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Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering 
schriftelijk gegeven antwoorden 

3 

Vragen van het lid Quik-Schuijt (SP) op 30 september 2014 medegedeeld aan 
de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over pleegoudervoogdij en het 
hulpverleningsplan. 

Antwoorden van de heer Van Rijn (Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) (ontvangen 11 november 2014). 

Vraag 1
Wat hebt u ondernomen om de Regeling pleegzorg 20131 onder de aandacht 
te brengen van betrokkenen, conform de toezegging in de brief van 26 okto-
ber 20122, waarnaar verwezen is tijdens de plenaire behandeling3 van het 
wetsvoorstel Verbetering positie pleegouders4 in de Eerste Kamer op 
27 november 2012? 

Antwoord 1
De Regeling pleegzorg 2013 is opgesteld in samenwerking met het Interpro-
vinciaal Overleg en Jeugdzorg Nederland. Om pleegouders te informeren 
over de wijzigingen naar aanleiding van de wet «Verbetering positie 
pleegouders» heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 
juni 2013 een brochure uitgebracht waarin de belangrijkste veranderingen 
voor pleegouders worden toegelicht. De wijzigingen rondom pleegouder-
voogdij, waaronder ook verplichte begeleiding, worden in deze brochure 
uitgebreid beschreven. Alle pleegouders in Nederland hebben deze brochure 
thuis ontvangen. 

Vraag 2
Is het u bekend dat pleegzorgaanbieders, Jeugdzorg Nederland alsmede de 
Afdeling publieksvoorlichting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport veelal niet bekend zijn met de nieuwe, per 1 juli 2013 ingegane 
Regeling pleegzorg 2013 met betrekking tot pleegoudervoogdij, dan wel deze 
niet toepassen? 

1 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2013, 
124014-105221A-WJZ, houdende regels ten aanzien van het pleegcontract en informatiever-
plichtingen (Regeling pleegzorg 2013), Stcrt. 2013 nr. 17619.

2 Kamerstukken I 2012/2013, 32 529, I.
3 Handelingen I 2012/2013, nr. 9, item 3, blz. 13.
4 Kamerstukken 32 529.
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Antwoord 2
Nee, dat is mij niet bekend. 

Vraag 3
Bent u het met mij eens dat ingevolge de nieuwe regeling, die met betrekking 
tot pleegoudervoogden inhoudt dat er slechts één gesprek per jaar plaats-
vindt, een hulpverleningsplan niet aan de orde is? 

Antwoord 3
In de Regeling Pleegzorg 2013 wordt gesteld dat de begeleiding bij pleeg-
oudervoogdij is beperkt tot één gesprek per jaar, tenzij de pleegoudervoogd 
meer begeleiding wenst. Deze beperkte begeleiding sluit het hulpverlenings-
plan echter niet uit. De wet stelt dat een zorgaanbieder verantwoorde zorg 
moet leveren. Onderdeel van deze verantwoorde zorg is in ieder geval het 
werken met een hulpverleningsplan. De wet biedt geen uitzonderingsgrond 
voor pleegoudervoogden. De precieze vormgeving van het hulpverlenings-
plan is een zaak van de (pleeg)zorgaanbieder, cliënt en pleegouders. Vanwege 
de beperkte begeleiding bij pleegoudervoogdij kan er in het geval van 
pleegoudervoogdij sprake zijn van een minimale variant van het hulpverle-
ningsplan. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verslag van het 
jaarlijks gesprek, afgestemd met alle betrokkenen. 

Vraag 4
Bent u bereid ervoor te zorgen dat de betrokken instellingen die pleegzorg 
aanbieden, Jeugdzorg Nederland, alsmede hun eigen afdelingen voorlichting 
alsnog geïnstrueerd worden om met betrekking tot pleegouders die door de 
rechter tot voogd zijn benoemd te handelen overeenkomstig de Regeling 
pleegzorg 2013? 

Antwoord 4
Zoals ik onder antwoord 1 heb aangegeven is Jeugdzorg Nederland 
betrokken geweest bij het opstellen van de Regeling pleegzorg 2013 en bij de 
werkwijze ten aanzien van de begeleiding van pleegoudervoogden. Jeugd-
zorg Nederland en pleegzorgaanbieders zijn op de hoogte van de wijzigingen 
als gevolg van de Wet verbetering positie pleegouders. Zij handelen hier ook 
naar in de uitvoering van hun taken.
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