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1. Inleiding 

 

U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons 
toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen dat deze financiële wegwijzer u zicht geeft op 

de administratieve zaken wanneer een pleegkind in uw gezin verblijft.  

 

Deze wegwijzer bestaat uit vijf delen: 
 

Deel 1  Algemene inleiding;  

Deel 2  Informatie voor alle pleegouders;  

Deel 3  Jeugdhulpverlening/vrijwillige plaatsingen;  
Deel 4  Pleegkinderen waarvan één (of beide) van de pleegouders tevens de  

                       voogdij heeft;  

Deel 5  Meerderjarige pleegkinderen;  

 
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw pleegzorgbegeleider of met de financiële 

administratie van Jarabee.  

 

Helene Mercierweg 5  
7555 SJ Hengelo  

Telefoon: (074) 256 19 00  

 

Wij staan uiteraard open voor al uw opmerkingen en suggesties ter verbetering van deze 
wegwijzer. Schroomt u niet om die aan ons door te geven. De wegwijzer is immers bedoeld om u 

en andere pleegouders te ondersteunen in uw belangrijke taak.  
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2.  Informatie voor alle pleegouders 
 

2.1  Pleegzorgvergoeding  

Op grond van de Jeugdwet hebben pleegouders die een jeugdige opvoeden en hiervoor een 

pleegcontract hebben afgesloten met de zorgaanbieder recht op een pleegzorgvergoeding. 

De pleegzorgvergoeding is een vergoeding die door de pleegzorgaanbieder verstrekt wordt voor de 
kosten die voor de verzorging en de opvoeding van het pleegkind gemaakt moeten worden (door 

pleegouder, netwerkpleegouder, of pleegoudervoogd). Van een beloning, dus inkomstenelement, 

is geen sprake. Daarom hoeft de pleegzorgvergoeding niet opgegeven te worden voor 

inkomstenbelasting, huursubsidie of uitkering.  
De pleegzorgvergoeding wordt verstrekt over elke dag dat de jongere in het pleeggezin verblijft. 

De officiële plaatsingsdatum wordt daarbij wel meegerekend, maar de dag van vertrek niet. 

2.1.1  Betaaldatum  

De betalingsdatum van de pleegzorgvergoeding van Jarabee is rond de 4e van de volgende 
maand, tenzij er een weekend of een feestdag tussen zit. U heeft de pleegzorgvergoeding enkele 

dagen later op uw rekening staan. 

Het bedrag wordt berekend aan de hand van de vergoeding per dag. De hoogte van de vergoeding 

neemt toe met de leeftijd van het pleegkind.  

2.1.2  Pleegzorgvergoeding per dag  

De volgende bedragen worden vergoed per 1 januari 2021 

 

Leeftijd Dagvergoeding 2021 

0    t/m     8 jaar  € 19,23 

9    t/m 11 jaar  € 19,49 

12 t/m 15 jaar  € 21,22 

16 t/m 17 jaar  € 23,43 

18+  € 23,68 

  

 
 

Bovenstaande bedragen worden jaarlijks door de overheid aangepast (tenzij de overheid het 

besluit neemt de bedragen te handhaven). Dit wordt onder andere kenbaar gemaakt via de 

websites www.pleegzorg.nl en www.jarabee.nl.  

 

2.2  Opbouw pleegzorgvergoeding 

2.2.1  Elementen pleegzorgvergoeding  

Pleegouders beslissen zelf op welke wijze de pleegzorgvergoeding voor de verzorging en 

opvoeding van het pleegkind wordt ingezet. In de opbouw van de pleegzorgvergoeding zijn in 
ieder geval voeding, kleding, huisvesting, bewassing, zakgeld, ontspanning en kleine schoolkosten, 

opgenomen (zie ook 2.2.3) 

2.2.2  Weekend- en vakantieplaatsingen  

Uw pleegzorgbegeleider spreekt voor de start van de plaatsing met u af met welke frequentie of op 
welke data uw pleegkind bij u aanwezig zal zijn. Meestal zal er sprake zijn van een steeds 

terugkerend patroon, bijvoorbeeld één weekend per maand. Zodra er wijzigingen in deze planning 

optreden of zodra de plaatsing beëindigd wordt, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan 

uw pleegzorgbegeleider. Op deze manier krijgt u elke maand automatisch uw pleegzorgvergoeding 
uitbetaald. Dit is actueel. 

