
Antwoorden op vragen van RTL aan RvB van Alliade
Heerenveen, maandag l4 maart 2016

RTL Nieuws gaat op basis van onderzoek en door u verstrekte informatie berichten over Alliade.

Belangrijkste punt daarbij zal de belangenverstrengeling zijn bij twee zorgondernemers die door

Alliade op belangrijke posities zijn geplaatst.

Voorop staat dat de here[EþenD niet op posities bij Alliade zijn 'geplaatst', maar dat

Alliade (toen nog Talant) vanaf 2008 twee ondernemingen die beide heren succesvol hadden

opgebouwd en waar zij directeur waren, in 3 tranches heeft overgenomen, omdat zij grote

meen¡vaarde zag in deze overname voor haar eigen zorginstellingen. Belangrijke succesfactor bij deze

oVernamewaSda*rlI¡nelkgevalnoggedurendeenigetijdinfunctiezouden
blijven. Van de overname maakte daarom de afspraak onderdeel uit dat zij nog 3 jaar als directeur in

dienst van de overgenomen BV's zouden blijven.

Het betreft de hererlEernJ, die de belangen van Alliade en hun eigen ondernemingen

in hoge mate hebben vervlochten. Enerzijds hebben zij een functie bij uw zorginstelling, anderzijds

hebben zij een groot aantal bedrijven, waarvan een aanzienlijk deel opereert in hetzelfde veld als

Alliade, de zorg. De volgende punten leggen we aan u voor om u de gelegenheid te geven daar

commentaar op te formuleren.

De herellt er¡|l)waren ten tijde van de overname in 2008 aandeelhouder van Freya

Holding, waaronder naast de 2 BV's waarvan wij de aandelen hebben verworven (waarover hierna

meer), ook een aantal andere rechtspersonen viel. Binnen deze groep werden onderlinge diensten

verleend volgens het principe dat het efficiënter en effectiever is om de de betreffende dienst in eigen

huis tot stand te brengen dan deze in te kopen in de markt.

Deze dienstverlening is niet beëindigd in verband met de overname, maar juist voortgezet, omdat

deze bijdroeg aan de succesvolle exploitatie van de overgenomen activiteiten en de daaraan

toegevoegde bestaande activiteiten van Alliade. Wel hebben wij vanaf 2008 vanzelfsprekend bewaakt

dat de dienstverlening tegen zakelijke voon¡vaarden plaatsvond en in het belang was van Alliade.

De raad van toezicht is van meet af aan intensief betrokken geweest bij de overname en daardoor

ontstane samenwerking met (de ondernemingen van) de herenJlllt ell en daarvan dus

volledig op de hoogte.

Aankoop Zorgkompas door Alliade

Uit de beantwoording blijkt dat u geen prijzen noemt, maar dat die alleen voor ons ter inzage liggen op

voorwaarde van geheimhouding. Liever leggen wij u hieronder de bedragen voor die wij hebben

gevonden in openbare stukken met het verzoek deze zo nodig aan te vullen.

- Voor de eerste 51% aandelen Zorgkompas betaalt Talant 919k goodwill.

Op grond van een koopovereenkomst van 24 juni 2008 (ter vertrouwelijke inzage) heeft Talant

voor verwerving van 51o/o vân de aandelen in Zorgkompas BV, Zorgkompas Midden Nederland BV

en Freya Holding BV een koopprijs van EUR 900.000,- betaald. De aandelen zijn op 24 juni 2008

aan Talant geleverd, met 1 januari 2008 als effectieve datum (d.w.z. de datum vanaf welk moment

de economische waarde van de aandelen aan Talant toekwam).



De koopprijs is gebaseerd op de'discounted cash flow methode'. Deze methode baseert de

koopprijs op de verwachte toekomstige'vrije kasstroom', dat wil zeggen de aan de

aandeelhouders uitkeerbare winst. Zorgkompas en Zorgkompas Midden Nederland BV

ontplooi(d)en allebei activiteiten waarop géén winstuitkeringsverbod van toepassing is, te weten

huishoudelijke hulp en extramurale AWBZ zorg. Om die reden is de discounted cash flowmethode

een geschikte methode.

