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de Minister voor Rechtsbescherming  

  

Amendement Lid Omtzigt inzake de Tijdelijke wet 

uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT 

  

 

1.     Aanleiding 

 Het Kamerlid Omtzigt heeft een amendement1 ingediend bij het wetsvoorstel 

houdende Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens 

ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen 

bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met 

uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens 

UHP KOT). 

 Het amendement strekt ertoe dat individuele dossiers van gedupeerde ouders 

en hun uithuisgeplaatste kinderen aan de Minister voor Rechtsbescherming 

zouden moeten worden verstrekt en vervolgens worden gedeeld met het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of andere wetenschappelijke 

onderzoekers. Ook de op basis van het wetsvoorstel te maken lijsten met 

persoonsgegevens van UHP KOT-ouders en UHP KOT-kinderen zouden op 

deze manier moeten worden verwerkt. Deze gegevensverwerking zou moeten 

dienen voor wetenschappelijk onderzoek naar mogelijk causaal verband 

tussen de uithuisplaatsingen en de problemen bij de uitvoering van de 

kinderopvangtoeslag.  

 

2.     Geadviseerd besluit 

 U wordt verzocht akkoord te gaan met (1) het over dit amendement 

verzoeken om advies van de Autoriteit persoonsgegevens (AP), en (2) het 

verzoeken om een zienswijze van de Belastingdienst/Toeslagen, het CBS, de 

Raad voor de rechtspraak en de gerechten, de raad voor de 

kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen.  

 U wordt verzocht akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde brief 

aan de voorzitter van de Tweede Kamer (TK). In de brief wordt de TK 

geïnformeerd over het vragen van het advies en de zienswijzen, ten behoeve 

van de zorgvuldige voorbereiding van de beoordeling door de regering van het 

amendement. 

 

3.     Kernpunten 

 Het is de bedoeling om de TK voorafgaand aan de plenaire behandeling (dat 

nu verwacht wordt in april 2023) het advies AP en de zienswijzen van de 

eerder genoemde organisaties toe te sturen. In dat licht wordt gevraagd om 

een spoedige behandeling van het verzoek om zienswijzen en advies AP. Dit 

biedt ook de gelegenheid om, met inachtneming van de zienswijzen en 
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adviezen, t.z.t. namens de regering een appreciatie van het amendement te 

geven. Dit wordt u t.z.t. in een beslisnota voorgelegd. 

 

4.  Toelichting 

 

4.1 Politieke context 

 U heeft in een debat in mei 2022 aan de TK toegezegd met spoed te regelen 

dat er inzicht in de omvang van de groep gedupeerde ouders komt, waarmee 

de betrokken organisaties ook weten wie deze ouders zijn. Dit wetsvoorstel 

geeft daaraan uitvoering. 

 Het gaat om een spoedwetsvoorstel. Een spoedige invoering van het 

wetsvoorstel is mede afhankelijk van de voortgang binnen JenV en van de 

prioritering door de TK en EK. De TK heeft geen prioriteit gegeven aan 

plenaire behandeling van het wetsvoorstel. De plenaire behandeling van het 

wetsvoorstel staat gepland voor week 14 van 2023 (de week van 3-7 april). 

In dat licht wordt gestreefd naar een inwerkingtreding van dit wetsvoorstel 

rond de zomer van 2023. 

 

4.2 Juridische overwegingen 

 Het wetsvoorstel strekt tot het bereiken van drie doelen: (1) inzicht in de 

groep ouders die gedupeerde zijn bij de uitvoering van de 

kinderopvangtoeslag én hun kinderen die te maken hebben (gehad) met een 

gedwongen uithuisplaatsing; (2) het bereiken van deze groep ouders met een 

gericht ondersteuningsaanbod; en (3) reflectie op het eigen handelen door 

het doorlichten van dossiers van de uithuisgeplaatste kinderen van deze 

groep ouders door de Raad voor de rechtspraak en de gerechten, de raad 

voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen. 

 Op basis van dit wetsvoorstel komt een lijst van UHP KOT-ouders (t.b.v. de 

eerste twee doelen) en een lijst van UHP KOT-kinderen (t.b.v. het derde doel) 

tot stand. Alleen de lijst van UHP KOT-kinderen wordt verstrekt aan de 

verschillende organisaties. Om de inbreuk op persoonsgegevens zo klein 

mogelijk te houden, zijn daarom alleen burgerservicenummers en 

geboortedata van deze kinderen opgenomen. 

 De lijst van UHP KOT-ouders blijft bij de Minister voor Rechtsbescherming en 

bevat de burgerservicenummers, namen, geslacht en adresgegevens van de 

UHP KOT-ouders. 

 Het amendement van het lid Omtzigt is een uitbreiding van het wetsvoorstel, 

doordat het een vierde doel aan het wetsvoorstel toevoegt, nl. het doen van 

(onafhankelijk en wetenschappelijk) onderzoek door het CBS of andere 

onderzoekers. 

 Het amendement brengt mee dat alle persoonsgegevens uit de lijsten van 

UHP KOT-ouders en UHP KOT-kinderen worden gedeeld met het CBS en 

andere onderzoekers. 

 Daarnaast dienen de verschillende organisaties (de raad voor de 

kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de 

rechtspraak en de gerechten) op verzoek van de Minister, de dossiers die 

betrekking hebben op of informatie bevatten over de UHP KOT-ouders en UHP 

KOT-kinderen te verstrekken. De Minister moet die vervolgens verstrekken 

aan het CBS of andere onderzoekers. 

 Gezien deze uitbreiding van het wetsvoorstel en het belang van een 

zorgvuldige voorbereiding van een beoordeling van het amendement, waarbij 

ook de bij gegevensverwerking betrokken belangen dienen te worden 

gewogen, is het noodzakelijk het amendement voor advies voor te leggen aan 
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de AP. Daarnaast zullen de verschillende organisaties die persoonsgegevens 

dienen te verstrekken of aan wie persoonsgegevens worden verstrekt om 

advies worden gevraagd. Het gaat daarbij om de Belastingdienst/Toeslagen, 

het CBS, de Raad voor de rechtspraak en de gerechten, de raad voor de 

kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen. 

 

4.3 Krachtenveld 

 De conceptbrief aan de voorzitter van de TK is inhoudelijk voorgelegd geweest 

aan de verschillende organisaties (het CBS, de Belastingdienst/Toeslagen, de 

Raad voor de rechtspraak en de gerechten, de raad voor de 

kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen). 

 De conceptbrief aan de voorzitter van de TK is ambtelijk gedeeld met FIN en 

VWS. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Niet van toepassing; met uitzondering van persoonsgegevens wordt alles in deze 

nota openbaar met de toezending van de brief aan de TK. 

 

6.  Bijlagen 

 Conceptbrief aan de voorzitter van de TK 

 Amendement Lid Omtzigt 

 


