van TSN in de Overlapgemeenten. Op basis 

hiervan kan worden geconcludeerd dat de kopers beschikken over de benodigde overhead en 

zorgcoördinatoren/planners om de over te dragen zorgverleners en cliënten meteen op te nemen 

in hun bestaande organisatie, waardoor zij het marktaandeel dat TSN afstoot direct kunnen 

overnemen. Daarnaast kan op basis van de door de beoogde kopers aangeleverde informatie 

worden geconcludeerd dat zij over voldoende middelen beschikken om deze activiteiten 

duurzaam te continueren. 

37. Gezien het bovenstaande, en gezien de non-interventiebepalingen die in de 

koopovereenkomsten met Zorgkompas, ZhgN en ZgG zijn vastgelegd en die zijn beschreven in 

punt 14, is de NMa van oordeel dat de overdrachten van activiteiten van TSN zoals beschreven in 

punt 9 en 10 Zorgkompas, ZhgG en ZgG in staat stellen om duurzaam en zelfstandig met TSN 

te concurreren op de betrokken markten. 

Gevolgen van de voorgenomen concentratie op de betrokken markten voor huishoudelijke 

verzorging 

Algemeen 

38. In onderhavige zaak is allereerst gekeken naar de gemeenten in de provincie Groningen waar 

overlap bestaat tussen de activiteiten van partijen op het gebied van huishoudelijke verzorging. 

In deze gemeenten concurreren partijen direct op de markt om cliënten.  

39. Daarnaast zijn partijen in de gemeenten en aanbestedingsregio’s in Groningen concurrenten 

om de markt. Na de bespreking van de gevolgen van de concentratie voor de concurrentie op de 

markten waar de activiteiten van partijen overlappen zal dan ook worden ingegaan op de vraag in 

welke mate de voorgenomen concentratie de concurrentie om de markt beïnvloedt.  

Concurrentie op de markt 

40. TSN is op het gebied van huishoudelijke verzorging verspreid over Nederland actief. TZG is 

op dit gebied alleen in de provincie Groningen actief. Uitgaande van geografische markten voor 

huishoudelijke verzorging die een gemeente omvatten, is sprake van geografische overlap van de 

activiteiten van partijen in de gemeenten Haren, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, 

Ten Boer, Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, Menterwolde, Pekela, Veendam, Delfzijl, 

Eemsmond en Winsum. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de 

marktaandelen van partijen in deze gemeenten. 
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Tabel 1 Marktaandelen van TSN en TZG in Groningse gemeenten in 2010 

Gemeente Marktaandeel 

TSN/Asito 

Marktaandeel 

TZG 

Totaal Delta HHI 

     

Hoogezand-

Sappemeer 

[0-10]% [90-100]% [90-100]% 970 

Leek [0-10]% [70-80]% [70-80]% 701 

     

Haren [50-60]% [0-10]% [60-70]% 768 

Menterwolde [70-80]% [20-30]% [90-100]% 4186 

Veendam [60-70]% [10-20]% [80-90]% 2381 

     

Groningen [0-10]% [80-90]% [80-90]% 161 

Slochteren  [0-10]% [60-70]% [60-70]% 1,37 

Grootegast [0-10]% [80-90]% [80-90]% 153 

Marum [0-10]% [60-70]% [70-80]% 179 

Zuidhorn [0-10]% [90-100]% [90-100]% 287 

Delfzijl [0-10]% [70-80]% [70-80]% 110 

Eemsmond [0-10]% [70-80]% [70-80]% 32 

Ten Boer [0-10]% [90-100]% [90-100]% 305 

Winsum [0-10]% [90-100]% [90-100]% 75 

     

Pekela [30-40]% [10-20]% [40-50]% 763 

(Bron: partijen en gemeenten) 

41. Uit de tabel blijkt dat het gezamenlijke marktaandeel van partijen vóór de voorgenomen 

concentratie in alle gemeenten behalve Pekela zeer hoog is (60%-100%). Binnen deze 

gemeenten kan een onderscheid worden gemaakt tussen gemeenten waar sprake is van een zeer 

hoog marktaandeel van TZG waarbij een significante toevoeging van TSN plaatsvindt 

(Hoogezand-Sappemeer, Leek), gemeenten waar sprake is van een zeer hoog marktaandeel van 

TSN waarbij een significante toevoeging van TZG plaatsvindt dan wel beide partijen een 

substantieel marktaandeel hebben (Haren, Menterwolde en Veendam), en gemeenten waar 

sprake is van een zeer hoog marktaandeel van één partij waarbij een zeer geringe toevoeging 

plaatsvindt (Groningen, Slochteren, Grootegast, Marum, Zuidhorn, Delfzijl, Eemsmond en 

Winsum). 
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42. Voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de concurrentie 

op de markt is in dit verband onder meer gebruik gemaakt van de Herfindahl-Hischmann Index 

(hierna: HHI).14 De HHI is een veelgebruikte maatstaf voor de concentratiegraad van de markt. 

