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34 045 Wijziging van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met 
de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, 
de wijziging van het adviesrecht van de 
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(Wet versterking positie ouders kinderopvang en 
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Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN YÜCEL EN SIDERIUS TER 
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81 

Ontvangen 29 januari 2015 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel F, onderdeel 1, vervalt onderdeel d. 

II

In artikel I, onderdeel S, onderdeel 1, vervalt onderdeel d. 

Toelichting  

De indieners zijn van mening dat prijs en kwaliteit in de praktijk zeer 
sterk met elkaar verbonden zijn. Discussies over de pedagogische 
kwaliteit van de opvang zullen daarom ook vaak een relatie met de prijs 
hebben. Het is in dit kader logisch om het adviesrecht van de oudercom-
missie over de prijs te handhaven. 

Wetstechnische toelichting: 
Artikel I, onderdeel F, onderdeel 1, onderdeel d, van het wetsvoorstel 

bevat de opdracht om artikel 1.60, eerste lid, onderdeel f, te laten 
vervallen. In dit onderdeel f wordt bepaald dat de ouderadviescommissie 
in de gelegenheid gesteld moest worden om een advies uit te brengen 
over elk voorgenomen besluit met betrekking tot de wijziging van de prijs 
van de kinderopvang. 

Voor artikel I, onderdeel S, onderdeel 1, onderdeel d, geldt hetzelfde 
met dien verstande dat onderdeel S een wijzigingsopdracht bevat voor 
artikel 2.17 van de wet, dat betrekking heeft op peuterspeelzalen. 

1 Vervanging in verband met een wijziging in de Toelichting en de ondertekening.
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Met het amendement wordt bewerkstelligd dat de onderdelen f in 
artikel 1.60, eerste lid, en artikel 2.17, eerste lid, niet komen te vervallen. 

Yücel
Siderius
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