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OPLEGGER 

Algemeen 

Onderwerp Richtlijnen bijzondere pleegzorgkosten 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Marlot van der Kolk  
Eenheid Sturing 
E-mail m.vanderkolk@regiogv.nl 
Kenmerk 18.0010483 
Datum 14 november 2018 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Vaststellen van de richtlijnen bijzondere pleegzorgkosten, geldend per 1-1-

2019 
 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
04-12-18 Ambtelijke klankbordgroep 

sociaal domein 
Kennisnemen Akkoord en positief advies; per mail 

worden nog enkele verbeteringen 
gedaan, deze zullen verwerkt worden. 

06-12-18 Directie-overleg Vaststellen  Positief advies. 
20-12-18 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen Volgt 

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
De ‘uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen’ (18.0004406) is september jl. vastgesteld. Hierin is 
opgenomen dat het budgetplafond bijzondere pleegzorgkosten wordt verhoogd van €750 per jaar 
naar €1500 per jaar en is opgenomen dat de bijzondere pleegzorgkosten flexibel ingezet kunnen 
worden (bijvoorbeeld voor kinderopvang), mits voor deze kosten geen uitkering op grond van een 
andere regeling kan worden verstrekt en de kosten redelijkerwijs niet zijn te verhalen op 
onderhoudsplichtige ouders. Het doel is om pleegouders waar mogelijk te compenseren voor de 
kosten die zij maken voor hun pleegkind. Deze eerder vastgestelde wijzigingen met betrekking tot 
bijzondere pleegzorgkosten zijn opgenomen in het toelatingsdocument Jeugdhulp, geldend per 1-1-
2019. In het toelatingsdocument is gesteld dat aanbieders de bijzondere pleegzorgkosten kunnen 
declareren bij de opdrachtgever. Deze richtlijnen zijn bedoeld om te verhelderen welke bijzondere 
kosten door aanbieders van pleegzorg kunnen worden gedeclareerd en via welke procedure. 

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Richtlijnen bijzondere pleegzorgkosten 
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Richtlijnen bijzondere pleegzorgkosten Regio Gooi en 
Vechtstreek  

1. Inleiding  

Deze richtlijnen zijn een uitwerking van het onderdeel pleegzorg in het toelatingsdocument Jeugdhulp 
(paragraaf 6.3). In het toelatingsdocument is gesteld dat aanbieders de bijzondere pleegzorgkosten 
kunnen declareren bij de opdrachtgever. Gemeenten trachten pleegouders te compenseren voor de 
kosten die zij maken voor een pleegkind. De aanbieder brengt de mogelijkheid om bijzondere 
pleegzorgkosten te declareren actief onder de aandacht bij pleegouders. Onderstaande richtlijnen zijn 
bedoeld om te verhelderen welke bijzondere kosten door aanbieders van pleegzorg kunnen worden 
gedeclareerd en via welke procedure.  

2. Wettelijke kaders  

De regeling Jeugdwet bepaalt dat onder de bijzondere kosten pleegzorg wordt verstaan: kosten die 
noodzakelijk worden geacht en redelijkerwijs niet kunnen worden voldaan uit het basisbedrag 
pleegzorg. Onder noodzakelijke bijzondere kosten wordt wettelijk in ieder geval verstaan:  

- Incidentele hoge medische kosten die niet op grond van een andere regeling worden vergoed; 

- Kosten voor een aanvullende ziektekostenverzekering;  

- Reiskosten waarvoor het basisbedrag redelijkerwijs niet toereikend is.  

 
Daarbij komen de kosten alleen in aanmerking voor een vergoeding indien: “voor deze kosten geen 
uitkering op grond van een andere regeling kan worden verstrekt, en de kosten redelijkerwijs niet zijn te 
verhalen op onderhoudsplichtige ouders.”  

3. Reikwijdte  

Deze regeling is van toepassing op pleegouders die pleegkinderen opvangen en waarbij de bijzondere 
kosten niet op de onderhoudsplichtige ouders te verhalen zijn. Bijlage 1 van deze regeling bevat een 
overzicht van kosten die in aanmerking komen voor een vergoeding. 

