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1.     Aanleiding 

Zoals door u toegezegd tijdens het debat van 12 mei jl. over problemen met 

uithuisplaatsingen van kinderen publiceert het CBS niet jaarlijks, maar 

halfjaarlijks een UHP KOT analyse. De eerstvolgende analyse wordt aanstaande 

woensdag 30 november om 12.00 uur gepubliceerd. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met het versturen aan de Tweede Kamer 

van bijgevoegde reactie op deze tweede vervolganalyse van het CBS. 

 

3.     Kernpunten 

Hieronder in een tabel de belangrijkste cijfers op een rij.  

 

Datum CBSanalyse => 18 oktober 2021 11 mei 2022 30 november 2022 

CBS analyse heeft 

betrekking op aantal 

minderjarige kinderen 

49.235 59.805 68.165 

Totaal aantal 

uithuisplaatsingen 

1.115 in periode 

2015-2020 

1.675 in periode 

2015-2021 

2.090 in de periode 

2015-eind juni 2022 

Lopende 

uithuisplaatsingen 

420 op 30-12-20 555 op 30-12-21 645 op 30-6-22 

 

Geconcludeerd kan worden dat de toename in het aantal (lopende) 

uithuisplaatsingen overeenkomt met de toename in het aantal minderjarige 

kinderen waar de analyse betrekking op heeft. Dit levert in relatie tot de eerdere 

analyses geen afwijkend beeld op en strookt met de conclusie uit de CBS analyse 

dat dupering in de kinderopvangtoeslagenaffaire gemiddeld genomen niet tot 

extra kinderbeschermingsmaatregelen heeft geleid. 

 

4.     Toelichting 

 

4.1 Politieke context 

Met de uitvoering van het door u binnenkort aan te bieden wetsvoorstel 

uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT krijgt u niet alleen zicht op de 

daadwerkelijk opgelegde uithuisplaatsingen van 2005 tot heden, maar ook op wie 

deze kinderen en hun ouders zijn. Met deze informatie kunt u hen een 

ondersteuningsaanbod doen en kunnen de RvdR, de RvdK en de GI’s reflecteren 
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op hun handelen. 

 

4.2 Krachtenveld 

Ook deze brief wordt mede ondertekend door de beide staatssecretarissen van 

VWS en T&D, net al eerdere brieven over dit onderwerp. De VNG wordt op hun 

verzoek dinsdag 29 november door het CBS onder embargo op de hoogte gesteld 

van deze tweede vervolganalyse, gelet op de uitsplitsing naar jeugdregio en 

gemeente. 

 

4.3 Communicatie 

De uitkomst van deze analyse is in lijn met de eerdere vervolganalyse. In 

samenspraak met DCOM is ervoor gekozen geen persbericht maar enkel een 

woordvoeringslijn voor te bereiden. Het CBS geeft ook geen nadere ruchtbaarheid 

aan deze analyse. 

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

Deze nota bevat verder geen informatie zich niet leent voor openbaarmaking.  

 

 

 


