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Geachte voorzitter, 

Uw kamer heeft per brief van de algemene commissie jeugdzorg 

(2012Z06505/2012D14174) gevraagd aan te geven wanneer de eerder 

toegezegde brieven inzake de kwaliteit van de jeugdzorg, de macht dan de 

gezinsvoogd, de stand van zaken pleegzorgvergoeding, kindermishandeling, nota 

naar aanleiding van het verslag Meldcode kindermishandeling en de rapportage 

Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind verwacht kunnen worden. 

Middels deze brief breng ik hiervan op de hoogte.  

Kwaliteit van de jeugdzorg 

Deze brief heb ik op 2 april naar uw kamer gezonden. 

 

De macht dan de gezinsvoogd 

Deze brief is op 17 april door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar uw 

kamer  gezonden. 

 

De stand van zaken pleegzorgvergoeding 

Op 19 april heb ik uw kamer geïnformeerd met het toesturen van een afschrift van 
de Memorie van Antwoord wetsvoorstel 32 529 verbetering positie pleegouders die 
ik aan de Eerste Kamer heb gezonden. 

 

Kindermishandeling  

Deze brief heb ik op 16 april naar uw kamer gezonden. 

 

Nota naar aanleiding van het verslag Meldcode kindermishandeling 

Deze nota naar aanleiding van het verslag heb ik op 17 april naar uw kamer 

gezonden. 

 

Rapportage Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind 

De periodieke Koninkrijksrapportage aan het VN comité dat toezicht houdt op het 

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is vertraagd omdat nog 

niet alle bijdragen van de verschillende Koninkrijksdelen gereed zijn. Het deel van 

de rapportage dat betrekking heeft op Nederland is al wel klaar. Het Koninkrijk 
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heeft in 2008 tijdens de Universal Periodic Review de aanbeveling aangenomen 

om in haar rapportages met betrekking tot de mensenrechten, de VN te 

informeren over alle onderdelen van het Koninkrijk. Het Koninkrijk streeft ernaar 

deze gezamenlijke rapportage zo spoedig mogelijk bij de VN en ter kennisgeving 

naar de Tweede Kamer te sturen. 

 

Hoogachtend, 

 

de Staatssecretaris van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

 

 

 

mw. Drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 