In de Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies van de Europese Commissies 

wordt aangegeven dat bij een wijziging van de HHI van minder dan 150 punten het 

onwaarschijnlijk is dat er als gevolg van een concentratie een significante belemmering van de 

mededinging plaatsvindt. 

Hoogezand-Sappemeer en Leek 

43. Door de afstoting van activiteiten van TSN in Hoogezand-Sappemeer en Leek is de positie 

van TSN na onderhavige transactie niet groter dan die van TZG voorafgaand aan de transactie. 

De marktaandelen die TSN in deze gemeenten toevoegt aan die van TZG zullen overgaan naar 

Zorgkompas. Door de afstoting zullen geen nieuwe mededingingsproblemen ontstaan. 

44. In de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Leek heeft Zorgkompas tot op heden nog geen 

productie gerealiseerd (ofschoon zij met deze gemeenten wel een raamovereenkomst heeft). Als 

gevolg van de afstoting door TSN zal Zorgkompas dus daadwerkelijk tot de markt toetreden. 

Haren, Menterwolde en Veendam 

45. Door de afstoting van activiteiten van TSN, ter grootte van tenminste het volume van TZG in 

de gemeenten Haren, Menterwolde en Veendam is de positie van TSN na onderhavige transactie 

niet groter dan die van TSN voorafgaand aan de transactie.  

46. In de gemeente Haren had Zorgkompas voor implementatie van de remedie een 

marktaandeel van [0-10]% en na implementatie van de remedie een marktaandeel van [10-20]%.15 

47. Na implementatie van de remedie zal ZhgN in Menterwolde een marktaandeel hebben van 

circa [30-40]%. 

                                                           
14 De HHI is gelijk aan de som van de gekwadrateerde individuele marktaandelen van alle ondernemingen op de markt. 

Het absolute niveau van de HHI geeft een eerste aanwijzing voor de concentratiegraad op een relevante markt. De 

wijziging in de HHI is een graadmeter voor de verandering die voortvloeit uit een concentratie. 
15  Bovendien zal Zorgkompas in Haren meerdere krachtige concurrenten hebben, te weten TSN (met aan 

marktaandeel van [60-70]%), Stichting Holding Zorg en Wonen (met een marktaandeel van [10-20]%) en Thuiszorg 

Comfort (met een marktaandeel van [0-10]%). 
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48. Na implementatie van de remedie zullen de marktaandelen in Veendam als volgt zijn: TSN 

63%, ZGG [30-40]% en St Franciscus [0-10]%.16  

Groningen, Slochteren, Grootegast, Marum, Zuidhorn, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer en Winsum 

49. In de gemeenten Slochteren, Eemsmond, Winsum en Delfzijl bedraagt de wijziging van de 

HHI minder dan 150 punten.  

50. In de gemeenten Groningen, Grootegast, Marum, Zuidhorn en Ten Boer is de wijziging van 

de HHI boven de 150 punten. Niettemin kan voor deze gemeenten worden geconcludeerd dat 

deze toevoeging niet significant is. Uitgaande van een gemiddelde productie per thuishulp van 

ongeveer 560 uur thuiszorg per jaar, bedraagt de overlap voor de gemeenten Grootegast, Marum 

en Zuidhorn minder dan de productie van twee thuishulpen. De omvang van de overlap gemeten 

in uren thuiszorg op jaarbasis bedraagt in Grootegast [0-500] uur, in Marum [0-500] uur, in 

Zuidhorn [500-1000] uur en in Ten Boer [0-500] uur.  

51. In de gemeente Groningen is de absolute omvang van de overlap groter, namelijk [5000-

6000] uur. De wijziging van de HHI ligt echter slechts een beperkt aantal punten boven de 150. 

In Groningen is echter een aantal spelers actief dat groter van omvang is dan TSN op dit 

moment. De overige vier spelers hebben op dit moment gezamenlijk een marktaandeel van circa 

[20-30]%. 

52. Gelet op het voorgaande is het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie 

daadwerkelijke mededinging op de mogelijke markten voor huishoudelijke verzorging in de 

gemeenten Groningen, Slochteren, Grootegast, Marum, Zuidhorn, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer 

en Winsum op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

Pekela 

53. Voor de gemeente Pekela geldt dat het marktaandeel na de voorgenomen concentratie bijna 

[40-50]% zal bedragen. In Pekela zijn een aantal andere aanbieders met substantiële 

marktaandelen actief, te weten Oosterlengte met een marktaandeel van [30-40]%, 

Zonnehuisgroep Noord met een marktaandeel van [10-20]% en St. Fransiscus en Zorggroep 

Groningen met beide een marktaandeel van ongeveer [0-10]%.  

