
Bijlage bij brief Toezeggingen uit de eerste termijn behandeling wetsvoorstel Verbetering positie 

pleegouders (32 529) 

 

Ingevolge artikel 8, tweede lid, van het EVRM is beperking van het recht op respect voor de 

persoonlijke levenssfeer alleen toegestaan voor zover die a) bij wet is voorzien, b) noodzakelijk is 

in een democratische samenleving en c) een geoorloofd, expliciet doel dient. Het 

noodzaakscriterium wordt in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens 

(EHRM) nader ingevuld met de vereisten van een dringende maatschappelijke behoefte, van 

proportionaliteit, en van subsidiariteit.  

Persoonsgegevens mogen volgens de Wbp alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld (artikel 7). De gronden die gegevens verwerken 

staan limitatief opgesomd in artikel 8 van de Wbp 

Ik signaleer de volgende knelpunten: 

- Het amendement is in strijd met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Deze 

houden in dat zo nauwkeurig mogelijk wordt omschreven welke informatie wordt verwerkt waarbij 

de betreffende informatie absoluut noodzakelijk moet zijn om het doel te bereiken en dat het doel 

waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt niet redelijkerwijs op een andere, minder 

nadelige wijze kan worden bereikt. Allereerst is het doel niet omschreven in de wet, waarvoor het 

ingestelde register een middel zou vormen. Voorts bepaalt het amendement niet welke gegevens 

geregistreerd worden. Betreft het persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) of bijzondere 

persoonsgegevens (zoals strafrechtelijke gegevens) waarvoor een strenger regime geldt volgens de 

Wbp? Dit is in strijd met de eis van proportionaliteit. Ook is nog onvoldoende onderzocht in 

hoeverre het instellen van een register een oplossing biedt voor het gebrek aan 

informatieuitwisseling tussen pleegzorgaanbieders over ongeschikt bevonden pleegouders en is de 

relatie met de Verklaring van geen bezwaar niet tot uitdrukking gebracht. Ook zijn er geen andere, 

lichtere alternatieven onderzocht. Er is dus onvoldoende grond om de effectiviteit van de maatregel 

aan te nemen. 

- Het amendement bepaalt in artikel 28ab, derde lid dat bij AMvB nadere regels gesteld 

mogen worden. Voor delegatie naar AMvB-niveau is echter juridisch geen ruimte. Er is niet 

voldoende omschreven in welke gevallen en voor welke doelen persoonsgegevens verwerkt mogen 

worden, van welke categorieën van personen gegevens mogen worden verwerkt en hoe lang deze 

mogen worden bewaard. Het amendement regelt niet aan wie gegevens verstrekt mogen worden 

door de Raad. Ook regelt het amendement niet wie de gegevens aanlevert bij de Raad, wie en 

onder welke voorwaarden de gegevens mag inzien of hoe de toegang tot de gegevens door 

pleegouders is gewaarborgd. Het amendement noemt in het tweede lid slechts twee 

verwijderingsgronden, maar impliceert door de bewoordingen „in ieder geval‟ dat er nog meer 

verwijderingsgronden denkbaar zijn. Er is  niet geregeld hoe omgegaan moet worden met 

bijvoorbeeld pleegouders die weliswaar geschikt zijn bevonden en geregistreerd, maar nooit een 

pleegcontract hebben afgesloten. Er zijn geen rechtswaarborgen geformuleerd rondom de 

uitschrijving uit het register, hetgeen feitelijk een “zwarte lijst”oplevert omdat een uitgeschreven 

persoon geen pleegouder kan zijn. Ook is er geen aandacht besteed aan de mogelijkheid van 

effectief toezicht en controle op de uitvoering of beperking van geldingsduur door een 

horizonbepaling dan wel een evaluatiebepaling. 

Daarnaast heeft de verwijdering van de inschrijving bij het beëindigen van het pleegcontract nog 

een ander, ongewenst gevolg. Ingevolge punt 1 van de bijlage bij artikel 3, eerste lid van de 

Regeling pleegzorg, slechts betrekking op 1 kind. Wanneer het pleegcontract wordt beëindigd om 

andere redenen dan gebleken ongeschiktheid (bijvoorbeeld het kind wordt meerderjarig), dan zou 

dit betekenen dat pleegouders hun registratie verliezen. 

 

 


