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Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie van <datum>, <kenmerk>, houdende aanwijzing 

van het CAK als bestuursorgaan dat wordt belast met de 

vaststelling en inning van de ouderbijdrage in het kader 

van de Jeugdwet 
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De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris 

van Veiligheid en Justitie, 

 

Gelet op artikel 8.2.3, eerste lid, van de Jeugdwet; 

 

Besluiten: 

 

Artikel 1 

Het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, wordt 

belast met de inning en vaststelling van de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 

8.2.3, eerste lid, van de Jeugdwet. 

 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. 

 

 

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

Drs. M.J. van Rijn 

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

 

 

Mr. F. Teeven MPM 

 

 

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, 

 

 

Drs. S.A. Blok  
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Toelichting 

 

Op grond van artikel 8.2.3 van de Jeugdwet wordt met dit besluit het Centraal 

Administratie Kantoor aangewezen als bestuursorgaan dat is belast met de 

vaststelling en de inning van de ouderbijdrage. 

 

De keuze voor het CAK is gemaakt na een uitvoeringstoets. Daarnaast is van 

belang dat het CAK ook in het kader van de Wmo 2015 belast is met het 

vaststellen en innen van de eigen bijdrage, waardoor één organisatie de 

ouderbijdragen (Jeugdwet) en de eigen bijdragen (Wmo 2015) vaststelt en int. 

Dat maakt dat er zicht is op het aantal bijdragen dat een gezin moet betalen en 

maakt het mogelijk om die waar nodig te beperken. 

 

In verband met zijn coördinerende rol inzake zelfstandige bestuursorganen, is 

voorzien in medeondertekening van de Minister voor Wonen en Rijksdienst. 

 

 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

Drs. M.J. van Rijn 

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

 

 

Mr. F. Teeven MPM 

 

 

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, 

 

 

Drs. S.A. Blok 

 