Talant heeft dus een koopprijs betaald voor het verkrijgen van (51o/o van) het eigendomsrecht van

de BV's. Daarmee verkreeg Talant ook het daarbij behorende recht op dividend indien deze BVs

de winstverwachting zou waarmaken waarop de koopprijs is gebaseerd. ln de afgelopen jaren is

gebleken dat dit ruimschoots het geval is geweest (vgl. ook hierna)'

Zorgkompas is op dat moment, in 2008, verlieslijdend. Ook heeft het nauwelijks bezittingen en zit

er vrijwel geen vermogen meer in. Dat is er door Freya Holding uitgehaald.

Zorgkompas was in 2007, het laatste boekjaar voor de aandelentransactie, niet verlieslijdend,

maar maakte een winst van EUR 92.916,- (vgl. jaarverslag 2007). Zorgkompas Midden Nederland

BV was in 20OT wel verlieslijdend, zij maakte een verlies van EUR 39.634,- (vgl. jaarverslag

20OT).Deze bedragen waren bekend ten tijde van de berekening van de koopprijs.

Uit onderstaand overzicht blijkt de winstontwikkeling van beide BV's in de jaren sinds de

verwerving van 51o/o van de aandelen in 2008 en de veruverving van de resterende aandelen,

respectievelijk in 201 1 en 2013:

Resultaten 2008-2014

Zorgkompas BV 2008

Zorgkompas MN BV 2008

Zorgkompas BV 2009

Zorgkompas MN BV 2009

Zorgkompas BV 2010

Zorgkompas MN BV 2010

Zorgkompas BV 2011

Zorgkompas MN BV 2011

Zorgkompas BV zOLz

Zorgkompas MN BV 2012

Zorgkompas BV 2013

Zorgkompas MN BV 2013

Zorgkompas BV 20L4

Zorgkompas MN BV 2014

*bedrag jaarrekening

€. t72.627,00

€ -20.999,00

€ 287.363,00

€ 82.189,00

€ 603.631,00

€ 445.119,00

€ 718.829,00

€ 502.402,00

€ 431.050,00

€ 376.800,00

€ 282.000,00

€ 389.000,00

€ 266.000,00

€ 351.000,00
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€ 4.887.011,00

*ln het resultaat 2008-2011 is het bedrag dat in het boekjaar
aan Talant is u

Deze - door de accountant gecertificeerde - jaarrekeningen van Zorgkompas en Zorgkompas

Midden Nederland liggen voor u ter inzage. Deze resultaten zijn in de jaren 2008 t/m 2011 niet als

zodanig zichtbaar in deze jaarrekeningen. Dit hangt samen met het feit dat Talant in die jaren om
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fiscale redenen het resultaat niet ten titel van dividend aan zichzelf uitkeerde, maar ten titel van

schenking. De in de gehele periode gedane uitkeringen worden verderop inzichtelijk gemaakt.

Voorafgaand aan de levering van de aandelen aan Talant in 2008 heeft een dividenduitkering

plaatsgevonden aan Freya Holding. Deze maakte deel uit van de afspraken zoals vastgelegd in de

koopovereenkomst en het feit dat winst werd uitgekeerd vóór de verkoop vloeide voort uit de

waardebepalingsmethodiek. Deze gaat uit van een 'cash en debt free' levering. Dít betekent dat

niet alleen de vrije kasstromen voor de transactie uit de onderneming worden gehaald, maar ook

de rentedragende verplichtingen (lees: schulden).

Er is aankoopverplichting voor de resterende 49% aandelen Zorgkompas voor een

minimumbedrag van ruim 1 miljoen euro.

Dat klopt. ln de koopovereenkomst van 24juni 2008 is de afspraak opgenomen dat Talant uiterlijk

op 1 juli 2012 de resterende 49o/o vân de aandelen in Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden

Nederland BV zou kopen, voor een koopprijs van minimaal EUR 1.025.000,- en maximaal EUR

1.925.000,-. De uiteindelijke koopprijs zou worden gebaseerd op de EBIT van de BV's in de jaren

2008 tot en met 2Ai1 . Deze afspraak is voor Talant met een aantal waarborgen omkleed, om te

zorgen dat zij niet meer zou betalen dan de waarde van de BV's op dat moment rechtvaardigde.

