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Aangepaste
zorgspecifieke
fusietoets van
NZa naar ACM

De minister van Volksgezondheid
stelt voor de zorgspecifieke
fusietoets, in werking sinds 1 januari
2014, inhoudelijk aan te passen en
over te hevelen naar de Autoriteit
Consument & Markt (ACM). In plaats
van te toetsen op basis van het aantal
betrokken zorgverleners, zoals nu
nog het geval is, gaat de ACM
omzetdrempels hanteren.
Bedoeling is om de overheveling van de fusietoets per 1
januari 2017 te regelen met het wetsvoorstel ‘Wijziging van
de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere
wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en
prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van
de gezondheidszorg’. Dit wetsvoorstel is 8 april 2016
ingediend bij de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste
Kamer.

Huidige situatie

Als het wetsvoorstel wordt ingevoerd, zal de ACM beide
toetsen uitvoeren. Daarnaast wordt de
aanmeldingsdrempel voor de zorgspecifieke fusietoets
aangepast. Na de invoering van het wetsvoorstel moet een
zorgspecifieke concentratie bij de ACM gemeld worden
indien:
1.

2.

Er een onderneming bij betrokken is die in het
voorafgaande kalenderjaar direct of indirect met het
verlenen van zorg ten minste een omzet heeft
behaald van € 7.000.000 en
Ten minste een andere onderneming erbij betrokken
is die in het voorafgaande kalenderjaar in Nederland
ten minste een omzet heeft behaald van € 500.000.

Conclusie
Alhoewel zorgaanbieders na de overheveling in de praktijk
alleen nog maar met de ACM te maken zullen hebben,
moeten ze nog wel twee verschillende meldingen indienen
en zal de ACM twee toetsen uitvoeren. Voor wat betreft de
voormalige NZa-toets verandert de drempel van 50
personen die zorg verlenen in een omzet van € 500.000.
Deze drempel is nog steeds laag. Gevolg daarvan is dat nog
steeds vrijwel iedere concentratie gemeld moet worden.

Indien twee of meer partijen voornemens zijn een
concentratie te vormen (bijvoorbeeld door middel van
juridische of bestuurlijke fusie, overname of joint venture)
dan geldt in de huidige situatie een meldingsplicht bij de
NZa zodra een van deze partijen een zorgaanbieder is die
met 50 of meer personen zorg verleent. Het gaat niet
alleen om concentraties tussen zorgaanbieders maar ook
om concentraties met niet-zorgaanbieders, zoals
woningcorporaties.
De wetgever ging destijds uit van ongeveer 25 meldingen
per jaar. Door de lage aanmelddrempel van 50 personen die
zorg verlenen, dient echter vrijwel iedere concentratie te
worden gemeld bij de NZa. De eerste twee jaar van de
zorgspecifieke fusietoets heeft dan ook ruim 170
meldingen opgeleverd.

Twee toetsen
De NZa toetst aan de hand van de concentratieeffectenrapportage of de bereikbaarheid van de zorg en
daarmee de kwaliteit van de zorg in het geding komt. De
ACM toetst of de concurrentie wordt beperkt door de
voorgenomen concentratie.
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