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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2014Z18660
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het flitsfaillissement van Triodus Kinderopvang
(ingezonden 22 oktober 2014).
Vraag 1
Acht u het wenselijk dat er opnieuw dit jaar een grote kinderopvangorganisatie failliet is gegaan en via een zogeheten pre-pack-constructie een doorstart
heeft gemaakt?1
Vraag 2
Welke concrete gevolgen heeft dit flitsfaillissement voor de 2400 kinderen, de
350 werknemers en de 49 kinderopvanglocaties van Triodus Kinderopvang?
Vraag 3
Kunt u aangeven onder welke condities deze pre-pack-overname heeft
plaatsgevonden en welke vijf andere partijen interesse hebben getoond in de
overname van Triodus Kinderopvang?
Vraag 4
Welke rechtsvorm hanteerde Triodus Kinderopvang en heeft hierin een
wijziging plaatsgevonden na overname door de SWKGroep? Kunt u toelichten
of er sprake is of was van een winstoogmerk?
Vraag 5
Kunt u toelichten of de vakbonden bij dit flitsfaillissement – anders dan bij
het flitsfaillissement van Estro – op de hoogte zijn geweest van deze
doorstart? Zo nee, waarom niet?
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http://www.triodus.nl/meta-navigatie/nieuws/triodus-maakt-doorstart/;
http://www.kinderopvangtotaal.nl/Kinderdagverblijven/Actueel/2014/10/Kinderopvang-Triodusfailliet-1624795W/;
http://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/10884/triodus-kinderopvang-failliet-en-maaktdoorstart-als-onderdeel-van-de-swkgroep.aspx
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Vraag 6
Wanneer is er in uw ogen sprake van een «langetermijninvestering» in de
kinderopvang?2 Kunt u toelichten of hiervan bij Triodus Kinderopvang en de
SWKGroep sprake is/was?
Vraag 7
Hoe verhoudt het flitsfaillissement van Triodus Kinderopvang zich tot uw
uitspraak dat er in het belastingplan 2012 maatregelen zijn getroffen om
overnameholdingconstructies fiscaal bezien minder aantrekkelijk te maken en
uw verwachting dat dit soort constructies in de toekomst minder vaak zullen
voorkomen? Acht u het wenselijk dat er alsnog aanvullende wettelijke
maatregelen worden genomen om dergelijke overnames te voorkomen?3
Vraag 8
Zijn er bij u meer kinderdagverblijven bekend die op het punt van faillissement staan? Zo ja, kunt u de Kamer hiervan een overzicht doen toekomen?
Vraag 9
Wat betekenen de steeds vaker voorkomende fusies van kinderopvangorganisaties voor de gewenste kleinschaligheid in de kinderopvang?4 Kunt u uw
visie over dit vraagstuk uiteenzetten?
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Antwoord op vraag 4 van de schrifelijke vragen van het lid Siderius over durfkapitalisten in de
kinderopvang (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013–2014, nr. 2898).
Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het faillissement van de
Estro Groep van 9 juli 2014 (Kamerstuk 31 322, nr. 246)
http://www.kinderopvangtotaal.nl/Kinderdagverblijven/Actueel/2014/10/Bestuurlijke-fusie-SKEen-Humanitas-1621849W/
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