Tot en met 2011 haalt Zorgkompas de verwachte EBIT's bij lange na niet.

Deze stelling klopt niet. ln de jaren 2008 Vm 2011 hebben de BV's de volgende EBIT gerealiseerd:

EB|T 2008-2014

Zorgkompas BV 2008

Zorgkompas MN BV 2008

Zorgkompas BV 2009

Zorgkompas MN BV 2009

Zorgkompas BV 2010

Zorgkompas MN BV 2010

Zorgkompas BV 2011

Zorgkompas MN BV 2011

Zorgkompas 8V 2072

Zorgkompas MN BV 2012

Zorgkompas BV 2013

Zorgkompas MN BV 2013

Zorgkompas BV 2014

Zorgkompas MN BV 2014

,¡EBIT

€ 184.883,00

€ -L7.409,00

€ 285.191,00

€ 88.000,00

€ 605.735,00

€ 445.453,00

€ 713.738,00

€ 499.299,00

€ 549.551,00

€ 456.767,0O

€ 362.000,00

€ 508.000,00

€ 343.000,00

€ 459.000,00

totaal € 5.483.208,00

*fn de EBIT 2008-2077 is het bedrag dat in het boekjaar
aan Talant is uitgekeerd begrepen
De EBIT wordt berekend door bij het resultaat de

uitkering aan Talant (2008-2011), de betaalde belasting en

de betaalde rente te verrekenen
(EBIT earninss before interest and tax)
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Deze resultaten hebben tot ultimo 2014 geleíd tot de volgende uitkeringen aan Alliade, die optellen

tot een bedrag van ruim EUR 4.0 mio (exclusief BaanPlus):

Uitkeringen 2008-2014

Zorgkompas BV 2008

Zorgkompas MN BV 2008

Zorgkompas BV 2009

Zorgkompas MN BV 2009

Zorgkompas BV 2010

Zorgkompas MN BV 2010

Zorgkompas BV 2011

Zorgkompas MN BV 2011

Zorgkompas BV 20L2

Zorgkompas MN BV 2012

Zorgkompas BV 2013

Zorgkompas MN BV 2013

Zorgkompas BV 2014

Zorgkompas MN BV 2014

€ L76.078,00

€-
€ 287.363,00

€ 82.189,00

€ 603.631,00

€ 445.119,00

€ 718.829,00

€ 502.402,00

€-
€-
€ 323.250,00

€ 282.750,00

€ 313.866,00

€ 29L.502,00

bedrag

totaal € 4.026.979,0O

ln dezelfde periode is één keer een dividenduítkering aan de heren lerÜSedaan,
te weten op 24 mei 2013 voor een bedrag van EUR 201.962,-. Over de jaren 2008 tlm 2011

hebben zij bij het aangaan van de transactie in 2008 afstand gedaan van hun dividendrechten; de

veronderstelde resultaten waren immers in de koopprijs ven¡verkt.

De EBIT's en op grond daarvan mogelijke dividenduitkeringen overstegen de venrachtingen uit de

koopovereenkomst, waarop de bandbreedte van de koopprijs was gebaseerd. Dat is mede de

reden geweest om in 2011 een afspraak te maken die afweek van de koopovereenkomst uit 2008.

Deze afspraak hield in dat de heren lD enlDlanger dan de initieel overeengekomen

periode van 3 jaar betrokken zouden blijven bij Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden

Nederland BV en dat hun resterende aandelenpakket in verband daarmee niet in één keer, maar

in twee tranches zou worden overgenomen. Vgl. ook hierna.

Reden voor de voortzetting van de samenwerking was onder andere dat Alliade van oordeel was

dat de herenllt erQeen belangrijke bijdrage leverden aan het succes van

Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden Nederland BV. Dit mede als gevolg van de wijze waarop

zij de bedrijfsvoering van deze BV's hadden georganiseerd, in combinatie met de bedrijfsvoering

van de rechtspersonen die deel uitmaken van Freya Holding. Vgl. ook hierna.

