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32 015 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de 
Pleegkinderenwet in verband met herziening 
van de maatregelen van kinderbescherming 

Nr. 21  AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOIMAN EN VAN TOORENBURG 
TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151 

Ontvangen 1 februari 2011  

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel III, onderdeel B, wordt in artikel 53, derde lid, de zinsnede 
«kunnen de stichting die de ondertoezichtstelling uitvoert, deze inlich-
tingen desgevraagd of uit eigen beweging verstrekken» vervangen door: 
verstrekken de stichting die de ondertoezichtstelling uitvoert deze 
inlichtingen desgevraagd of kunnen deze inlichtingen uit eigen beweging 
aan de stichting verstrekken. 

Toelichting  

In een gezin zijn vaak meer hulpverleners betrokken. Artsen, maatschap-
pelijk werkers en GGZ-medewerkers zijn op dit moment niet verplicht 
informatie die noodzakelijk kan worden geachte voor de uitvoering van de 
ondertoezichtstelling te verstrekken aan de stichting die de ondertoezicht-
stelling uitvoert. Dit is een belemmering voor de gezinsvoogdijwerker, die 
eigenlijk in het belang van het kind over alle relevante informatie zou 
moeten kunnen beschikken. Ook hulpverleners die niet direct het kind 
maar bijvoorbeeld andere gezinsleden (minderjarig of meerderjarig) 
behandelen zouden deze informatie, wanneer het in het belang van het 
kind en de uitvoering van de ondertoezichtstelling is, moeten delen met 
de gezinsvoogdijwerker. 

Dit amendement schrijft voor dat derden die beroepshalve beschikken 
over inlichtingen inzake feiten en omstandigheden die de persoon van een 
minderjarige die onder toezicht is gesteld, diens verzorging en opvoeding 
of de persoon van een ouder of voogd betreffen en die noodzakelijk 
kunnen worden geacht voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling 
verplicht zijn om deze informatie te verstrekken aan de stichting die de 
ondertoezichtstelling uitvoert, indien de stichting hierom vraagt. De 
afweging om deze gegevens te verstrekken is dus weggehaald bij de 
«derden» zelf. De stichting kan besluiten om de gegevens te vragen, en de 
derden zijn dan gehouden deze te geven. De rechter kan worden 

 

1  Vervangen in verband met wijziging van de 
ondertekening.
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ingeschakeld indien de gegevens niet verschaft worden en het artikel dus 
wordt overtreden. 

Kooiman
Van Toorenburg
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