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Geachte fractie,  

 

Op 16 november 2015 heeft u schriftelijke vragen (nummer SV- 1533) gesteld over  de zorginkoop. In deze brief 

beantwoorden wij de door u gestelde vragen. 

 

Uw vraag 

U bent momenteel in onderhandeling met het bedrijf G4S als beoogd zorgpartner. Eigen onderzoek, berichten in 

de pers en kamervragen van de SP roepen bij onze fractie vragen op of dit bedrijf wel partner van Hollands 

Kroon kan worden. G4S is een bedrijf dat in de gezondheidszorg alleen werkzaam is als beveiliger en biedt daar 

op haar website vele diensten voor aan. Nergens blijkt dat het bedrijf op dit moment daadwerkelijk zorg 

aanbiedt.  

 

1. Hoe bent u tot de conclusie gekomen dat dit bedrijf de juiste partner is?  

 

Antwoord 

Uw aanname is niet correct. Wij zijn in onderhandeling met G4S Zorg en Welzijn. Dit bedrijf houdt zich in 

Nederland, maar ook internationaal volledig met zorg bezig. 

 

G4S Zorg en Welzijn is geselecteerd via de Best Value Methodiek op basis van kwaliteit (85%) en prijs (15%) 

gerelateerd aan vooraf geformuleerde doelstellingen. Voor de procedure verwijs ik u naar eerdere 
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presentaties, de memo van 3 augustus 2015 en de inschrijfleidraad. De motivatie waarom G4S voldoet aan de 

gestelde criteria kunt u lezen in onze memo van 4 november 2015.  

 

Uw vraag 

G4S is een Brits-Deens beveiligingsbedrijf dat voor 90% eigenaar is van G4S Israël waardoor G4S een actieve rol 

in de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever speelt. G4S levert apparatuur en diensten aan 

militaire controleposten die deel uitmaken van de route van de muur die Israël illegaal op Palestijns gebied 

gebouw heeft.  

 

2. Heeft u voordat u in gesprek met G4S bent gegaan de antecedenten van dit bedrijf onderzocht? Zo ja, wat 

zijn uw conclusies?  

 

Antwoord 

Voor het antwoord op uw vraag verwijs ik u naar mijn memo van 16 november 2015. 

 

Uw vraag 

Het Russel Tribunaal over Palestina concludeert dat G4S medeplichtig kan worden bevonden aan Israëlische 

schendingen van internationaal recht. Amnesty International heeft bewijsmateriaal waaruit blijkt dat 

Palestijnse gevangenen worden overgebracht naar door G4S bewaakte gevangenissen in Israël wat volgens 

internationaal recht een oorlogsmisdaad is.  

 

3. Zijn deze en andere feiten bij u bekend?   

4. Stelt u geen ethische normen aan uw keuze?   

5. Wat is uw motivering waarom u het maatschappelijk verantwoord vindt G4S als partner van Hollands 

Kroon te zien?   

 

Antwoord 

3. Deze informatie is bij ons bekend. Op dit moment gaan wij uit van de informatie en onderzoeken 

uitgevoerd door onafhankelijke partijen. Ook op basis van onze eigen informatie concluderen wij dat de 

beschuldigingen ongegrond zijn. Wij hebben geen aanleiding om aan te nemen dat G4S betrokken is bij 

dergelijke praktijken. 

4. Wij stellen ethische normen aan onze keuze. 

5. G4S heeft in deze aanbesteding aantoonbaar gemaakt onze doelstellingen te kunnen realiseren. Op dit 

moment wordt nog niet gesproken van een partner, omdat wij ons nog in de concretiseringsfase bevinden.  
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Daarnaast is aannemelijk gemaakt / bewezen door onafhankelijk onderzoek dat wij geen reden hebben om 

te twijfelen aan de ethische normen en waarden van zowel het bedrijf G4S Security als G4S Zorg en 

Welzijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mary van Gent 

Wethouder Sociaal Domein 

Peter
Typewritten text
De antwoorden die LADA heeft gekregen op de vragen die gesteld zijn over de moedermaatschappij G4S geven vooralsnog geen aanleiding om de zorgdochter G4S Zorg en Welzijn te verdenken van onethisch handelen.Het is niet LADA zelf die verdenkt maar respectabele internationale organisaties die dat doen en hierover publiceren.Daarom dringt LADA er bij het college op aan de burger maximale transparantie te bieden. Ook zij zullen vertrouwen in de toekomstige zorgpartner moeten hebben.


