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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 
 datum 8 januari 2008 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 

31134 Wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere wetten in verband met het 
herstel van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en het opnemen 
van een klachtenregeling voor oudercommissies in die wet alsmede in verband 
met de overgang van het beleidsterrein kinderopvang naar het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 
 

 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.  

 
 
 

Aangenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel H 
14 → 18 (Gesthuizen) 
Dit amendement regelt dat een objectieve klachtenbehandeling door een klachtenkamer is 
gewaarborgd. Het is niet wenselijk dat betrokkenen deelnemen aan de behandeling van de 
klacht. De samenstelling van de klachtenkamer hoort per zitting te worden afgestemd en 
er horen geen werknemers of bestuurders in te zitten van instellingen waarover op dat 

moment klachten worden behandeld. Twijfel over de onafhankelijkheid van de 
klachtenkamer bij de indieners van een klacht moet worden voorkomen; dit komt ten 
slotte ook de waarde die men hecht aan het oordeel van de klachtenkamer ten goede. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, CDA, PVV en het lid 
Verdonk 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel H 
11 → 15 (Gesthuizen) 
Dit amendement regelt dat er een landelijke klachtenkamer voor geschillen binnen de 
kinderopvang wordt ingesteld, waarmee de kwaliteit, de voortgang en de uniformiteit van 
de klachtenprocedures en uitspraken voldoende kunnen worden gegarandeerd. 

Daarnaast regelt dit amendement dat een objectieve klachtenbehandeling door deze 
landelijke klachtenkamer is gewaarborgd. Het is niet wenselijk dat betrokkenen deelnemen 
aan de behandeling van de klacht. De samenstelling van de landelijke klachtenkamer hoort 
per zitting te worden afgestemd en er horen geen werknemers of bestuurders in te 

zitten van instellingen waarover op dat moment klachten worden behandeld. Twijfel over 
de onafhankelijkheid van de landelijke klachtenkamer bij de indieners van een klacht moet 

worden voorkomen; dit komt ten slotte ook de waarde die men hecht aan het oordeel van 
de Klachtenkamer ten goede. Tot slot regelt dit amendement dat in het geval van een 
uitspraak van de Klachtenkamer zowel de houder als de oudercommissie zekerheid hebben 
van uitvoering.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en PVV 
 
 

Artikel I, onderdeel H 
12 → 16  (Gesthuizen) 
Dit amendement regelt evenals gewijzigd amendement nr. 15 dat er een landelijke 
klachtenkamer voor geschillen binnen de kinderopvang wordt ingesteld, waarmee de 
kwaliteit, de voortgang en de uniformiteit van de klachtenprocedures en uitspraken 
voldoende kunnen worden gegarandeerd. Daarnaast regelt dit amendement dat een 

objectieve klachtenbehandeling door deze landelijke klachtenkamer is gewaarborgd. Het is 

niet wenselijk dat betrokkenen deelnemen aan de behandeling. De samenstelling van de 
landelijke klachtenkamer hoort per zitting te worden afgestemd en er horen geen 
werknemers of bestuurders in te zitten van instellingen waarover op dat moment klachten 
worden behandeld. Twijfel over de onafhankelijkheid van de landelijke klachtenkamer bij 
de indieners van een klacht moet worden voorkomen; dit komt ten slotte ook de waarde 
die men hecht aan het oordeel van de Klachtenkamer ten goede.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV 
 
 
Artikel I, onderdeel H 
13 → 17 (Gesthuizen) 
Dit amendement regelt dat een objectieve klachtenbehandeling door een klachtenkamer is 

gewaarborgd. Het is niet wenselijk dat betrokkenen deelnemen aan de behandeling van de 
klacht. De samenstelling van de klachtenkamer hoort per zitting te worden afgestemd en 
er horen geen werknemers of bestuurders in te zitten van instellingen waarover op dat 
moment klachten worden behandeld. Twijfel over de onafhankelijkheid van de 

klachtenkamer bij de indieners van een klacht moet worden voorkomen; dit komt ten 
slotte ook de waarde die men hecht aan het oordeel van de klachtenkamer ten goede. 
Tot slot regelt dit amendement dat in het geval van een uitspraak van de klachtenkamer 

zowel de houder als de klachtenkamer zekerheid hebben van uitvoering. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en PVV 
 
 