 

2.2.3  Wat te betalen uit de pleegzorgvergoeding?  

(Dit geldt niet voor weekend- en vakantieplaatsingen)  
 

Behalve de vanzelfsprekende kosten, zoals huisvesting en voeding, moeten de volgende uitgaven 

ook uit de pleegzorgvergoeding betaald worden:  
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• kleding en schoenen;  

• kapper, toiletartikelen;  

• fiets- en bromfietsreparaties;  

• sport en ontspanning;  
• zakgeld;  

• normale kosten zoals agenda, etui, potloden en schriften   
reiskosten voor schoolbezoek tot een bedrag van € 25,- per maand;  

• reiskosten voor weekendbezoek;  
• vakantiekosten.  

 

2.2.4 Bijzondere kosten 

 
Pleegouders ontvangen een pleegzorgvergoeding waaruit de verzorging van een pleegkind moet 

worden betaald. In de praktijk kan het echter soms voorkomen dat pleegouders extra 

noodzakelijke bijzondere kosten maken die niet uit het basisbedrag dan wel een toeslag 

kunnen worden betaald.  
Voor pleegkinderen geldt dat in ieder geval de ouders te allen tijde onderhoudsplichtig zijn en deze 

kosten dienen te vergoeden. 

Deze onderhoudsplicht, de wettelijke verplichting van iemand om een ander te onderhouden, 

vloeit voort uit artikel 1:392 BW. Onderhoudsplicht houdt in dat ouders er in ieder geval voor 
moeten zorgen dat de jeugdige basale zaken als onderdak, kleding, voeding, scholing, medische 

hulp en verzekeringen krijgt.   

 

In de praktijk kan het voorkomen dat noodzakelijke bijzondere kosten voor de verzorging en 
opvoeding van een jeugdige niet door de ouders (kunnen) worden vergoed, terwijl het wel in het 

belang van de jeugdige is dat deze kosten worden gemaakt. De gemeente heeft vanuit de 

Jeugdwet een financiële zorgplicht in dergelijke gevallen. Het maakt wel uit óf en zo ja welke 

kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken. Hieronder leest u hierover meer.  
 

Zorgplicht gemeente in het vrijwillig kader 

Binnen de 14 Twentse Gemeenten is afgesproken dat bij een plaatsing in het vrijwillig kader de 

Zorgaanbieder verantwoordelijk is voor de bijzondere kosten. 
 

Zorgplicht gemeente bij voogdij  

De GI (Gecertificeerde Instelling) die met de voogdij van een jeugdige is belast, heeft in principe 

dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als andere (reguliere) voogden. Dit is bepaald in artikel 
1:303 BW. De GI is als voogd verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de jeugdige, 

is diens wettelijk vertegenwoordiger en beheert diens vermogen. De GI heeft als voogd geen 

onderhoudsplicht. Als er geen onderhoudsplichtigen zijn of als deze niet in staat zijn om aan deze 

plicht te voldoen, kan de GI als voogd besluiten bepaalde bijzondere kosten, zoals bijvoorbeeld de 
kosten voor een fiets, in het belang van de jeugdige te vergoeden.   

 

Zorgplicht gemeente bij ondertoezichtstelling  

In het geval van een ondertoezichtstelling ligt de onderhoudsplicht en wettelijke 
vertegenwoordiging bij de ouder(s) met gezag, ongeacht of de jeugdige in het kader van een 

ondertoezichtstelling met een machtiging uithuisplaatsing in een residentiële voorziening is 

geplaatst. Het kan desondanks voorkomen dat noodzakelijke bijzondere kosten niet door de 

ouders (kunnen) worden vergoed, terwijl het wel in het belang van de jeugdige is dat deze kosten 
worden gemaakt. De GI kan dan besluiten om deze kosten te maken en zal voor vergoeding een 

beroep doen op de gemeente.  

 

Bijzondere kosten komen derhalve voor vergoeding in aanmerking als:  
 

a. de kosten door de GI/gemeente als noodzakelijk en bijzonder worden beoordeeld,  

b. er sprake is van een uithuisplaatsing op grond van een machtiging,  

c. er voor deze kosten geen uitkering op grond van een andere regeling kan worden verstrekt en  
d. de kosten redelijkerwijs niet zijn te verhalen op de onderhoudsplichtige ouders. 

 

2.2.5 Verblijf buiten het pleeggezin  

Wanneer het pleegkind, bijvoorbeeld door ziekenhuisopname of observatie niet in het pleeggezin 
verblijft, wordt aan een pleeggezin voor de periode van 14 dagen de pleegzorgvergoeding 
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doorbetaald. Gerekend wordt vanaf de dag waarop de afwezigheid begint. Zowel het vertrek als de 

terugkomst moet zo snel mogelijk bij de pleegzorgbegeleider van Jarabee gemeld worden.  