Alliade draagt WMO-activiteiten, die zij al uitvoerde, over aan Zorgkompas. Dit gaat ten laste van

de opbrengsten van Alliade met ruim 3 miljoen euro.

Zowel Talant als Meriant heeft in 2008 haar huishoudelijke hulp activiteiten ingebracht in

Zorgkompas BV. Daarmee was een omzet van circa EUR 400.000,-, respectievelijk EUR

800.000,- gemoeid. Op deze omzet werd door Talant, respectievelijk Meriant geen marge
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gerealiseerd. Per saldo dus verlieslatende activiteiten. Na onderbrenging bij Zorgkompas BV heeft

de marge zich verbeterd.

ln dezelfde periode - om precies te zijn per 1 januari 2014 - heeft Talant haar begeleiding

overgedragen aan een andere 100% dochter van Alliade, Wil BV. Hiermee was een omzet van

circa EUR 21mio gemoeid. De heren IlIenll¡hebben de eindverantwoordelijkheid

over deze activiteiten op zich genomen, naast de werkzaamheden die zij toen al verrichtten voor

Zorgkompas en Zorgkompas Midden Nederland (zonder aanpassing van hun

arbeidsvoorwaarden).

Het door RTL genoemde bedrag van EUR 3 mio kunnen we niet plaatsen.

Alliade betaalt 1,1 miljoen voor de resterend 25o/o Zorgkompas (in de prijs is 25o/o van het veel

kleinere Baanplus begrepen)

Bij akte van 7 juli 201 t heeft Talant 24 o/o van de resterende aandelen van Freya Holding BV in

Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden Nederland BV overgenomen, tegen betaling van EUR

942.857 ,-. Freya Holding BV hield toen nog 25o/o van de aandelen over.

Bij akte van 31 mei 2013 heeft Alliade - als rechtsopvolger van Talant - de laatste 25 % gekocht,

tegen betaling van EUR een vaste koopprijs van EUR 1.500.000 en een vooruvaardelijke koopprijs

van maximaal EUR 375.000,- per jaar, te betalen in de jaren 2014llm 2017 , op voorwaarde dat in

die jaren de EBIT minimaal EUR 1.250.000,- zou bedragen.

ln het kader van deze laatste transactie heeft Talant ook de aandelen in Support & Co BV

gekocht, voor een koopprijs van EUR 500.000,- en (25 o/o van) de aandelen in Zorgkompas Zuid

Nederland BV, Zorgkompas West Nederland BV en BaanPlus BV, voor EUR 1,- elk.

Zowel in 201 1 als in 2013 is voor het bepalen van de waarde van de aandelen dezelfde

berekeningssystematiek gebruikt als in 2008.

.ìrrEteÜrtvangenjaarlÜks150kfeeperpersoonplusdividend

De heren{Ft eñDzijn in het kader van de venruerving van de eerste tranche

aandelen per I juli 2008 voor de bepaalde tijd van 3 jaar in dienst getreden bij Zorgkompas BV

voor een periodesalaris van EUR 5170,- bruto. Alliade wilde hen voor tenminste deze termijn aan

zich verbinden.

Na ommekomst van deze bepaalde tijd heeft Alliade - in het licht van haar wens de succesvolle

samenwerking voort te zetten - beide heren gevraagd of zij hun arbeidsovereenkomst wilden

verlengen tot ultimo 2017. Het is de bedoeling dat Zorgkompas vanaf dat moment onder ander

management verder gaat.aEfenllgaan zich dan richten op de nieuwe activiteit die

zijin 2015 - met toestemming van Alliade - zijn opgestart. Deze nieuwe activiteit zal er naar

verwachting toe leiden dat de heerlll ziin werkzaamheden voor Alliade al in 2016 afbouwt.

ln 2010 zijn de aanvangssalarissen van beiden verhoogd, naar een all-in vergoeding van EUR

130.000,- per jaar en in 2011 naar 149.500,- per jaar. De inspanningen en bijbehorende resultaten

maakten deze verhoging mogelijk en rechtvaardigden die naar ons oordeel ook. ln de all-in

vergoeding zijn vakantietoeslag, reis- en andere onkosten, communicatiemiddelen, pensioen en

alle overige arbeidsvoonruaarden begrepen.
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Alliade gaat bij navraag voorbij aan de verlieslijdende staat van Zorgkompas, het tegenvallende

rendement tot en met 2011, de aankoopverplichting met riante minimumprijs en de overdracht van

activiteiten.

