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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 datum 15 juni 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32529 

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene 

Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige 

andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering 

positie pleegouders) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel J, tweede onderdeel 

Artikel I, onderdeel K 

Artikel I, onderdeel M 

9  10 (Kooiman) 

De verplichte begeleiding van pleegouders die van de rechter de voogdij toegewezen 

hebben gekregen komt te vervallen. Voogdij geeft iemand immers gezag en iemand met 

gezag hoeft niet begeleid te worden. 

Verworpen. Voor: SP, D66 en SGP 
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Artikel III 

8 (Kooiman) 

Dit amendement regelt dat de aanspraak op het kindgebonden budget blijft bestaan indien 

het recht op kinderbijslag komt te vervallen wanneer een kind uit huis wordt geplaatst. Bij 

de uithuisplaatsing van een kind wordt de kinderbijslag en indien van toepassing het 

kindgebonden budget geschrapt voor de ouders, omdat zij geen ouderbijdrage meer 

hoeven te betalen voor hun kind bij plaatsing in het pleeggezin. Ouders blijven echter wel 

financieel verantwoordelijk voor hun kind en zijn onderhoudsplichtig. Ouders met lage 

inkomens gaan er hierdoor financieel fors op achteruit. De financiële achteruitgang die 

ouders hebben bij het verliezen van het kindgebonden budget kan oplopen tot € 1 307 per 

jaar. Een inkomen van een bijstandsmoeder daalt met 6 en een kwart procent, terwijl 

iemand die 2 x modaal verdient er één procent op vooruit gaat.  

Dit amendement zorgt ervoor dat ouders met lagere inkomens niet onevenredig hard 

worden getroffen door te regelen dat ouders het recht op het kindgebonden budget 

behouden. 

Verworpen. Voor: SP en ChristenUnie 

 

Artikel I, onderdeel A 

Artikel I, onderdeel M 

Artikel I, onderdeel M 

11 (Dijsselbloem) 

De afgelopen jaren is meerdere malen gebleken dat de screening van pleegouders soms 

onvoldoende is, dat de veiligheid in pleeggezinnen soms te wensen over laat en dat 

informatie tussen pleegzorgaanbiedes niet of onvoldeonde wordt gedeeld. Een Landelijk 

Register Pleegouders, zoals in dit amendement voorgesteld, draagt bij aan het bewaken 

van de goede naam van pleegouders in Nederland en vormt waarborgen voor toelating en 

verwijdering als pleegouders, mede door een betere informatie-afstemming tussen de 

landelijke Raad voor de Kinderbescherming en de pleegzorgorganisaties onderling.  

Op dit moment kunnen pleegouders die bij de ene zorgaanbieder ongeschikt zijn bevonden 

bijvoorbeeld vanwege vermoedens van kindermishandeling, zonder problemen zich 

inschrijven bij een nieuwe zorgaanbieder als pleegouder. De aanvankelijk afgegeven 

«verklaring van geen bezwaar» blijft van kracht en er is geen landelijke uitwisseling van 

informatie. Dit kan ervoor zorgen dat er ongewenste situaties ontstaan, waardoor 

kwetsbare uithuisgeplaatste kinderen de dupe worden van ongeschikte pleegouders.  

De raad voor de kinderbescherming zal het register beheren door in- en uitschrijvingen bij 

te houden. Zorgaanbieders geven de raad informatie over de pleegouders die zich 

inschakelen maar ook over de pleegouders die zij niet langer wensen in te schakelen met 

de reden voor verandering.  

De Minister zal in een AMvB nadere regels stellen over het beheer en de voorwaarden van 

het register. Hieronder wordt zorgvuldig de privacy van de pleegouders gewaarborgd. Maar 

in de AmvB kunnen ook nadere regels worden vastgelegd over minimum-eisen ten aanzien 

van scholing en bijscholing 

Ingetrokken 
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Moties 
 
12 (Van der Burg) over de pleegvergoeding 

Aangehouden 

 

 


