Pleegzorg
Meest gestelde financiële vragen en antwoorden

Factsheet financiële stromen (voor pleegouders)
Allereerst willen wij u wijzen op de website 'Factsheet financiële stromen voor pleegouders'. Hierin
vindt u een overzicht van alle financiële regelingen omtrent pleegzorg.
Wat hoort u te betalen van de pleegzorgvergoeding?
Tijdens het verblijf van een pleegkind in uw gezin maakt u extra kosten. Met de
pleegzorgvergoeding worden deze grotendeels gedekt. De pleegzorgvergoeding is een
onkostenvergoeding voor u als pleegouder. De pleegzorgvergoeding wordt door geen enkele
instantie als inkomen beschouwd en heeft dus geen invloed op een eventuele uitkering of
huurtoeslag.
Van u wordt verwacht dat u van het basisbedrag de kosten vergoedt die normaal gesproken
gemoeid zijn met de verzorging en opvoeding van een pleegkind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de kosten van voeding
kosten van inrichting, verwarming en dergelijke
lichamelijke verzorging
bewassing
zak- en kleedgeld
deelname aan sport en ontspanning
(een deel van de) reiskosten (school, weekendbezoek ouders)
kleine onderwijskosten
eigen risico ziektekostenverzekering bij vrijwillige plaatsing
aansprakelijkheidsverzekering bij vrijwillige plaatsing

Hoeveel pleegzorgvergoeding krijgt u?

De pleegvergoeding bestaat uit een basisbedrag en een eventuele toeslag per dag.
De pleegvergoeding is een onkostenvergoeding die niet afhankelijk is van het inkomen van
pleegouders. Het tarief van het basisbedrag varieert met de leeftijd van het pleegkind.
De hoogte van de pleegvergoeding wordt wettelijk vastgesteld door de overheid en is
vastgelegd in paragraaf 5 van de Regeling Jeugd wet. Jaarlijks worden de tarieven van de
pleegvergoeding geïndexeerd en aangepast door de minister van VWS.
De pleegvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind.
•
•
•
•
•

0 t/m 8 jaar € 17,84
9 t/m 11 jaar € 18,04
12 t/m 15 jaar € 19,65
16 t/m 17 jaar € 21,69
18 jaar en ouder € 21,92

1

Om een beeld te krijgen van de opbouw van de pleegvergoeding zoals deze door de
overheid is vastgesteld, vindt u hieronder een tabel waarin deze opbouw in procenten is
uitgesplitst (indicatie). De verdeling over de verschillende posten verschuiven per
leeftijdscategorie. Zo neemt bijvoorbeeld het percentage bestemd voor zakgeld toe ten koste
van de overige posten. Hieraan ligt het uitgangspunt ten grondslag, dat jongeren in
toenemende mate zelf dingen bekostigen uit het zakgeld en eventuele bijverdiensten.
Uitgaande van het Maandbedrag:
Leeftijd

Kleding

Zakgeld/ontspanning
/Kleine schoolkosten

voeding

Huisvesting#
bewassing

Totaal

0 t/m 8 jaar
9 t/m 11 jaar
12 t/m 15
jaar
16 t/m 18
jaar

19 %
18%
17 %

5%
9%
13 %

51 %
49 %
47 %

25 %
24 %
23 %

100 %
100 %
100 %

14 %

19 %

45 %

22 %

100 %

#Onder huisvesting worden ook een bed, meubilair, een buggy, etc. verstaan.
Bewassing = Reinigen van Kledij
De rijksoverheid stelt jaarlijks het basisbedrag voor de pleegvergoeding vast.

Houdt u niet altijd genoeg pleegzorgvergoeding over voor wat extra’s?
Alleen wanneer uw kind onder toezicht van de kinderrechter is gesteld (OTS) of als er sprake is van
een voogdijplaatsing krijgt u een aantal bijzondere kosten vergoed zoals onderwijskosten, de
kosten voor een (brom-)fiets voor uw pleegkind, een brilmontuur of contactlenzen of de kosten
voor een identificatiebewijs etc. . Zie Lijst

Wie betaalt kinderopvang/naschoolse opvang?
Pleegouders hebben dezelfde rechten als eigen ouders wat betreft de toeslag kinderopvang. De
toeslag kinderopvang wordt door de belastingdienst uitbetaald. De toeslag geldt voor
kinderdagverblijven en voor erkende buitenschoolse opvang. De voorwaarden zijn:
•
•
•
•
•

Pleegouders ontvangen een pleegzorgvergoeding.
Het pleegkind staat op het adres van de pleegouders ingeschreven.
Pleegouders betalen de kinderopvang zelf.
Het pleegkind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.
Kosten voor de peuterspeelzaal zijn onderdeel van de pleegvergoeding en worden niet
vergoed.
Meer informatie www.belastingdienst.nl.
2