Aanbestedingsregio’s bestaande uit meerdere gemeenten 

                                                           
16  Op dit moment zijn de marktaandelen in Veendam als volgt: TSN [60-70]%, TZG [10-20]%, ZGG [0-10]% en St. 

Franciscus [0-10]%. 
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54. In de provincie Groningen vormden de volgende gemeenten één perceel bij de 

aanbestedingen van huishoudelijke verzorging: (i) de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en 

Zuidhorn; (ii) de gemeenten Menterwolde, Pekela en Veendam; (ii) de gemeenten Appingedam, 

Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne en Winsum 

55. Door onderhavige, gewijzigde transactie is de toevoeging van marktaandeel van TSN aan het 

marktaandeel van TZG, danwel van TZG aan het marktaandeel van TSN in de onder (i) en (ii) 

genoemde percelen niet significant. Ook in het onder (iii) genoemde perceel is geen sprake van 

een significante toevoeging van marktaandeel van TSN aan het marktaandeel van TZG. 

Concurrentie om de markt 

56. TSN en TZG hebben bij voorgaande aanbestedingen beide deelgenomen in vrijwel alle 

aanbestedingen van huishoudelijke hulp in de aanbestedingsregio’s in de provincie Groningen 

en hebben in een groot aantal gemeenten een raamovereenkomst gegund gekregen. Op basis 

hiervan kan ervan worden uitgegaan dat zij in alle aanbestedingsregio’s in deze provincie elkaars 

gerede concurrent zijn in de concurrentie om de markt. Als gevolg van de voorgenomen 

concentratie valt er in de concurrentie om de markt dus één gerede kandidaat weg. 

57. Er is echter geen reden om aan te nemen dat het wegvallen van een gerede concurrent de 

concurrentie om de markt significant beperkt. Het aantal inschrijvers bij de vorige 

aanbestedingen in de Groningse aanbestedingsregio’s varieerde van vijf tot twaalf. Gemeenten 

die in het kader van onderhavige zaak zijn bevraagd hebben aangegeven dat per aanbesteding 

een klein deel van de kandidaten (variërend van 2 tot 4 per aanbestedingsregio) geen geldige 

inschrijving heeft gedaan of zeer klein van omvang was. De gemeenten verwachten dat het aantal 

inschrijvers bij volgende aanbestedingen ongeveer gelijk zal blijven. 

58. Voor zover gemeenten verwachten dat de voorgenomen concentratie tot een beperking van 

de mededinging om de markt leidt17, draagt de bereidverklaring van partijen om 

raamovereenkomsten op verzoek van gemeenten beschikbaar te stellen ertoe bij dat dit effect 

kan worden beperkt. Een nieuw te contracteren partij kan immers op korte termijn starten met 

het leveren van huishoudelijke verzorging in deze gemeenten en het verkrijgen van lokale 

verankering in de vorm van contacten met verwijzers en andere zorgaanbieders. Gelet op het feit 

dat de volgende aanbestedingen voor huishoudelijke verzorging in de provincie Groningen naar 

verwachting in 2013 plaats zullen vinden, heeft een nieuw te contracteren partij voldoende tijd 

om haar activiteiten zodanig te ontplooien dat zij bij de volgende aanbesteding een gerede 

kandidaat kan vormen voor gunning.  

                                                           
17 Geen van de gemeenten heeft aangegeven dit te verwachten. Bovendien hebben de gemeenten in de markttest naar 

aanleiding van een eerder concept, danwel in de aanloop naar de definitieve wijziging van de melding, aangegeven dat de 

door partijen voorgestelde aanpassingen mogelijke mededingingsproblemen zou ondervangen. 
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Conclusie 

59. Voor wat betreft de concurrentie op de markt is, in het licht van de wijziging van de melding 

zoals beschreven in punt 8 tot en met 13, en onder de voorwaarden zoals beschreven in de 

punten 14 tot en met 17, niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie daadwerkelijke 

mededinging op de mogelijke markten voor huishoudelijke verzorging in de gemeenten 

Hoogezand-Sappemeer, Leek, Haren, Menterwolde, Veendam, Groningen, Slochteren, 

Grootegast, Marum, Zuidhorn, Delfzijl, Eemsmond, Ten Boer, Winsum en Pekela op significante 

wijze zou kunnen belemmeren. 

60. Voor wat betreft de concurrentie om de markt is, in het licht van de wijziging van de melding 

zoals beschreven in punt 8 tot en met 13, en onder de voorwaarden zoals beschreven in de 

punten 14 tot en met 17, niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie daadwerkelijke 

mededinging op de mogelijke markten voor huishoudelijke verzorging in de provincie Groningen 

op significante wijze zou kunnen belemmeren.  

