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Breda, 15 juli 2019 

 

Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Aan het college van B&W van Breda 

  

Onderwerp: Woekerwinsten in de zorg  

 

Geacht College, 

 

Op 26 juni berichtte Pointer over megawinsten van zorgbedrijven, die mogelijk 

onrechtmatig tot stand komen. Uit het gezamenlijke onderzoek van Pointer, Reporter 

Radio en Follow the Money blijkt dat het gaat om tientallen miljoenen alleen al bij de 

97 grootste zorginstellingen werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, 

gehandicaptenzorg en thuiszorg. Zij constateren dat deze winsten mogelijk 

onrechtmatig tot stand zijn gekomen en dat de jaarrekeningen van deze instellingen 

zelden worden gecontroleerd, waardoor aandeelhouders voor miljoenen euro’s aan 

zorggeld aan zichzelf kunnen uitkeren. (1) 

 

Eén van die zorginstellingen op de lijst komt uit Breda. Choices BV biedt 

verslavingszorg vanuit hun locaties in Breda en Zuid-Afrika en maakt dus een 

woekerwinst van meer dan 10%. SP Breda maakt zich zorgen over deze praktijken in 

onze gemeente. Terwijl er enorme tekorten zijn op de zorg vullen zorgcowboys aan 

de andere kant hun zakken met premie- en/of belastinggeld. (2) 

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Is het College het met de SP-fractie eens dat geld voor de zorg besteed moet 

worden aan zorg en niet aan torenhoge winsten van zorginstellingen?  

2. Is er ook zorggeld vanuit de Gemeente Breda naar Choices BV of één van de 

andere zorginstellingen die meer dan 10% winst maken, gegaan? 

3. Kunt u garanderen dat dit belastinggeld naar goede zorg is gegaan en niet als 

dividend (winst) is uitgekeerd aan aandeelhouders? 

4. Het ministerie kondigt maatregelen aan om het weglekken van zorggeld te 

voorkomen. Wat gaat de Gemeente Breda hier zelf tegen doen? 

5. Bent u bereid bij toekomstige contracten met zorginstellingen als voorwaarde 

te stellen dat er niet meer dan 10% winst gemaakt mag worden? 

 

Met vriendelijke groet, 



 

 

Bas Maes 

Fractievoorzitter SP Breda 

 

1) Zie https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/uitzending-hoge-winst-van-

zorgbedrijven   

2) Zie https://www.choicesggz.nl/      

 

  

 


