Hoofdstuk 7 – Financiën
1.1. Pleegvergoeding
Het basisbedrag van de pleegvergoeding is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud en de
opvoeding van uw pleegkind. Hieronder vallen voeding, inrichting, verwarming, lichamelijke
verzorging, bewassing, kleding, ontspanning en sport, reizen naar school of weekendbezoek ouders,
kleine onderwijs benodigdheden als pennen, agenda e.d., eigen bijdrage ziektekosten of W.A-premie,
huisvesting, zakgeld en vakantiebesteding. U bepaalt zelf in welke verhoudingen de gelden worden
aangewend. Het Nibud kan u inzicht geven in normbedragen voor bijvoorbeeld zakgeld, kleedgeld en
dergelijke. www.nibud.nl
De pleegvergoeding wordt verstrekt aan alle pleegouders die ingeschreven staan bij een
pleegzorginstelling en (op indicatie van een Jeugdbeschermingsinstelling/gecertificeerde instelling)
die een pleegkind onder hun hoede hebben. Deze vergoeding wordt maandelijks automatisch aan u
overgemaakt en staat meestal voor de 10e van de maand op uw bankrekening. Bij deeltijdpleegzorg
krijgt u betaald conform de regeling pleegvergoeding. Hiervoor ontvangt u een speciaal
declaratieformulier.
Bij de berekening van de reguliere pleegvergoeding wordt de dag van aankomst wel meegerekend,
maar de dag van vertrek niet.
De vergoedingen hebben geen invloed op de huursubsidie, bijstandsuitkering of loon- en
inkomstenbelasting.
Voor de meest recente vergoeding kunt u kijken op https://www.pleegzorg.nl/voorpleegouders/financien-en-regelingen/

1.2 Toeslagen
Uw pleegzorginstelling kan, in een aantal situaties en voor een bepaalde periode, extra toeslagen
toekennen aan een pleeggezin. Het gaat hier om noodzakelijke kosten, waarvoor u geen beroep kunt
doen op andere regelingen
Toeslagen mogen gestapeld worden tot maximaal €10,53.
1.2.1 Crisisplaatsingstoeslag
U ontvangt, na goedkeuring van uw pleegzorginstelling, een extra vergoeding van maximaal €3,51 per
dag, indien uw pleegkind als crisis in uw gezin wordt geplaatst. Een indicatiebesluit van
Jeugdbescherming Limburg/gecertificeerde instelling is in deze situatie niet (direct) noodzakelijk.
Deze vergoeding geldt voor zowel justitieel als vrijwillig geplaatste pleegkinderen en is een
tegemoetkoming in de extra kosten die u in deze hectische periode maakt (te denken valt aan onder
andere extra kleding of woninginrichting).
1.2.2 Groot pleeggezintoeslag
Onder ‘grote pleeggezinnen’ wordt verstaan: pleeggezinnen met drie (in een enkel geval meer)
justitieel en/of vrijwillig geplaatste pleegkinderen.
U ontvangt een toeslag van €3,51 per dag vanaf het derde pleegkind voor de periode dat er drie of
meer pleegkinderen bij u wonen. U kunt deze toeslag gebruiken voor bijvoorbeeld huishoudelijke
hulp. Het is ook denkbaar dat u deze vergoeding gebruikt voor de aanschaf of vervanging van
huishoudelijke apparaten of meubilair, dat door het intensievere gebruik eerder onderhevig zal zijn aan
slijtage. Mocht er na toekenning van de toeslag een wijziging in de gezinssituatie komen, dan vervalt
of verandert de toeslag.
Voor de bepaling van het aantal pleegkinderen worden tevens de pleegkinderen die via een andere
pleegzorginstelling bij u zijn geplaatst meegeteld.

