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Iedereen in Nederland moet kunnen rekenen op tijdige toegang tot passende zorg. Goed bestuur en
professionele bedrijfsvoering van zorgaanbieders zijn belangrijke randvoorwaarden voor passende zorg.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet hierop toe, onder meer door te beoordelen of concentraties
waarbij zorgaanbieders betrokken zijn zorgvuldig tot stand gekomen zijn.
Sinds de invoering van de zorgspecifieke concentratietoets in 2014 heeft de NZa de ervaring dat er
aanvragen worden ingediend waarvan het de vraag is of het zinvol is dat deze binnen de zorgspecifieke
concentratietoets vallen. Het gaat dan om aanvragen waarbij niet direct een zorgaanbieder betrokken is
én waarbij de concentratie (evident) geen invloed heeft op de zorg. Daardoor zijn de onderdelen van de
zorgspecifieke concentratietoets die wij moeten toetsen (grotendeels) niet van toepassing. Wij hebben
de reikwijdte van de zorgspecifieke concentratietoets verkend, en zijn nagegaan of we een nadere
begrenzing kunnen aanbrengen. Daarbij hebben we de wettelijke criteria gewogen zoals opgenomen in
artikel 49c, tweede lid, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen in ons beleid voor de zorgspecifieke concentratietoets. In deze
Informatiekaart lichten we de belangrijkste eruit. Voor een nadere uitwerking en de juridisch correcte
toepassing verwijzen we u naar de herziene Toelichting aanvraagformulier zorgspecifieke
concentratietoets. De beleidswijzigingen gaan op 1 juli 2022 in. Dit kan gevolgen hebben voor de eisen
waaraan een nieuw in te dienen aanvraag voor een voorgenomen concentratie moet voldoen. Wij
adviseren u daarom, voordat u een aanvraag indient, kennis te nemen van de Toelichting
aanvraagformulier zorgspecifieke concentratietoets. Deze beleidswijzigingen hebben geen invloed op de
toepassing van artikel 30, derde lid, Mededingingswet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en
dus ook niet op de meldingsplicht bij de ACM.

Reikwijdte van artikel 49a Wmg
• Een concentratie in de zin van artikel 27 Mededingingswet;
• waarbij minimaal één van de partijen door ten minste 50 personen zorg doet verlenen in de zin van
de Wmg;
• en direct bij de transactie een zorgaanbieder betrokken is;
• in Nederland.

Melden in de oude situatie
Alle concentraties die plaatsvinden binnen een concern dat in totaal door ten minste 50 personen zorg
doet verlenen.

Melden in de nieuwe situatie
Alle concentraties die plaatsvinden binnen een concern dat in totaal door ten minste 50 personen zorg
doet verlenen en waarbij direct een zorgaanbieder bij de transactie betrokken is.
Met een direct bij de transactie betrokken zorgaanbieder wordt bedoeld dat de entiteit die de transactie
aangaat zelf zorg doet verlenen of (indirect) zeggenschap uitoefent over een entiteit die zorg doet
verlenen.
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Financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie
In het kader van zorgvuldige besluitvorming moeten de financiële gevolgen zo concreet mogelijk zijn
aangegeven, zodat een reëel beeld van de financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie op de
middellange termijn wordt geschetst.
De NZa onderscheidt verschillende situaties voor de financiële gezondheid van de bij de voorgenomen
concentratie betrokken organisaties. De situatie bepaalt hoe uitgebreid de financiële onderbouwing van
de voorgenomen concentratie moet zijn.
Er zijn drie situaties mogelijk:
– Alle bij de voorgenomen concentratie betrokken organisaties hebben een positief
exploitatieresultaat.
– Eén van de bij de voorgenomen concentratie betrokken organisaties heeft een negatief
exploitatieresultaat.
– Naast goedkeuring van de NZa is ook de goedkeuring van een andere externe toezichthouder
vereist.
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Betrekken van cliënten en personeel bij de voorgenomen
concentratie
Cliënten en het personeel van de direct betrokken organisatie(s) moeten altijd gehoord worden over een
voorgenomen concentratie, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld hun adviserende rol te vervullen.

Cliëntenraad en Ondernemingsraad aanwezig?
Ja, volg de procedures van het wettelijk adviestraject zoals staat beschreven in de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 respectievelijk de Wet op de ondernemingsraden.
Nee, informeer de cliënten en het personeel op een alternatieve wijze.

Meer weten?
Zie ook de Toelichting bij het aanvraagformulier zorgspecifieke concentratietoets.
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