Wie betaalt de onderwijskosten?
Bij een vrijwillige plaatsing zijn de biologische ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van
pleegkinderen in eerste instantie verantwoordelijk voor studie- en opleidingskosten. De aanschaf
van studiemateriaal (boeken, tekenmateriaal, gereedschap enz.) moeten zij betalen. Dat geldt niet
voor kleine onderwijskosten zoals schriften, pennen en dergelijke, want die zijn al in de
pleegzorgvergoeding verrekend.
Bij OTS en Voogdij zie Lijst.
Hoe zit het met de aanschaf van een fiets of brommer?
Zie lijst
Krijg ik vergoeding voor de kosten van een brilmontuur en/of contactlenzen?
Zie lijst
En hoe zit het met de kosten van een ID kaart? (paspoort of Europese identiteitskaart)
Krachtens de Wet op de identificatieplicht geldt voor alle personen van 12 jaar en ouder een
identificatieplicht. Voor pleegkinderen van 12 jaar en ouder kunnen de kosten van een
identificatiebewijs worden vergoed (inclusief een daarvoor benodigde pasfoto). Alleen als de
geldigheidsduur van een identificatiebewijs is verstreken, kan een nieuw bewijs worden
aangeschaft dat voor vergoeding in aanmerking komt. Ook is de vergoeding van toepassing voor
pleegkinderen jonger dan 12 jaar waarbij de kinderrechter toestemming heeft gegeven voor de
aanschaf van een identificatiebewijs. Wanneer een paspoort noodzakelijk is, zal dit gemotiveerd
moeten worden. Bij pleegkinderen zal in dat geval ook de plaatser/gezinsvoogd toestemming
moeten verlenen voor de aanschaf hiervan. Buiten de kosten van aanschaf worden ook de kosten
voor pasfoto’s vergoed.
Kan ik Begrafenis-/crematiekosten ook vergoed krijgen?
De kosten die redelijkerwijs aan een begrafenis of crematie verbonden zijn, worden vergoed mits
de wettelijke vertegenwoordiging deze niet kan bekostigen. ( zie Lijst)
Voor vrijwillige pleegzorg geldt deze regeling niet. In principe betaalt u alles van de
pleegzorgvergoeding.
Wat voor soort verzekeringen moet ik afsluiten voor mijn pleegkind en wat is er al
geregeld?
Ziektekostenverzekering
Degene belast met de voogdij is verantwoordelijk voor de ziektekostenverzekering van het kind.
Pleegkinderen van 18 jaar en ouder zijn volwassen en moeten zelf zorgen voor een verzekering
tegen ziektekosten. Bij voogdijkinderen is de wettelijke vertegenwoordiger hiervoor
verantwoordelijk. Voor jongeren is de basisverzekering tot 18 jaar gratis. De aanvullende
verzekering is niet verplicht en ook niet gratis. In het geval van een OTS blijft het de taak van de
3

ouders om zorg te dragen voor een ziektekostenverzekering. Pleegkinderen met een OTS
maatregel kunnen voor aanvullende ziektekosten verzekerd worden bij zorginstelling (Xonar).

Soms vinden pleegouders het handiger als hun pleegkind verzekerd is via hun eigen polis. In dat
geval kan in overleg met de wettelijke vertegenwoordigers de verzekering omgezet worden naar de
verzekering van de pleegouders (dit kan per 1 januari van een nieuw kalender jaar). De wettelijke
vertegenwoordigers moeten daarmee akkoord gaan. Als een pleegkind onder voogdij staat, is de
plaatsende instelling verantwoordelijk voor de ziektekostenverzekering. Als pleegouders de
pleegoudervoogdij hebben, zijn zij zelf verantwoordelijk. (zie lijst)
Bij een uithuisplaatsing is de plaatsende instelling verantwoordelijk om te checken of het kind
verzekerd is en zo niet, om dan zorg te dragen voor de basisverzekering.
Als ouders nalaten (om welke reden dan ook) om het kind te verzekeren, kan iemand anders als
zaakwaarnemer optreden en voor de verzekering zorg dragen. Er moet dan wel sprake zijn van een
‘gerechtvaardigd belang’. Van belang is wel dat een kind niet dubbel verzekerd is.
Zorgverzekeraars zijn verplicht het kind te accepteren. Vanaf het moment dat de zorgverzekering
wordt afgesloten, is het kind dan verzekerd.
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)
Wanneer pleegkinderen schade veroorzaken, zijn er twee zaken van belang om te bepalen wie er
aansprakelijk is voor de schade:
1.

Wie heeft het ouderlijk gezag?

2.

En wat is de leeftijd van het kind?

Voor kinderen tot en met veertien jaar die vrijwillig of via OTS geplaatst zijn, blijven de ouders
aansprakelijk. Bij een voogdijplaatsing zijn de voogdij-instelling of de voogd aansprakelijk.
Is het kind vijftien of zestien jaar, dan gelden in principe dezelfde regels. Ouders en voogden zijn
echter niet aansprakelijk als zij de schade niet konden beletten. In dat geval worden de
pleegouders vaak aansprakelijk gesteld. Voor de WA-verzekering geldt: Pleegkinderen kunnen
meeverzekerd worden op de WA-verzekering van de pleegouders. Pleegkinderen van 18 jaar en
ouder moeten zelf een eigen WA-verzekering afsluiten.
Hebben pleegouders die een baby in huis krijgen recht op kraamzorg?
Ook bij pleegzorg kan een baby aangewezen zijn op kraamzorg. Kraamzorg wordt maximaal tien
dagen verleend. Het moet gaan om de verzorging in de kraamperiode aansluitend op de geboorte.
De dagen dat de baby in het ziekenhuis heeft gelegen, worden verrekend. De kraamzorg kan bij de
zorgverzekeraar worden aangevraagd. De indicatie voor kraamzorg kan lager uitvallen omdat de
pleegmoeder zelf geen verzorging nodig heeft, of hoger als de baby extra zorg vraagt.
Hoeveel zakgeld kan ik mijn pleegkind geven?
Zakgeld is voor kinderen een waardevolle manier om goed te leren omgaan met geld. Vanaf
ongeveer zes jaar, als kinderen de verschillende munten kunnen herkennen, is een kind oud
genoeg voor zakgeld. Op deze leeftijd zullen ze het geld waarschijnlijk direct willen uitgeven. Als ze
ouder worden krijgen ze meer interesse voor geld en meer besef van tijd. Ze begrijpen dan beter
dat je door geld opzij te leggen later iets groters kunt kopen. Kijk op de website van Nibud voor
meer informatie
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