Uit het bovenstaande en de stukken waarin wij u vertrouwelijke inzage hebben aangeboden, welk

aanbod nog steeds staat, blijkt dat de feiten anders liggen dan u schetst. Wij zijn nergens aan

voorbij gegaan, u hebt eerder nog niet zulke concrete vragen gesteld.

Alliade doet wat betreft de aankoopprijs een beroep op geheimhouding, terwijl genoemde

bedragen te vinden zijn in openbare stukken.

Wij weten niet op welke stukken u zich baseert, maar de koopovereenkomsten waarin de

gemaakte afspraken vastliggen zijn níet openbaar en wel degelijk vertrouwelijk van aard.

De conclusie aan de hand van de beschikbare stukken is dat Allíade in totaal een bedrag van EUR

3.3 mio heeft geinvesteerd om 100% van de aandelen in Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden

Nederland BV te ven¡verven en in de periode vanaf 11112008llm 3111212014 een rendement op

deze investering heeft gemaakt van EUR 4,0 mio. Dat is een percentage van ruim 120 o/o. Ðaar

komt het rendement op BaanPlus BV van EUR 700.000,- nog bij-

Belangen

De heren fJl erÇzijn directeuren vmlg. directeur bijAlliade. Zeziin verantwoordelijk

voor het functioneren van Zorgkompas, Wil, Baanplus en Support en Co. Het gaat (ging) om een full

time betrekking. Daarnaast hebben ze beide een belang in Freya Holding. Freya Holding is (mede)

eigenaar van Freya Factoring, Tiade, Zorgassist, FreyaZorg en Welzijn en Woonfoyers. Deze

bedrijven ontplooien activiteiten in de zorgsector. Gen-I)hebben daarnaast belangen

en functies bij tal van andere rechtspersonen, onder meer in de zorg-, vastgoed-, schoonmaak- en

onderhoudsector.

De heren EDer|I!¡ zijn in de gehele periode waarin zij indirect mede aandeelhouder

waren van Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden Nederland BV statutair bestuurder geweest van

deze BV's. Sinds 31 mei 2013 zijn zij titulair directeur en wordt de statutaire directie gevoerd door

Alliade.

Daarnaast zijn zij directeur van Freya Holding BV, in welke functie zij hun aandelenbelang in deze

groep van rechtspersonen beheren. De uitvoerende directiefuncties in deze groep zijn in handen van

andere personen.

Sinds 2015 (voorbereidingen hiervoor zijn gestart in 2014) zijn zij verder betrokken bij het opzetten

van een keten van kleinschalige voorzieningen voor ouderen. Dit doen zij met een derde partner.

Deze derde partner is vooral belast met de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het

openen van deze voorzieningen. Het is de bedoeling dat de herenl en llvooral een

actieve rol gaan spelen in het kader van de exploitatie van de geopende en nog te openen huizen.

Alliade was van meet af aan op de hoogte van deze nieuwe activiteit en heeft daarvoor toestemming

gegeven. De heer FÇrheeft in verband daarmee begin dit jaar aangekondigd dat hij zijn

werkzaamheden voor Alliade in 2016 wil afbouwen.

Alliade heeft vanaf 2008 haar rol van aandeelhouder actief ingevuld en toezicht gehouden, niet alleen

op het beleid van de rechtspersonen, maar ook op de wijze waaropÜen-hun functie

uitoefenden in combinatie met hun andere belangen.
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DelevenspartnersvanFbekleedtlangetijdeendubbelfunctie:zijismanager
bij Zorgkompas en tegelijkertijd directeur bij Tiade.