 

2.3  Toeslagen op het basisbedrag  
In de volgende situaties is er sprake van een extra vergoeding.   

2.3.1  Crisisplaatsingen  

Bij crisisplaatsingen wordt de pleegzorgvergoeding (maximaal 4 weken) met €3,84 per dag 

verhoogd. Voor alle duidelijkheid: dit geldt alleen voor pleeggezinnen die als crisispleeggezin bij 
Jarabee ingeschreven staan.  

 

Let op:  

Aangezien een crisisplaatsing heel kort kan zijn, is het belangrijk om niet onmiddellijk kleding te 
gaan kopen. U loopt dan het risico dat het niet vergoed wordt. U kunt trouwens ook een beroep 

doen op het goederen- en kledingdepot van de pleegzorg.  

2.3.2  Grootgezin toeslag: drie of meer pleegkinderen  

De toeslag grootgezin-pleegzorgvergoeding is €3,84 per dag vanaf het derde kind en meer. 
Vertrekt er een pleegkind dan moet dat direct aan Jarabee worden doorgegeven.  

 

2.3.3.  Chronische aandoening van uw pleegkind 

Als uw pleegkind een verstandelijke, lichamelijke of chronische aandoening heeft die extra 
aantoonbare kosten noodzakelijk maakt, dan kan de pleegzorgvergoeding worden verhoogd met 

 € 3,84 per dag. 

Deze toeslag is geen automatisme, pas als de chronische aandoening van het pleegkind in de 

praktijk daadwerkelijk onkosten met zich meebrengt, komt men in aanmerking voor deze 
vergoeding. Jaarlijks wordt opnieuw bepaald of dit nog van toepassing is. 

 

2.4 Inkomsten van pleegkinderen  

Inkomsten van pleegkinderen hebben geen invloed op de pleegzorgvergoeding.  
 

2.5 Verzekeringen  

2.5.1 Ziektekosten  

Alle kinderen dienen verzekerd te zijn tegen ziektekosten. Omdat minderjarigen zonder kosten 
kunnen worden ingeschreven voor een basisverzekering, onafhankelijk van de vraag of en waar de 

ouder zich verzekerd heeft, wordt ervan uit gegaan dat alle kinderen ook daadwerkelijk verzekerd 

zijn. Doorgaans zullen ouders hun kind hebben aangemeld bij hun eigen verzekering, al of niet 

met een aanvullende verzekering. 
Soms vinden pleegouders het handiger als pleegkinderen via hun eigen polis verzekerd zijn. In dat 

geval kan na toestemming van de wettelijk vertegenwoordigers de verzekering van het pleegkind 

worden omgezet naar die van de pleegouders. 

 
Voor de jeugdigen waarbij sprake is van een justitiële maatregel waarbij de Onder Toezicht Stelling 

(OTS) of Voogdij uitgevoerd wordt door de Gecertificeerde Instelling wordt door de Gecertificeerde 

Instelling een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. 

Indien er sprake is van Pleegoudervoogdij geldt deze collectieve verzekering niet. 

2.5.2  WA-verzekering  

Bij schade aan eigendommen van het pleeggezin is een beroep te doen op de WA-verzekering van 

de ouders van het kind.  

Wanneer u als pleegouder een WA-verzekering heeft, dan is het mogelijk dat uw pleegkind daar 
automatisch onder valt, omdat hij/zij in uw huis woont. U moet uw pleegkind melden bij uw 

verzekering.  

 

2.5.3. Aansprakelijkheidsverzekering 
 

➢ Aansprakelijkheidsverzekering 

Bij aansprakelijkheid is de leeftijd van de jeugdige van belang: 
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• De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige (ouder met gezag of voogd) is 

aansprakelijk voor de schade die een minderjarige jonger dan 14 jaar aanricht. Dit wordt 

risicoaansprakelijkheid genoemd. 

• Als een jeugdige tussen de 14 en 16 jaar schade veroorzaakt, dan is zowel de jeugdige zelf als 

de wettelijke vertegenwoordiger aansprakelijk. De wettelijke vertegenwoordiger kan echter niet 

aansprakelijk gesteld worden als deze kan aantonen dat hij/zij de schade toebrengende gedraging 

niet had kunnen voorkomen. 

• Een jeugdige van 16 jaar en ouder is zelf aansprakelijk, tenzij het de wettelijke 

vertegenwoordiger verweten kan worden dat deze de schade toebrengende gedraging niet heeft 

belet. 

• De aansprakelijkheidsverzekering keert niet uit als er opzet in het spel is, tenzij de jeugdige 

jonger dan 12 jaar is. 

 

De G.I. hebben voor jeugdigen onder voogdij en voor uit huis geplaatste jeugdigen met een 

ondertoezichtstelling een secundaire AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren) afgesloten. 

