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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 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

 

 datum 22 februari 2017 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

34597 

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de 

herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, 

de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van 

voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de 

PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

Houwers, Monasch, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren stemden voor.    

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Invoeging artikel IB na artikel IA 

9  11  12 ('t Wout c.s.) over het invoeren van een evaluatiebepaling 

 

In dit wetsvoorstel wordt er per AMvB ruimte geboden voor experimentele pilots (PIO). 

Hieruit moet blijken op welke manier er ruimte kan worden geboden met dezelfde kwaliteit 

en hoe deze regelruimte definitief in de Wko verankerd kan worden. Hierover wordt 

blijkens de memorie van toelichting in 2020 een besluit over genomen. Alvorens besluit 

wordt genomen, dient een evaluatie plaats te vinden. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie en het CDA.  
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Verworpen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel F 

8  10 (Ulenbelt/Yucel) over kennis van houders, management en toezichthouders 

 

In het beleid van kinderopvanginstellingen voor de aansturing van de werkvloer dient te 

allen tijde het belang van kinderen en hun ouders voorop te staan. Indieners zijn van 

mening dat inhoudelijke kennis van die werkvloer van essentieel belang is voor de 

aansturing hiervan. Om die kennis op het niveau van houders, management en 

toezichthouders te borgen, willen de indieners middels dit  amendement dat de nadere 

eisen die voor de werkvloer worden uitgewerkt per AMvB ook op een toepasselijke wijze 

vertaald in de AMvB worden voor de werkzaamheden van houders, management en 

toezichthouders in de kinderopvang. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS en de Groep 

Kuzu/Öztürk. 


