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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 11 mei 2010
Tijdens het spoeddebat buitenlands zorgaanbod (d.d. 10 februari 2010,
Aanhangsel der Handeling II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 53, blz. 4831–
4859) heeft uw Kamer verzocht om een inventarisatie van de aard en
omvang van het buitenlands zorgaanbod. Ik heb dit verzoek onder de
aandacht gebracht van het IPO. Half april heeft het IPO de inventarisatie
opgeleverd. Tevens heb ik tijdens het debat toegezegd u voor de zomer te
informeren over de stand van zaken bij het buitenlands zorgaanbod. In
deze brief doe ik de toezegging gestand.
Aard en omvang buitenlands zorgaanbod
Medio maart 2010 bieden 18 Nederlandse zorgaanbieders zorg aan in het
buitenland. Het buitenlands zorgaanbod is verspreid over 21 projecten in
vijf landen: Frankrijk (14 projecten), Duitsland (drie projecten), België
(twee projecten), Zweden en Spanje (elk één project)1. Er is binnen de
21 projecten plek voor 175 jongeren waarvan er medio maart 104 bezet
waren.
Wat betreft de relatie van de Nederlandse zorgaanbieder tot de instelling
in het buitenland is het beeld als volgt:
– Negen projecten vallen rechtstreeks onder het beheer van de Nederlandse instelling of zijn daar onderdeel van;
– Bij vier projecten heeft de instelling een overeenkomst met Nederlandse (gast)gezinnen in het buitenland, waarbij de Nederlandse
kwaliteitseisen worden gevolgd;
– Bij acht projecten is sprake van inkoop van plaatsen bij een buitenlandse organisatie.

1
Zie bijlage 1 voor een lijst met de namen
van de Nederlandse zorgaanbieders die
buitenlands zorgaanbod aanbieden en van de
buitenlandse projecten is ter inzage gelegd bij
het Centraal Informatiepunt van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
2
Het betreft hier verblijf in pleeggezinnen,
gastgezinnen en/of een gezinshuis.
3
De relatie met dit gezinshuis wordt beëindigd, de kinderen worden overgeplaatst naar
een Nederlandse aanbieder.

De verblijfsduur in het buitenland loopt uiteen van twee weken tot enkele
jaren2; de gemiddelde verblijfsduur is vijf maanden. Van de 104 jongeren
die in het buitenland verblijven, zijn er 66 16 jaar en ouder, 30 jongeren
zijn tussen de 12 en 15 jaar oud en acht kinderen die in het buitenland
verblijven zijn jonger dan 12 jaar. Zes van deze acht kinderen verblijven in
een Nederlands pleeggezin of gezinshuis3 in België en zijn door een
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Brabantse zorgaanbieder geplaatst. Twee van de kinderen verblijven in
een Nederlands gastgezin in Duitsland en zijn door een Gelderse
zorgaanbieder geplaatst.
Stand van zaken
Als minister voor Jeugd en Gezin ben ik verantwoordelijk voor het stelsel
van de Wet op de jeugdzorg en bied ik de randvoorwaarden voor de
uitvoering van verantwoorde zorg, zoals omschreven in de wet. De
provincies zijn verantwoordelijk voor de inkoop en de uitvoering van het
zorgaanbod, ongeacht of het zorgaanbod in Nederland dan wel in het
buitenland betreft. Naar aanleiding van mijn brief aan de provincies over
de maatregelen om het toezicht en de kwaliteit van zorg aan jongeren in
het buitenland te waarborgen (d.d. 10 februari 2010), heeft een aantal
provincies mij geïnformeerd over de wijze waarop zij omgaan met het
buitenlands zorgaanbod. Sommige provincies gaan in overleg met de
buitenlandse aanbieders om blijvend aan de nieuwe eisen te kunnen
voldoen, andere provincies beëindigen hun relatie met buitenlandse
aanbieders.
Tijdens het spoeddebat buitenlands zorgaanbod (d.d. 10 februari 2010)
sprak ik onder meer met u over Stichting De Parel. De provincie NoordBrabant was in de veronderstelling dat er geen jongeren met een
jeugdzorgindicatie meer verbleven bij De Parel. Begin maart heeft de
inspectie mij geïnformeerd dat dit niet het geval bleek te zijn. De provincie
heeft direct met de plaatsende instanties een plan van aanpak gemaakt
om de jongeren die nu nog in België verblijven, elders onder te brengen.
Tevens heeft de provincie in gesprekken met de zorgaanbieders en het
bureau jeugdzorg expliciet aangegeven dat er geen nieuwe jongeren meer
worden geplaatst bij Stichting de Parel.
Het verheugt mij dat diverse provincies voortvarend aan de slag zijn
gegaan met de door mij genomen maatregelen, die dienen als waarborg
voor het leveren van verantwoorde zorg in het buitenland. Ik zal alle
provincies en grootstedelijke regio’s binnenkort vragen mij te informeren
over de door hen genomen maatregelen voor toezicht en kwaliteit van
zorg in het buitenland.
Tijdens het spoeddebat heb ik u ook laten weten dat het IPO, in samenwerking met de Inspectie jeugdzorg en de MOgroep Jeugdzorg, werkt aan
een eigen kwaliteitssysteem voor zorg in het buitenland. De conceptversie
ligt op dit moment ter raadpleging voor aan de achterban. Het IPO
verwacht dat het kwaliteitssysteem binnenkort operationeel zal zijn.
De minister voor Jeugd en Gezin,
A. Rouvoet
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