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Staatssteunklacht inzake Buurtzorg/Familiehulp door BTN b¡j Europese Commissie

Geachte raadsleden ,

Wijwillen u informeren over de stand van zaken rond de klacht die Branchebelang
Thuiszorg Nederland (BTN) heeft ingediend bij de Europese Commissie.

Begin 2016 heeft Buurtzorg het ' Hulp Bij Huishouden' (HBH) contract van TSN
overgenomen na faillissement van laatstgenoemde. Via het nieuwe bedrijfsonderdeel
Familiehulp voert zij de werkzaamheden uit. Er is contractueel overeengekomen dat bij de
overname van dit contract een transitievergoeding zou worden betaald door de gemeente
Beemster. Dit had als doel de overgenomen ex-medewerkers van TSN de specifieke
werkwijze van Buurtzorg/Familiehulp te leren en hiermee te innoveren.

Onlangs kregen wij van Familiehulp het betalingsverzoek van deze vergoeding. Hieraan is

inmiddels voldaan.

De branche organisatie BTN heeft begin 2016 tegen de overname door Buurtzorg bezwaren
geuit en is een (proef-)proces tegen de gemeente Enschede aangegaan over mogelijke
staatssteun. Deze zaak heeft zij verloren, waarna zij een klacht heeft ingediend bijde
Europese Commissie. Deze oordeelde op 2l oktober 2016 voorlopig dat er ook volgens de
Europese Commissie geen sprake was van staatssteun.

Wij ontvingen op 2 januarij.l. van het ministerie van BZK een vervolgverzoek om
aanvullende informatie, daar BTN nieuwe vragen en gegevens heeft aangeleverd aan de
Europese Commissie, waarbij BTN bij het standpunt blijft dat er sprake is van ongeoorloofde
staatssteun. Deze vragen zullen wij natuurlijk beantwoorden, waarna wij de definitieve
uitspraak van de Europese Commissie met vertrouwen zullen afwachten.
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Wij hebben Familiehulp laten weten dat wij de transitievergoeding hebben uitbetaald onder
voorbehoud van de definitieve uitspraak van de Europese Commissie. Wij hebben
Familiehulp er op gewezen dat het mogelijk is dat de uitspraak nadelig kan zijn voor de
uitbetaling van de transitievergoeding. En dat wij in dat geval verplicht kunnen zijn deze van
Familiehulp terug te vorderen. Deze terugvordering betekent dat Familiehulp de vergoeding
aan ons zal moeten terugbetalen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.
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