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Datum ontvangst melding: 30 juni 2011 

 

1. Op bovenvermelde datum heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse 

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

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

Stichting Vérian, die wordt bestuurd door Stichting Bestuur Vérian, (hierna: Vérian) voornemens 

is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de 

Mededingingswet, over Beeuwkes Thuiszorg B.V. en Stichting Beeuwkes Thuiszorg (hierna 

gezamenlijk: Beeuwkes Thuiszorg).  

 

2. Na onderzoek van de melding en de daarbij ingediende gegevens heeft de Raad 

vastgesteld dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de 

Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. De Raad heeft geen reden om aan te 

nemen dat de concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel 

daarvan op significante wijze zou kunnen belemmeren. 

 

3. Vérian en Beeuwkes Thuiszorg hebben verzocht een non-concurrentiebeding aan te 

merken als nevenrestrictie. Het non-concurrentiebeding is neergelegd in artikel 5 van de bij de 

melding overgelegde Voorovereenkomst van 22 juni 2011. Het non-concurrentiebeding houdt kort 

samengevat in dat de verkoper zich gedurende [niet langer dan twee jaar]* ingaande op de 

leveringsdatum, zonder voorafgaande toestemming van de koper, zal onthouden van het direct of 

indirect betrokken zijn bij werkzaamheden die gelijk, gelijksoortig of aanverwant zijn of 

concurreren met de huidige werkzaamheden van Beeuwkes Thuiszorg in het werkgebied van 

Beeuwkes Thuiszorg zoals dat bestaat op de transactiedatum.  

 

                                                           
* 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. 
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4. Het non-concurrentiebeding kan als rechtstreeks verbonden aan en noodzakelijk voor de 

verwezenlijking van de concentratie en derhalve als nevenrestrictie worden aanvaard nu het zich 

niet verder uitstrekt dan het ondernemen van enige activiteit die concurreert met de activiteiten 

van Beeuwkes Thuiszorg per transactiedatum, in het gebied waarin Beeuwkes Thuiszorg actief is 

per transactiedatum en de duur van het beding beperkt is tot [niet langer dan twee jaar].   

 

5. Gelet op het bovenstaande deelt de Raad mede dat voor het tot stand brengen van de 

concentratie waarop de melding betrekking heeft, geen vergunning is vereist.  

 

6. Gelet op punt 4 is de Raad van oordeel dat, voor zover het in de punt 3 omschreven 

beding een overeenkomst vormt als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, dat artikel 

ingevolge artikel 10 van de Mededingingswet niet geldt voor dit beding.  

 

Datum:  28 juli 2011 

 

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,  

namens deze: 

 

 

 

w.g. Tineke Serlie-Stolze 

Wnd. clustermanager Zorg  

Directie Mededinging 

 

 

 

 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na 
bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Rotterdam, 
sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. 