E. Zorgspecifieke aspecten 

61. Conform de Beleidsregels Concentraties Zorgaanbieders zijn de zorgspecifieke aspecten op 

de volgende wijze in het besluit van de Raad betrokken: (i) de transparantie van kwaliteit van 

zorg: wanneer mensen moeten reizen om zorg af te nemen kan een toename van de 

transparantie van de kwaliteit van zorg mogelijk hun reisbereidheid vergroten. Aangezien 

huishoudelijke verzorging bij cliënten thuis wordt geleverd speelt het aspect van transparantie 

van kwaliteit met betrekking tot reisbereidheid geen rol. Mensen zijn aangewezen op de 

organisaties die in hun woonplaats actief zijn of bereid en in staat zijn daar als reeds gevestigde 

speler binnen de gemeente actief te worden. Een toenemende transparantie kan uiteraard wel 

van invloed zijn op het keuzegedrag van cliënten en de mate waarin zij kwaliteit daarin betrekken. 

Dat heeft weer gevolgen voor de wijze waarop aanbieders met elkaar concurreren maar heeft niet 

direct invloed op de omvang van de geografische markt; (ii) het reisgedrag of de reisbereidheid 

van cliënten: de reisbereidheid van cliënten speelt gezien de aard van het product geen rol bij de 

beoordeling van de mogelijke gevolgen van de voorgenomen concentratie; (iii) de mogelijkheden 

voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders: het remedievoorstel frustreert de mogelijkheden 

voor toetreding niet. In twee gemeenten treedt als gevolg van de gewijzigde transactie een 

nieuwe aanbieder toe; (iv) de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van 

cliënten: de keuze van de cliënt is leidend, gemeenten oefenen hier weinig invloed op uit.  

 

VIII. CONCLUSIE 
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62. Na onderzoek van deze melding is de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de 

werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde 

concentratietoezicht. Hij heeft geen 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, onder de voorwaarden als beschreven in punten 14 tot en met 17.  

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

Mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de 

melding betrekking heeft geen vergunning is vereist, onder de voorwaarden als beschreven in de 

punten 14 tot en met 17, samengevat dat: 

i. ADG en TZG (en de aan hen gelieerde rechtspersonen) zich ertoe 

verbinden gedurende de eerste twee jaren na overdracht van de voornoemde 

bedrijfsactiviteiten aan Zorgkompas, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep 

Groningen (i) zich te onthouden van activiteiten die er specifiek op gericht zijn 

de overgedragen zorgverleners in Haren, Menterwolde, Veendam, Hoogezand-

Sappemeer en Leek actief te werven, (ii) zich in hun marketingactiviteiten met 

betrekking tot huishoudelijke verzorging in de provincie Groningen te 

onthouden van verwijzingen of vergelijkingen met Zorgkompas, 

Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Groningen en (iii) zich niet actief tot de 

overgedragen cliënten van Zorgkompas, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep 

Groningen in Haren, Menterwolde, Veendam, Hoogezand-Sappemeer en Leek 

te richten. 

ii. ADG binnen een periode van tien jaren na het overdragen van de 

voornoemde bedrijfsactiviteiten direct noch indirect enig economisch en/of 

juridisch belang zal verwerven in, noch invloed uitoefenen op de aan 

Zorgkompas, Zonnehuisgroep Noord en Zorggroep Groningen overgedragen 

bedrijfsactiviteiten; 

iii. TSN gedurende twee jaar na implementatie van de voorgenomen 

concentratie geen van de huidige cliënten van Arlero in Hoogezand-

Sappemeer en Leek als cliënt zal aannemen;  

iv. TSN gedurende tien jaar na implementatie van de voorgenomen 

concentratie geen hoofd-onderaannemingsrelatie met ZGG zal aangaan; en 

v. TSN een door de NMa goedgekeurde onafhankelijke trustee met een 

door de NMa goedgekeurde opdracht zal aanstellen om gedurende de eerste 

twee jaren na de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van TSN toe te zien op 
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de naleving van bovengenoemde voorwaarden. TSN en TZG verplichten zich 

de trustee alle nodige medewerking te verlenen en de trustee waar mogelijk te 

ondersteunen, zodat deze zijn taken naar behoren kan uitvoeren. Partijen 

zullen in dit verband volledige toegang verlenen tot de boekhouding, 

gegevensbestanden en alle door de trustee relevant te achten bescheiden en, 

indien en voor zover dit voor de uitvoering van de taken van de trustee 

noodzakelijk is, personeel beschikbaar stellen om de trustee te ondersteunen. 

De trustee zal eerst na goedkeuring door de NMa van zijn taak kunnen worden 

ontheven. 

 

 

Datum: 1 juli 2011 
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