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 Den Haag, 29 mei 2006 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
30344  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg alsmede wijziging van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering 
 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 24 mei 2006 met algemene 
stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel IIb 
Artikel III 
9 (Kalsbeek) 
Het vaststellen van belastende regels met terugwerkende kracht wordt als ongewenst 
beschouwd; slechts in uitzonderlijke gevallen is dit toelaatbaar. Of er sprake is van een 
uitzonderlijk geval indien abusievelijk pas ruim een jaar na inwerkingtreding van de Wet op 
de jeugdzorg wordt voorzien in de wettelijke grondslag van een bepaalde ouderbijdrage, is 
twijfelachtig. Voor de betrokkenen werd de omissie pas met de indiening van dit wetsvoorstel 
kenbaar. 
Dit amendement laat de terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005 vervallen voor de 
bepaling die de ouderbijdrage verplicht stelt bij minderjarigen die met een machtiging 
uithuisplaatsing in een justitiële jeugdinrichting zijn geplaatst. Om onzekerheid over de 
juridische geldigheid van reeds betaalde bijdragen te voorkomen, is tevens bepaald dat de 
vanaf de inwerkingtreding van de Wet op de jeugdzorg betaalde bijdragen niet beschouwd 
worden als onverschuldigde betaling. 
Het amendement bevat ook de mogelijkheid dat bij ministeriële regeling wordt voorzien in 
verrekening. Dit zou b.v. kunnen in de vorm van een verminderde bijdrage gedurende een 
bepaalde tijd. 
Ingetrokken 
 

 


	Eerste Kamer der Staten-Generaal
	Den Haag, 29 mei 2006
	VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
	Artikel IIb
	Artikel III
	Ingetrokken