Mevrouv] in juli 2010 op fulltime basis in dienst getreden bij Zorgkompas BV als

zorgmanager. Daarvoor bekleedde zijvanaf 2002 verschillende functies bij Tiade BV. De overstap

naar Zorgkompas was voor haar een promotie. Na haar overstap naar Zorgkompas heeft mevrouw

flÞij tijd en wijle en onbezoldigd Tiade nog ondersteund, als haar specifieke expertise daar nodig

WAS

Na haar indiensttreding bij Zorgkompas heeft mevrouw(fÞen relatie gekregen met de heer

al¡||J. Mede in verband daarmee is haar dienstverband per maart 2015 in omvang teruggebracht

en vanaf begin dit jaar helemaal beëindigd.

Verstrengeling

onderleidingvanGn(eerder)IÞeftAlliadeopdrachtenaanonderdelenvanFreya.
Feitelijk'bestellenr¡-flblldaarmee diensten bijzichzelf, die ze daarna betalen met

AWBZ-middelen van Alliade.

Het klopt dat rechtspersonen die deel uitmaken van de groep waar Freya Holding BV aan het hoofd

staat diensten verlenen aan Zorgkompas BV, Zorgkompas Midden Nederland BV en een aantal

andere rechtspersonen in het concern van Alliade. Deze onderlinge dienstverlening bestond al ten

tijde van de overname van de eerste tranche aandelen en was onderdeel van het (verwachte) succes

vanhetorganisatiemodelwaaÜFn-voorstonden.Datmodelwordtgekenmerktdoor
een keuze om diensten die regelmatig ingekocht moeten worden eniof wezenlijk zijn voor de primaire

bedrijfsvoering, maar daar niet toe behoren, niet (langer) in te kopen, maar binnen de groep onder te

brengen, onder dagelijkse leiding van een management dat in de betreffende dienst is

gespecialiseerd. Dit bevordert de kwaliteit van de totale dienstverlening en is kostenefficiënt(er). Het

was de uitdrukkelijke bedoeling en een bewuste keuze van Alliade ten tijde van de overname om deze

onderlinge dienstverlening door de gespecialiseerde onderdelen van Freya Groep BV waarin Alliade

niet participeerde voort te zetten.

Een aantal voorbeelden

Zorgkompas, Wil en Support en Co geven opdrachten aan onderdelen van de Freya Holding. Het

gaat daarbij om zorggerelateerde werkzaamheden, zoals het leveren van zzp'ers, het beheren

van PGB's (Tiade), administratieve diensten (Freya Factoring), en het onderaannemen van zorg

(Zorgassist, Woonfoyers, F rey a Zorg en Welzijn ).

De dienstverlening door dochters van Freya holding BV aan rechtspersonen binnen het concern

van Alliade valt in hoofdlijnen in twee categorieën uiteen:

Onderhoud, facilitaire diensten en schoonmaakwerkzaamheden. Geleverd door

Faciligroep BV en lnstec BV.

Met deze activiteiten was in 2014 een totaal contractvolume van EUR 264.112 gemoeid.

Op een omzet van EUR 59.537.000 van de betrokken rechtspersonen in het zelfde jaar, is

een dergelijke omvang van onderlinge dienstverlening (van circa0,4o/o) - om in

accountantstermen te spreken - niet materieel.

NB Ons antwoord op uw eerdere vraag over onderlinge dienstverlening betrof deze aategorie.
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Zorginhoudelijke samenwerking, bestaande uit het ín onderaanneming leveren van

zorg door Zorgkompas voor ZorgAssist, en het detachering van zorg(ondersteunend)

personeel..

Hiermee was in 2014 voor ZorgAssist een contractvolume van EUR 731 .816'-

gemoeid, welk bedrag voor de betrokken rechtspersonen bij Alliade een percentage

van 1,2 % van hun totale omzet vertegenwoordigt, hetgeen evenmin materieel is.

Het jaar 2014was in zoverre uitzonderlijk, dat in dat jaar2xzo veelgebruik gemaakt

is van de diensten door ZorgAssist als gemiddeld in de jaren daarvoor. Dit hing samen

met de transitie van de begeleiding naar de WMO. Om die goed te laten verlopen

moest in 2014 een groot beroep worden gedaan op flexibel personeel.