1.2.3 Handicaptoeslag
Wanneer een jeugdige een verstandelijke en/of lichamelijke handicap heeft en hier extra kosten aan
verbonden zijn, kan pleegzorg XONAR een toeslag verstrekken van maximaal €3,51 per dag. Vanaf 1
januari 1994 is de Wet Voorziening Gehandicapten van kracht. Deze wet wordt uitgevoerd door de
WMO van uw gemeente. Vaak is het mogelijk via de WMO een vergoeding te ontvangen. Uw eigen
inkomsten hoeft u niet op te geven bij de aanvraag (artikel 5, lid 2 en artikel 6, lid 2 van de Wet
Voorziening Gehandicapten
1.2.4 Incontinentietoeslag
Indien een kind vanaf 5 jaar aan bedplassen lijdt, kan een toeslag worden betaald van €0,80 per kind
per dag. Een jaarlijkse doktersverklaring is hiervoor noodzakelijk. U kunt de vergoeding via Een
Loket aanvragen.
1.3 Onderwijs
1.3.1. Lesgeld
Sinds september 2005 hoeft voor 16- en 17-jarigen geen lesgeld meer betaald te worden. Als uw
pleegkind in de loop van het jaar 18 wordt, is het kind vanaf zijn verjaardag lesgeld verschuldigd. Dit
hoeft u niet zelf te voldoen.
De ouders (vrijwillig en OTS), voogdijinstelling (voogdij) of pleegoudervoogden zijn lesgeld plichtig.
1.3.2 Tegemoetkoming studiekosten (TS) en 18+ studiekosten
Wanneer uw (justitieel of vrijwillig geplaatste) pleegkind lessen volgt op het algemeen
volwassenenonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs of het voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs, dan kunnen ouders in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming
Studiekosten.
De toekenning en hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van de ouders.
Wanneer het gezag over uw pleegkind berust bij een voogdijinstelling of pleegouders, betaalt Xonar
de studiekosten uit eigen middelen, zonder Tegemoetkoming Studiekosten. Uw recht op
pleegvergoeding wordt door de tegemoetkoming niet aangetast.
Er zijn mogelijkheden voor pleegouders om Tegemoetkoming Studiekosten aan te vragen. Ga hiervoor
naar de website www.duo.nl van Dienst Uitvoering Onderwijs. Bekijk hier de 18+ pagina of de
brochure ‘tegemoetkoming studiekosten VO 18+’.
Overleg een studiekeuze, met name voor niet-regulier onderwijs van uw pleegkind, altijd met uw
pleegzorgwerker en met de ouders. Studies via het niet-regulier onderwijs worden niet vergoed door
de Tegemoetkoming Studiekosten. De ouders zijn degene die, als lesgeld plichtige, het lesgeld moeten
betalen. Dit heeft uiteraard grote financiële consequenties.
Wanneer uw pleegkind geen enkel contact heeft met zijn ouders, kan hij samen met u, uw
pleegzorgwerker en de plaatsende instantie een verzoek richten aan de verstrekker van de
Tegemoetkoming Studiekosten, om zelf de aanvraag voor de TS te doen, zonder handtekening van
zijn ouders. Uw pleegkind kan een aanvullende beurs krijgen als zijn ouders uit het gezag zijn ontzet
of van het gezag zijn ontheven. Ook als er sprake is van een structureel conflict tussen uw pleegkind
en zijn ouders of als hij vanaf zijn 12e jaar geen wezenlijk contact meer heeft met zijn ouders. Dit
moet wel onderbouwd worden door een verklaring van een deskundige, bijvoorbeeld de voogd of
gezinsvoogd.

