
Vragen en antwoorden faillissement 
jeugdhulpaanbieder

Deze vragen en antwoorden zijn ter aanvulling op de vragen en antwoorden geformuleerd in de handreiking 

Continuïteit Jeugdhulp. 

Q: Hoe kan ik bij surseance/faillissement van een jeugdhulpaanbieder achterhalen welke kinderen uit mijn 

gemeente zorg genieten van deze aanbieder?

A: Deze informatie haalt u uit de administratie van de gemeente. Met name wanneer het woonplaatsbeginsel 

een rol speelt, zal het extra inzet vergen om uit te zoeken welke gemeente verantwoordelijk is.  

Q:  Als er surseance wordt aangevraagd: in hoeverre ga je als gemeente dan al anticiperen op een naderend 

faillissement?

A:   Als surseance is aangevraagd zal de gemeente alvast anticiperen op een naderend faillissement, behalve als 

er geluiden zijn dat bijvoorbeeld een kansrijke fusie aanstaande is. Anticiperen betekent dat wordt gekeken 

in hoeverre er in de wijde regio plekken zijn voor de opvang van de betrokken cliënten. Parrallel aan dit 

proces zal de bewindvoerder gesprekken voeren met mogelijke overnamepartners voor (onderdelen van) de 

aanbieder. Merk op dat bij surseance cliënten in zorg blijven bij de aanbieder tot faillissement aan de orde 

is. 

Q:  Wat het overplaatsen van kinderen betreft: in hoeverre hebben cliënten/ouders hier zelf een stem in?

A:   Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alternatieven en overleggen - zoals zij dat regulier doen en in lijn 

met de lokale regeling - met cliënt en ouders of voogd. Cliënten en ouders hebben dus net zoveel zeggen-

schap als bij de oorspronkelijke plaatsing.

Q:  Wie is verantwoordelijk voor een eventuele overplaatsing/overbruggingszorg: gemeente of bewindvoer-

der/curator?

A:  Formeel is de curator als ‘eigenaar’ van de contracten verantwoordelijk voor een eventuele overplaatsing/

overbruggingszorg. De gemeente zorgt formeel voor een adequaat aanbod. In de praktijk zullen gemeen-

ten veelal zelf willen weten waar kinderen heen gaan en daar ook regie op willen en gaan voeren.   

Q:  Wie is verantwoordelijk voor de communicatie richting ouders? Doet de bewindvoerder/curator dit of wij 

als gemeente?

A:   De jeugdhulpaanbieder informeert over de situatie en de gemeente heeft de eigenstandige verantwoorde-

lijkheid te informeren over de continuïteit van zorg. Aangeraden wordt de communicatie zoveel als moge-

lijk af te stemmen.

Zie ook de Handreiking: 
https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20160706_continuiteit_van_jeugdhulp_bij_faillisement.pdf

https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/20160706_continuiteit_van_jeugdhulp_bij_faillisement.pdf