Het is een bewuste keuze van Alliade in deze behoefte aan flexibel personeel extern

te voorzien. De dienstverlening door ZorgAssist was voor haar kwalitatief beter en

veel goedkoper dan het inzetten van een reguliere uitzendorganisatie.

Naast de onderlinge dienstverlening, waar - zoals hiervoor uitgelegd - een hele duidelijke

bedrijfsmatige visie aan ten grondslag ligt, worden tussen Alliade en Freya Holding BV

bepaalde kosten, samenhangend met het gezamenlijk gebruik van bedrijfsruimten, gedeeld:

- Dit betreft allereerst de panden waar gezamenlijk gebruik van wordt gemaakt en die

eigendom zijn van DHG Dienstengroep Holding BV (voorheen OVIN vastgoed BV).

Op grond van zakelijke huurovereenkomsten met in 2014 een totale huurprijs van

circa EUR 196.000 per jaar huren rechtspersonen binnen het concern van Alliade

(delen van) deze panden van DHG. Voorafgaand aan de transactie in 2008 en nadien

voorafgaand aan het (her)sluiten van de huurovereenkomsten heeft Alliade deze

steeds op marktconformiteit getoetst, zowel voor het aantal m2 betreft, als de

huurprijs;

Daarnaast heeft de kostendelingsafspraak betrekking op een aantalfacilitaire zaken,

zoals lTC, vervoer en bepaalde gespecialiseerde medewerkers. De kosten van deze

zaken worden tussen de rechtspersonen uit beide groepen op basis van kostprijs en

werkelijk gebruik gedeeld.

Een voorbeeld: RTL Nieuws bezit contracten tussen Zorgkompas en Tiade waaruit blijkt dat

Tiade zzp'ers mag leveren voor zorg die Zorgkompas aanneemt. Dat gebeurt op een moment

dat üI en Ll¡irecteur zijn bij Zorgkompas (Alliade), en eigenaar/directeur van

Tiade (Freya).

Tiade BV levert geen ZZP-ers, maar bemiddelt deze. Zij contracteert hiertoe met de ZZP-ers

en zoekt voor hen opdrachtgevers. Het bestand van Tiade BV is zeer specialistisch en met

name inzetbaar bij cliënten in de terminale fase, en bij niet-terminale24- uurszorg, complexe

handelingen en nachtzorg. Zorgkompas BV is een van de zorgaanbieders in Friesland die

graag via Tiade BV haar ZZP-ers betrekt voor deze specifieke patiëntengroep, die vaak op

niet reguliere momenten zorg nodig heeft, Zij betaalt Tiade BV daar niet voor.

De opdrachten worden vermeld in (openbare) inspectierapporten, contracten en door bronnen

die RTL Nieuws heeft ingezien. Alliade houdt dit achter als RTL Nieuws hier navraag naar

doet.
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Ook hier geldt dat we niets hebben achtergehouden. De vraag is eerder niet zo specifiek

gesteld.

Als RTL Nieuws vraagt naarde belangen ve¡-enll buiten Alliade, dan

verstrekt Alliade een onvolledig overzicht. Onvermeld blijven functie/belang van It btj:

Freya Factoring bv, Stichting Logeren Landgoed Bloemfontein, Cicero Thuis bv (thuiszorg),

Dagelijks Leven Zorg bv. (ouderenzorg), Jopli beheer, Stichting Stables Unlimited, DLV, DLH.

(]em. Daarnaast heeft hij belangen en functies bijStichting Passarel, DGH, Ovin

Vastgoed.

Wij hebben ons overzicht beperkt tot de rechtspersonen waar wij diensten van afnemen, gelet

op de aard van uw eerdere vragen. Wanneer u vragen hebt over andere activiteiten van de

hererillÞerÜtult u zich daarmeetot hen moeten wenden.

Alliade geeft na vragen van RTL wel aan dat het schoonmaak- en onderhoudsdiensten

afneemt van bedrijven van l-ne
Alliade en Freya delen panden in onder meer Leeuwarden, Groningen en Apeldoorn. Daar zijn

ook andere rechtspersonen gevestigd waar de ondernemers belangen hebben.

De bv's van Alliade waar dCen{I directeur zijn, zijn gevestigd in panden van

de directeuren. Er wordt door Alliade huur betaald.

