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Zorgspecifieke aspecten 

 

Zorgspecifieke concentratietoets door de NZa 

(art. 49a e.v. Wet Marktordening gezondheids-

zorg)  

Procedurele toets die van toepassing is bij fusie, 

overname of joint venture door c.q. met een 

zorgaanbieder die met tenminste 50 personen 

zorg doet verlenen (art. 49a lid 3) 



Zorgspecifieke aspecten 

Melding aan NZa d.m.w. ‘effect-rapportage’ biedt inzicht 

in (art. 49b): 

 - redenen en doelstellingen  

 - structuur 

 - gevolgen voor verlening zorg 

 - risico’s m.b.t. kwaliteit en bereikbaarheid  zorg 

 - oordeel en aanbevelingen van cliënten en 

 personeel 

  



Zorgspecifieke aspecten 

NZa toetst ‘fusie’-procedure, en de kwaliteit en 

toegankelijkheid van de zorg 

NZa onthoudt goedkeuring (art. 49c) o.m. als:  

 - cliënten en personeel niet zorgvuldig bij de 

 voorbereiding van de concentratie betrokken 

 zijn 

 - hun oordeel en aanbevelingen niet 

 overtuigend meegewogen zijn 



Zorgspecifieke aspecten 

Melding concentratie aan ACM 

Omzetdrempels van € 55 resp. € 10 miljoen 

ACM toetst op basis van mededinging: leidt concentratie 

tot significante verstoring van de markt? 

NZa kan gevraagd of ongevraagd zienswijze geven, 

waarin betaalbaarheid en prijsontwikkeling (wél) een rol 

spelen 

ACM kan fusie tegenhouden  



Wat is adviesplichtig? 

Fusie: 

 - overdracht zeggenschap over de  onderneming 

(activatransactie) 

 - overdracht zeggenschap in ondernemer 

 - juridische fusie 

 - bestuurlijke fusie? 

Duurzame samenwerking (joint venture) 

Financiële deelneming ‘vanwege’ een andere 

onderneming 



Wat is adviesplichtig? 

Overdracht zeggenschap in de ondernemer omvat mede 

verkrijgen of teniet gaan zeggenschap 

Bestuurlijke fusie 

 - OK 21 april 2010, ARO 2010, 81inzake  Centrum 

Maliebaan 

 - Richtsnoer zorgsector van ACM 

Financiële deelneming: uitgifte nieuwe aandelen (vbd 

Slotervaartziekenhuis) 



Adviesrecht: uitgangspunten 

OR heeft adviesrecht m.b.t. voorgenomen besluiten ( 

art. 25 lid 1 WOR) 

Advies moet van wezenlijke invloed kunnen zijn op het 

te nemen besluit ( art. 25 lid 2) 

Intentieverklaringen: OK 20 januari 2011, ARO 2011, 47 

inzake OR/VNPCF 

Beweegredenen, gevolgen voor personeel en in verband 

daarmee voorgenomen maatregelen (art. 25 lid 3) 

Informatie die ‘redelijkerwijs’ nodig is (art. 31) 

 

 

 



Adviesrecht: uitgangspunten 

Ondernemingskamer oordeelt alleen over de bezwaren 

die in het advies staan! 

Ja mits, nee tenzij, of gewoon een advies? 

Motiveringsplicht ondernemer 

Termijn instellen beroep: binnen een maand nadat OR in 

kennis is gesteld van  besluit  (Zie echter ook OK 1 

oktober 2013, ARO 2013, inzak OR Cordaid) 

Goed moment om afspraken te maken 

 

 

 



Fasering besluitvorming 

Fusie is bijna altijd gefaseerd: 

 - Intentieverklaring (OK: 20 januari 2011,  ARO 

2011, 47 inzake Verenigde  Nederlandse Patiënten 

Consumenten  Federatie) 

 - Due diligence: onderzoek gericht de  risico’s en 

de mogelijkheden (belangrijke  informatiebron voor OR) 

 - Fusiedocument, waaruit voorwaardelijke 

 overeenstemming blijkt (adviesrecht OR) 

   



Fasering besluitvorming 

OK 19 april 2013, ARO 2013, 83 inzake 

OR/NCRV: 

 - in beginsel staat het de ondernemer vrij 

 besluitvorming en advisering in fases vorm 

 te geven 

 - de ondernemer is primair verantwoordelijk 

 voor goede verloop medezeggenschaps-

 traject 

  



Fasering besluitvorming 

OK 19 april 2013, ARO 2013, 83 inzake OR/NCRV: 

 - voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat  

 - fasering mag geen afbreuk doen aan de 

 effectiviteit van de medezeggenschap 

 - geen verwijt dat bezwaren eerst ‘te vroeg’  naar 

voren worden gebracht, en nadien ‘te  laat’, gelet op 

besluitvorming in eerdere fase 

Afspraken?!  


