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33 619 Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en 
enkele andere wetten ten behoeve van de 
professionalisering van de jeugdzorg 

A BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, 
WELZIJN EN SPORT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 november 2013 

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie, ter overlegging een ontwerpbesluit1, houdende wijziging van het 
Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg in verband met de professionali-
sering van de jeugdzorg. Deze overlegging geschiedt ter uitvoering van de 
wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 109 van de Wet op 
de jeugdzorg) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over 
het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad 
van State (Afdeling advisering) wordt voorgelegd en vervolgens zal 
worden vastgesteld. 

Gelijktijdig met de voorhang bij uw Kamer wordt het ontwerpbesluit 
ingevolge artikel 109 van de Wet op de jeugdzorg in de Staatscourant 
bekend gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken, binnen vier weken. 
Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de 
Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering over het 
ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken na de bekendmaking van het 
ontwerpbesluit in de Staatscourant. 
Het ontwerpbesluit strekt ertoe een structuur te bieden voor de ambitie 
dat geregistreerde jeugdprofessionals bereid zijn zich te houden aan de 
voor hun beroepsgroep geldende beroepsethische normen, zijn 
opgenomen in een beroepsregister, voldoen aan de bijbehorende 
opleidingseisen en eisen van bij- en nascholing en reflectie, met tucht-
recht als sluitstuk. Ook wordt een positie geregeld van een beroepsre-
gister. 

1 Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 154047.
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Er wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van 
het besluit. 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.J. van Rijn
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