Klopt, zie hiervoor

de organisaties zijn dermate vervlochten dat het voor medewerkers van Freya soms niet meer

duidelijk is voor wie ze werken.

Er waren in 2014 vier en in 2015 zes personen die zowel voor een rechtspersoon binnen

Freya Groep BV als voor een rechtspersoon binnen het concern van Alliade werkzaamheden

verrichtten. ln de andere jaren liggen de aantallen ongeveer gelijk. Met al deze mensen zijn

goede afspraken gemaakt.

U constateert terecht dat de contractering die plaatsvindt tussen leden van de groep van

rechtspersonen onder Freya Holding BV en de rechtspersonen binnen het concern van Alliade

belangen zijn verweven. Hiervoor gaven we al aan dat Alliade dit altijd als positief heeft gezien. De

onderlinge dienstverlening tussen de twee concerns levert zorginhoudelijke en organisatorisch

meerwaarde op die ten goede komt aan de zorg aan onze cliënten.

Vanzelfsprekend hebben we er van het begin af aan zorgvuldig op toegezien dat dit inderdaad het

geval was, onder andere door te bewaken dat de contracten zakelijk en marktconform waren. Alle

overeenkomsten zijn dan ook tot stand zijn gekomen met instemmin$ van Alliade; steeds is getoetst of

deze niet gunstiger verworven konden worden in de markt.

Experts

We hebben onze bevindingen voorgelegd aan vooraanstaande hoogleraren en accountants. Zij

hebben zeer grote zorgen over de omvangrijke belangenverstrengeling vanqller-
onder verantwoordelijkheid van Alliade. Zij oordelen dat:

de nevenfuncties en de belangenverstrengeling van de directeuren indruisen tegen de govemance

code in de zorg. Ze begrijpen niet dat Alliade dit toestaat.

Alliade heeft steeds zorgvuldig en in overeenkomst met de zorgbrede govemance code toegezien op

de wijze waarop de contractuele relaties tussen rechtspersonen in haar concern en rechtspersonen die
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deel uitmaken van de groep waar Freya Holding eigenaar van is werden vormgegeven en bewaakt dat

haar belangen daarbij adequaat werden behartigd.

het onverstandig is om directeuren te benoemen die dergelijke aantallen zware nevenfuncties en

belangen hebben

Alliade heeft een goed beeld van de wijze waarop de heren ¡eil-hun werkzaamheden

ten behoeve van haar concem hebben vervuld en is daar steeds heel tevreden over geweest. Wij

hebben huñ andere rollen en functies - waarover zij altijd transparant zijn geweest - juist als

meenivaarde gezien.

er weinig redenen zijn om de aankoop van Zorgkompas een goede verantwoorde koop te

noemen. Zij snappen niet dat Talant en later Alliade zoveel geld (ruim 2 miljoen euro) aan de

ondernemers betaalt voor een lege verlieslijdende bv die slechts rendement haalt met activiteiten

die Alliade er zelf in stopt.

Uít het inzicht in de gedane investering vs het behaalde rendement dat wij hierboven hebben gegeven,

blijkt dat de koop van de aandelen in Zorgkompas BV en Zorgkompas Midden Nederland BV voor

Alliade tot nu toe een uitstekende investering is gebleken. Alliade heeft in de periode sinds de

ovemame - 7 jaar geleden - duizenden cliënten goede huishoudelijke hulp en thuiszorg kunnen leveren,

zonder dat gedwongen ontslagen hoefden te vallen of de kwaliteit van de zorg onder druk is komen te

staan. Er zijn veel vergelijkbare instellingen die dat niet is gelukt. Alliade is dan ook van mening dat de

strategische keuze die zij heeft gemaakt naar verwachting en in het belang van onze cliënten is

uitgepakt.

Graag ontvangen we uw reactie schriftelijk. Daarnaast willen we uw bestuursvoorzitter de heer Kuik

uitnodigen om op camera te reageren. Bent u daartoe bereid?

Bijgaand heeft u onze schriftelijke reactie ontvangen We hebben u eerder per mail bericht over hoe wij

denken over reageren op camera.
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