4. Maximum te declareren bedrag  

Een aanbieder kan per pleegkind € 1500,00 per jaar declareren aan bijzondere kosten. Indien dit 
bedrag wordt overschreden dient de aanbieder vooraf de kosten aan de opdrachtgever te 
verantwoorden. Aanbieders blijven naar ouders toe hiervoor hun huidige richtlijnen hanteren. Indien 
hierdoor schrijnende situaties ontstaan horen wij dat graag.  

5. Andere regelingen  

Voor pleegkinderen die woonachtig zijn in de provincie Noord-Holland is het jeugdfonds sport en 
cultuur Noord-Holland beschikbaar. Daarnaast zijn alle gemeenten in de regio aangesloten bij het 
jeugdfonds. Voor alle gemeenten behalve de gemeente Huizen geldt dat ouders met een inkomen tot 
120% van het minimum inkomen in aanmerking komen voor een bijdrage tot € 250,- per jaar vanuit het 
fonds.   

6. Procedure  

1. Pleegouders vragen bij de aanbieder een vergoeding voor bijzondere kosten aan. 

2. De pleegzorgaanbieder beoordeelt de aanvraag.  

3. de pleegzorg aanbieder neemt in de beoordeling mee of de kosten vallen binnen het 

basisbedrag, kunnen worden verhaald op de onderhoudsplichtige ouders, of dat deze vanuit 

een andere regeling vergoed kunnen worden. In bijlage 1 is uitgesplitst welke kosten kunnen 
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worden gedeclareerd bij de gemeente. In geval van medische kosten wordt eerst gekeken of 

de zorgverzekering de kosten dekt.  

4. Indien de kosten niet vanuit een andere instantie vergoed kunnen worden dient de aanbieder 

een declaratie in via VECOZO. Er geldt een plafondbedrag per kind per jaar. Indien de kosten 

boven dit bedrag uitkomen zal de aanbieder om uitleg gevraagd worden.  

5. De regio controleert de declaraties periodiek steekproefsgewijs. 
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Bijlage 1: Bijzondere kosten pleegzorg 

Gemeente is wettelijk verplicht om te vergoeden:  

Medische kosten  
- Aanvullende zorgverzekering  

- Lichamelijke, psychologische en psychiatrische onderzoeken, therapieën en medicijnen die in het 

geheel niet door de zorgverzekering worden vergoed of die niet meer worden vergoed omdat 

de kosten boven de maximale vergoeding uitkomen.  

- Dagvergoeding van € 0,50 bij bedplassen 

- Brillen, contactlenzen, beugels en andere hulpmiddelen, indien deze niet (volledig) worden 

vergoed door de zorgverzekeraar 

Reiskosten en mobiliteit  
- Reiskosten in verband met de omgangsregeling en familiecontacten, waarvoor het 

basisbedrag niet toereikend is 

- Reiskosten in verband met veelvuldig dokter-, ziekenhuis-, tandarts-, en therapiebezoek  

Niet wettelijk verplicht maar wel te declareren bij de gemeente:  

Reiskosten en mobiliteit  
- Ov kosten in het kader van het volgen van voortgezet onderwijs  

- Aanschaf (aangepaste) fiets of bromfiets met bijkomende kosten  

Opvang en onderwijs 
- Een kostenpost die incidenteel een drempel kan zijn, is kinderopvang of buitenschoolse opvang. 

Pleegouders kunnen wel gebruik maken van de toeslag door de belastingdienst, maar indien 

zij hiervoor niet in aanmerking komen, worden deze kosten vergoed. 

- Tussen-schoolse opvang / overblijven 

- School en beroepskeuzetest  

- Ouderbijdrage school en lesgeld  

- Schoolexcursies, schoolreizen en werkweken  

- Bijlessen en huiswerkinstituut  

- Aanschaf computer of laptop  

- Aanschaf boeken en leermiddelen  

Schade  
- Eigen risico aansprakelijkheidsverzekering  

- Schade aan bezittingen van de pleegouders of derden die niet door de 

aansprakelijkheidsverzekering worden vergoed  

Overig  
- Kosten voor zwemles, muziekles en sporten die buiten het basisbedrag vallen  

- Verbouwings- en inrichtingskosten huis (indien het pleegkind een beperking heeft)  

- Identiteitsbewijs en paspoort  

- Uittreksel geboorteregister  

 