Tegemoetkomingen in schoolkosten, algemene informatie (idem vrijwillig kader)
Schoolgaande kinderen kosten geld. Een computer, de ouderbijdrage, schoolreis, noem maar op. Voor
gezinnen met een laag inkomen budget zijn er verschillende subsidieregelingen.
Kortingsregeling schoolkosten
Via school
De ouderbijdrage is niet verplicht voor ouders van leerplichtige kinderen. Toch is dit geld belangrijk
voor de school. De school financiert er bijvoorbeeld een schooluitstapje mee.
De hoogte van deze bijdrage kan per school verschillen. Bij het bepalen van het bedrag kunnen
scholen rekening houden met uw inkomen. Veel scholen kennen een kortings- of
kwijtscheldingsregeling. Ook is gespreid betalen vaak mogelijk. Neem voor meer informatie contact
op met de decaan van de school.
Deze regeling is er voor gezinnen met kinderen tussen de 12 en 18 jaar in het voortgezet onderwijs.
Via fondsen
Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, schooltas of leermiddelen, kunnen
vergoeden als ouders daar zelf geen geld voor hebben. Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt
kinderen op het gebied van een fiets of kleding, ontspanning (dagje uit of vakantie) en ontwikkeling,
door sport, muziekles of een laptop voor school.
De Stichting Leergeld ondersteunt ouders zodat alle kinderen deel kunnen nemen aan een schoolkamp
(of sport – of toneelvereniging). Ook voor computers en andere schoolmaterialen kunnen zij helpen.
Bewegen kan goedkoop (fietsen, rennen, spelen), maar het is natuurlijk ook leuk en leerzaam om mee
te doen aan sport in clubverband. De contributie is voor sommige gezinnen echter moeilijk op te
brengen. Het Jeugdsportfonds kan dan helpen.
Vraag een vergoeding aan via Stichting Leergeld
Via uw gemeente
Ook gemeenten vergoeden soms dergelijke kosten (een vorm van bijzondere bijstand), afhankelijk van
uw inkomen en de noodzakelijkheid van de kosten. De mogelijkheden verschillen per gemeente. Ga
voor meer informatie naar de sociale dienst van uw gemeente.
Tegemoetkoming scholieren
Deze tegemoetkoming is er voor scholieren van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het
voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Deze
tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Het zijn in principe
giften.
De basistoelage is onafhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Het bedrag is wel
afhankelijk van de woonsituatie van de scholier (uit- of thuiswonend).
De aanvullende toelage is wél afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouder(s). Deze is ook
afhankelijk van het type school dat het kind bezoekt. De toelage bestaat uit:

Een tegemoetkoming schoolkosten
Een tegemoetkoming in het lesgeld
Scholieren in het vavo en het particulier voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de
tegemoetkoming in het lesgeld.
Kindgebonden budget voor kinderen van 12 – 18 jaar
Heeft u kinderen van 12 tot 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch
verhoogd met de onderstaande bedragen. Deze verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor
schoolkosten. U hoeft deze tegemoetkoming niet apart aan te vragen.
12 t/m 15 jaar: 234 euro (2017)
16- en 17-jarigen: 417 euro (2017)

Gratis schoolboeken
Schoolboeken voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn gratis. Het geld voor de boeken
gaat naar de scholen. De school koopt de boeken in en zorgt ervoor dat de leerlingen het lesmateriaal
krijgen. Lesmateriaal voor volwassenenonderwijs (vavo) en particulier voortgezet onderwijs zijn niet
gratis.
1.4 Kinderopvang
Oppaskosten, de kosten voor de kinderopvang of voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang worden
niet vergoed. U ontvangt en betaalt zelf de rekening voor de opvang van uw pleegkind.
Vanaf 1 januari 2005 is de Wet op de Kinderopvang (WK) in werking getreden. Pleegouders zijn
hierin voortaan gelijkgesteld met ouders en kunnen een deel van de kosten via de kinderopvangtoeslag
bij de belastingen terugontvangen. Uw inkomen (en niet dat van de ouders) is bepalend voor de
tegemoetkoming die u kunt ontvangen.
U moet hiervoor zelf een overeenkomst sluiten met een erkend kinderopvangcentrum voor dagopvang
van 0- tot 4-jarigen, buitenschoolse opvang voor basisschoolleerlingen of opvang door gastouders via
een gastouderbureau.
1.5 Ziektekosten
1.5.1 Kosten aanvullende verzekering
Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen mogelijk. De plaatsende instantie vergoedt voor
vrijwillig geplaatste pleegkinderen geen kosten voor de aanvullende verzekering. U bent echter niet
verplicht om uw pleegkind aanvullend te verzekeren.
Let op: bij plaatsingen van Bureau Jeugdzorg Limburg/gecertificeerde instelling worden justitieel
geplaatste pleegkinderen (OTS en voogdij) gratis aanvullend verzekerd , via Xonar.
Wanneer de ouders van uw pleegkind een aanvullende verzekering hebben, kan uw pleegkind bij hen
gratis aanvullend meeverzekerd worden.
Wanneer u zelf een aanvullende verzekering hebt, kan uw pleegkind mogelijk gratis met u
meeverzekerd worden. Dit is afhankelijk van de voorwaarden die uw verzekeraar stelt aan het
meeverzekeren van een pleegkind.
U kunt ook uw pleegkind, tegen betaling van de premie, aanmelden bij een zorgverzekeraar indien de
ouders of voogdijinstelling dit verzuimen. U handelt dan als ‘zaakwaarnemer’ en de verzekeraar is
verplicht uw pleegkind te accepteren. U kunt de kosten niet declareren.
1.5.2 Niet-verzekerde ziektekosten

