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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 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 
 

 
 datum 13 maart 2019 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
35070 
 
Wijziging van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de 
Jeugdwet in verband met het centraliseren van tolkvoorzieningen ten behoeve van de 
ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en de deelname aan het maatschappelijk verkeer 
van personen met een auditieve beperking, van de luisterlijnen voor volwassenen en 
jeugdigen en van het vertrouwenswerk jeugd (Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief 
beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 maart 2019 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   
 
Aangenomen amendementen 
 
Diverse artikelen 
8  11 (Westerveld)  
 
Dit amendement waarborgt dat kinderen en hun (pleeg)ouders in de jeugdhulp te allen 
tijde zelfstandig toegang hebben tot contact met een vertrouwenspersoon zonder 
tussenkomst van anderen. Het is belangrijk dat zij dat kunnen zonder tussenkomst van 
andere individuen, omdat dat het vertrouwenswerk bemoeilijkt. In  de huidige wet is 
vastgelegd dat de gemeente, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en Veilig 
Thuis een vertrouwenspersoon in de gelegenheid stellen zijn taak uit te oefenen. In de 
praktijk blijkt echter dat dit niet toereikend is. Zo komt het voor dat kinderen in sommige 
situaties alleen vertrouwenspersonen spreken in groepsverband. Ook mogen zij in 
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sommige situaties alleen spreken met een vertrouwenspersoon middels toestemming van 
hun ouders, mentor of begeleider. 
Dit amendement zorgt ervoor dat in de wet verankerd wordt dat anderen niet het contact 
tussen cliënt en vertrouwenspersoon mogen verhinderen. Dit is belangrijk, omdat de vrije 
toegang tot een vertrouwenspersoon bijdraagt aan het welzijn van kinderen (en hun 
ouders) in de zorg. Kinderen kunnen zich namelijk zeer bezwaard voelen als zij 
bijvoorbeeld toestemming nodig hebben van het individu waar zij de desbetreffende klacht 
over willen indienen. Ook kunnen vertrouwenspersonen door dit amendement beter en 
efficiënter te werk gaan omdat hun werkzaamheden niet bemoeilijkt worden door 
tussenkomst van anderen. 
In artikel V van het wetsvoorstel staat een onjuiste verwijzing naar Bijlage 2 van de Wet 
normering topinkomens. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om deze verwijzing te 
corrigeren (zie artikel IV van dit amendement). 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 
VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD  
 
Moties 
 
9 (Westerveld) over jaarlijks inzicht in aantal en aard van de klachten 
Ingetrokken. 
 
10 (Kerstens) over knelpunten in de huidige regeling inventariseren  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 


