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Graag geef ik door deze bijzondere nieuwsbrief kort weer het standpunt van ACM over het gezamenlijk door 

zorgkantoren en zorgaanbieders afbouwen van intramurale capaciteit. Uw reacties of opmerkingen zijn 

welkom (info@workingsunriseconsultancy.nl). 

 

Vriendelijke groet, 

 

Henry Goverde 

Working Sunrise Consultancy 
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Autoriteit Consument & Markt: visie afbouw intramurale capaciteit gezamenlijke zorgaanbieders 

Wat betreft de langdurige zorg zijn veel zorgkantoren momenteel bezig de toekomstige capaciteit te 

plannen. De regering heeft bepaald dat wonen en zorg voortaan gescheiden moet worden. Dit heeft 

belangrijke gevolgen voor verpleegtehuizen en woonzorgcomplexen. Actiz, de brancheorganisatie voor 

zorgondernemers, heeft ACM de vraag gesteld of zorgaanbieders gezamenlijk mogen deelnemen aan 

overleggen met zorgkantoren of gemeenten, waarin gezamenlijk wordt gesproken over de 

afbouw/ombouw van intramurale capaciteit. ACM heeft op 31 juli 2014 haar antwoord gegeven in een 

brief gericht aan Actiz. Op 2 oktober 2014 heeft ACM extra uitleg gegeven over samenwerking in de zorg 

bij het verdelen van capaciteit. 

 

Artikel 6, lid 3, Mededingingswet niet van toepassing 

In haar verzoek heeft Actiz een beroep gedaan op artikel 6, lid 3, Mededingingswet (Mw). Deze bepaling 

staat verboden mededinging beperkende afspraken onder bepaalde omstandigheden toe. ACM wijst 

toepassing van artikel 6, lid 3, Mw af omdat niet voldaan is aan het zogenaamde 

noodzakelijkheidscriterium. Dit criterium houdt in dat het door partijen gewenste doel niet op een 

andere manier tot stand kan komen dan via het gezamenlijke overleg. ACM is van mening dat het 

zorgkantoor, zonder in gezamenlijk overleg te treden met zorgaanbieders, op individuele basis in staat is 

om afbouw/ombouw van de intramurale capaciteit mogelijk te maken. ACM heeft dit getoetst bij de 

zorgkantoren van Achmea en Cordaan.  

 

Onderlinge afspraken maken toegestaan? 



Mogen zorgaanbieders onderling afspraken maken over de afbouw/ombouw van intramurale capaciteit? 

Nee, dat mag niet. ACM is ervoor bevreesd dat bij een dergelijk overleg het behoud van omzet belangrijker 

wordt dan innovatie en het inspelen op de behoefte van cliënten. Via het inkoopbeleid oefent het 

zorgkantoor grote invloed uit op welke locatie in de toekomst zorg wordt geleverd. Het is niet nodig dat het 

zorgkantoor alle informatie deelt en dat iedereen bij de beslissingen is betrokken. Het zorgkantoor dient de 

benodigde informatie op te vragen bij zorgaanbieders. Het zorgkantoor kan zich laten adviseren door 

individuele zorgaanbieders en gemeenten. Het is niet de bedoeling dat het zorgkantoor (of de gemeente) de 

regierol delegeert aan zorgaanbieders. 

 

Welke informatie mogen partijen met elkaar delen? 

Welke informatie mogen zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten met elkaar delen bij de afbouw van 

de intramurale capaciteit? ACM geeft een aantal voorbeelden. 

 

1. Informatie die iedereen met elkaar mag delen (waaronder zorgaanbieders onderling):  

- demografische ontwikkeling en welke ontwikkeling dit heeft op de zorgvraag; 

- bevolkingsopbouw; 

- de opbouw van de woningvoorraad en de spanning op de woningmarkt; 

- de economische ontwikkeling en effecten daarvan; 

- de mate van stedelijkheid en de afstand tot voorzieningen; 

- welke capaciteit er in totaal in een regio beschikbaar moet zijn (los van de vraag welke aanbieders 

deze capaciteit mogen aanbieden). 

 

2. Informatie die tussen zorgkantoor en de individuele zorgaanbieder gedeeld mag worden: alle informatie 

mag gedeeld worden behalve informatie over andere zorgaanbieders. Bijvoorbeeld: 

- welke zorg wil ik als zorgaanbieder gaan aanbieden? 

- welke locaties wil ik open houden en welke locaties wil ik afstoten? 

- met wie wil ik een samenwerking aangaan (bijvoorbeeld zorgaanbieder met corporatie)? 

- afspraken over benodigde kwaliteitsinvesteringen. 

 

3. Informatie die tussen zorgkantoor en de gemeente gedeeld mag worden: alle informatie; de 

Mededingingswet stelt hieraan geen grenzen. 

 

ACM: standpunt gezamenlijk overleg afbouw/ombouw intramurale capaciteit 
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Ondanks dat de totstandkoming van deze uitgave gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, is het mogelijk dat informatie na 



verloop van tijd is verouderd of niet meer juist. Dit kan vanwege (aanpassing van) regelgeving die bekend is geworden ná het opmaken 

van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen, contact opnemen. 

 