U bent niet verplicht om de niet-verzekerde ziektekosten voor uw pleegkind te betalen. Neem hierover
altijd vooraf contact over op met uw pleegzorgwerker.
1.6 Diverse kosten
1.6.1 Inrichtingskosten en kledinguitzet
De kosten voor inrichting van een kinderkamer en een eerste kledinguitzet betaalt u uit eigen
middelen. U wordt hierin niet tegemoetgekomen door uw zorginstelling of plaatsende instelling.
Aanvullende kleding betaalt u uit de pleegvergoeding. Grote pleeggezinnen en pleeggezinnen voor
eerste opvang in crisis kunnen een toeslag ontvangen waarmee deze kosten betaald kunnen worden.
1.6.2 Vervoer
Als u door de komst van uw pleegkind(eren) een grotere auto aan moet schaffen, betaalt u de kosten
hiervan uit eigen middelen. Dit geldt ook voor de kosten van de verzekering, wegenbelasting en
kinderstoelen of stoel verhogers. U wordt hierin niet tegemoetgekomen. XONAR heeft een
materialendepot waar goedgekeurde kinderzitjes en stoel verhogers te leen of te koop zijn:
http://www.xonar.nl/pleegouders/materialendepot/

1.6.3 Aanpassing huis
Niet alle huizen zijn groot genoeg om een pleegkind voldoende ruimte en privacy te bieden. Wanneer
u besluit om uw huis aan te passen voor de komst van uw pleegkind, betaalt u de verbouwingskosten
uit eigen middelen. U wordt hierin niet tegemoetgekomen. Wel kunt u soms verbouwingkosten, die
uitsluitend ten behoeve van de opvang van pleegkinderen gemaakt worden, onder voorwaarden
aftrekken van de belasting.
Indien een pleeggezin meer dan twee pleegkinderen full time opvangt zijn er, als er ook aan een aantal
andere voorwaarden wordt voldaan, mogelijkheden tot het krijgen van een subsidie voor een
aanpassing aan de woning via de stichting kinderpostzegels. Afhankelijk van de aanpassing kan dit
gaan om een bedrag tot maximaal 7500 euro. Voorwaarden en formulieren om in aanmerking te
komen voor deze subsidie zijn te vinden op:
http://www.kinderpostzegels.nl/subsidieaanvraag/pleegzorg%20verbouwing
1.6.4 Vakantiekosten
Wanneer u extra kosten maakt om uw pleegkind met uw gezin mee op vakantie te laten gaan, betaalt u
dat uit eigen middelen. U wordt hierin niet tegemoetgekomen door uw zorginstelling of de plaatsende
instelling. Het is wel de bedoeling dat u uw pleegkind meeneemt op vakantie, tenzij er dringende
redenen zijn om dit niet te doen. U kunt samen met de hulpverleners ook besluiten om uw pleegkind
vakantie te laten vieren in een (pleegkinderen)vakantiekamp. Voor sommige kampen is er een
mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen via het Nationaal Fonds Kinderhulp. U kunt hierover
informatie ontvangen via Een Loket.
1.6.5 Kosten voor persoonlijke ontwikkeling/verzorging van uw pleegkind
Regelmatig blijkt dat een pleegkind aangepaste kleding, schoeisel of aangepast spelmateriaal nodig
heeft om de ontwikkeling te stimuleren. Andere voorbeelden zijn een speciaal dieet, speltherapie, een
consult bij de kinderpsychiater of huiswerkbegeleiding. Voor vrijwillig en OTS-geplaatste
pleegkinderen zijn de ouders hierin verantwoordelijk voor het geven van toestemming. Gedeeltelijk
worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar of WMO. De overige kosten betaalt u zelf.
Voor voogdijgeplaatste kinderen worden de kosten gedeeltelijk betaald vanuit de regeling bijzondere
uitgaven. De overige kosten betaalt u zelf. Dit kan ook gelden in sommige gevallen voor OTSgeplaatste kinderen , overleg dit met uw pleegzorgwerker.
Speltherapie, video-home-training en crisisinterventie kunnen eventueel, na een indicatiestelling door
een Jeugdbeschermingsinstelling/gecertificeerde instelling, door uw pleegzorginstelling uitgevoerd
worden. Andere hulpvormen kunnen elders (onder andere bij de GGZ, een particuliere psycholoog of

diëtist) worden ingekocht. Ook hiervoor hebt u toestemming nodig van de wettelijk
vertegenwoordiger.
1.7. Vergoedingen bijzondere kosten
XONAR hanteert de regeling bijzondere kosten:
http://www.xonar.nl/files/8014/9008/6671/Toelichting_bijzondere_kosten_2017.pdf
1.7.1 Wie betaalt de bijzondere kosten?
Bij OTS- en vrijwillig geplaatste pleegkinderen zijn en blijven ouders altijd financieel
verantwoordelijk voor de bijzondere kosten. Dit betekent dat alle kosten die u als pleegouder maakt
(vermeldt in het overzicht bijzondere kosten), door de ouders van uw pleegkind betaald dienen te
worden. Het overzicht vergoedingen bijzondere kosten moet hierbij niet gezien worden als een
vanzelfsprekend recht, maar als een richtlijn. Het is daarom noodzakelijk dat er altijd vooraf overlegd
wordt met de ouders.
Als de communicatie tussen u en de ouders van uw pleegkind problemen geeft of niet mogelijk is, dan
dient er altijd overleg te zijn met uw pleegzorgwerker.
1.7.2 Wat valt er onder de pleegvergoeding?
Kosten die hieruit onder andere betaald dienen te worden zijn:
 Voeding;
 Kleding;
 Kosten van de inrichting;
 Verwarming en lichamelijke verzorging;
 Bewassing;
 Deelname aan maatschappelijke activiteiten zoals sport en andere ontspanning;
 Kleine onderwijskosten (zoals pennen, agenda en schriften);
 Kosten voor WA-premie indien het pleegkind op de polis van de pleegouders staat;
 Reiskosten voor de bezoekregeling e.d.
1.7.3 Reiskosten school voortgezet onderwijs
De reiskosten voor school vallen in principe onder de pleegvergoeding.
1.7.4. Ziektekostenverzekering
Alle nota’s van de tandarts, huisarts, fysiotherapie, enzovoort dient u als pleegouder(s) rechtstreeks te
declareren bij de zorgverzekeraar en NIET via XONAR
De kosten die NIET vergoed worden via XONAR zijn onder andere:
 Overblijfkosten;
 Kinderopvang;
 Vrijwillige vakantiekampen;
 Sportkleding en contributie bestemd voor sport en ontspanning;
 Aanschaf interieur, babyuitzet, autostoeltjes, bed en dergelijke;
 Reiskosten voor de bezoekregeling;
 Verbouwingen;
 Ziektekosten.
Heeft u kosten die niet op bijgaande vergoedingenlijst bijzondere kosten staan? Neem hierover altijd
vooraf contact op met uw pleegzorgwerker.
1.7.5 Hoe bijzondere kosten te declareren?
XONAR betaalt alleen vergoedingen aan pleegouders en niet rechtstreeks aan derden. Om voor
vergoeding in aanmerking te komen vult u het declaratieformulier bijzondere uitgaven pleegzorg in en
stuurt dit samen met de bijbehorende originele bonnen naar de medewerker pleegzorg. Het

declaratieformulier is ook te downloaden en te printen via de website van XONAR:
http://www.xonar.nl/pleegouders/rechten-en-plichten/
Uw aanvraag wordt beoordeeld. Als deze binnen de criteria van het overzicht bijzondere kosten valt,
ontvangt u binnen vier weken de betaling.