‘Secundair’ betekent hier dat de AVP van de ouders of de pleegouders aangesproken wordt voordat 

de verzekering van de GI aangesproken kan worden. In geval van een schade veroorzaakt door 

een jeugdige die onder toezicht staat, moet bepaald worden of de eigen ouders- of pleegouders 

verzekerd zijn en bij voogdij de pleegouders. 

 

Vanuit Jarabee is geen enkel kind/pleegkind verzekerd voor aansprakelijkheid. 

 

2.5.4. Rechtsbijstandverzekering: 
Jarabee adviseert pleegouders om zich te verzekeren voor rechtsbijstand. Hierin heb je als 

pleegouders de vrije keuze waar je je wil laten verzekeren.  
Vanuit Jarabee is geen enkel kind/pleegkind verzekerd voor rechtsbijstand.  
 

 

3.  Vrijwillige plaatsingen 

  

3.1  Onderwijskosten  

De ouders van de jeugdige zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor studie- en 

opleidingskosten. Hieronder worden verstaan: de aanschaf van studiemateriaal, zoals boeken, 

tekenmateriaal, gereedschap, en dergelijke, de betaling van lesgeld en werkweken. 

Vanaf schooljaar 2015-2016 is de tegemoetkoming ouders voor schoolkosten verdwenen. In plaats 

daarvan is het kind gebonden budget hoger geworden. Op www.toeslagen.nl is te lezen hoeveel 

kind gebonden budget de ouder in 2021 kan krijgen. 

 

3.2  Ziektekosten  

Zie hoofdstuk 2.6.1. 

Jongeren moeten vanaf hun 18e verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten. Ze kunnen een 

zorgtoeslag aanvragen via de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.  

 

4.  Pleegoudervoogd 
 
Wanneer een jeugdige gedurende langere tijd bij dezelfde pleegouder verblijft, kan het in het 

belang van de jeugdige zijn dat ook het gezag (de voogdij) over de jeugdige bij de pleegouder 

komt te liggen. Dit besluit wordt altijd door een kinderrechter uitgesproken. Wanneer het gezag bij 

een pleegouder wordt neergelegd is de betreffende pleegoudervoogd verantwoordelijk voor de 
verzorging en opvoeding van de jeugdige. Ook is de pleegoudervoogd de wettelijke 

vertegenwoordiger van de jeugdige en beheert de pleegoudervoogd het eventuele vermogen van 

de jeugdige. 

 

http://www.toeslagen.nl/
http://handboek.jarabee.nl/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7cac97bf-5352-4b7e-9ea3-c30abebb9629&returnurl=http%3a%2f%2fhandboek.jarabee.nl%2fiProva%2fmanagement%2f..%2fiDocument%2fViewers%2fFrameworks%2fViewDocument.aspx%3fdocumentid%3d9ff665b8-a591-4dec-ab12-2bbdc688d0e1
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4.1  Pleegzorgvergoeding  

Dat de pleegouder belast is met voogdij betekend NIET dat de pleegouder daardoor 

onderhoudsplichtig is voor de jeugdige.  De pleegoudervoogd kan aanspraak blijven maken op 

pleegzorgvergoeding. 

 

4.2  Bijzondere kosten  

Zie hoofdstuk 2.2.4. 

 

4.3  Ziektekostenverzekering  

Zie hoofdstuk 2.6.1. 

 

5.  Meerderjarigheid  
 

5.1  Algemeen  

Als je pleegkind 18 jaar wordt, is hij of zij voor de wet volwassen.  

Vanaf 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven.  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en 

Jeugdzorg Nederland hebben daar afspraken over gemaakt. In deze afspraak staat dat 

pleegjongeren voortaan recht hebben op pleegzorg totdat ze 21 jaar worden, tenzij ze dit zelf niet 

willen. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van deze verlengde pleegzorg. 

 

Bij voortzetting van pleegzorg na 18 jaar geldt dat: 

• Het pleegcontract, de begeleiding en de pleegvergoeding doorlopen tot 21 jaar.  

• Pleegjongeren die na hun 21e nog ondersteuning nodig hebben, in aanmerking komen 

voor pleegzorg tot 23 jaar. 

• Eventuele jeugdbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij) eindigt wanneer 

een pleegkind 18 jaar wordt. Een pleegkind is dan meerderjarig.  

• Pleegzorg boven de 18 jaar altijd vrijwillig is. 

5.2. Pleegoudervergoeding voor een meerderjarig pleegkind.  

Het zijn de pleegouders die de pleegvergoeding ontvangen, ook als de jeugdige 18+ is.  

Pleegkinderen onder de 21 jaar, waarvan de pleegouders een pleegvergoeding ontvangen, komen, 

indien aan de orde, niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Pleegkinderen tussen de 21 en 

23 jaar kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een bijstandsuitkering aanvragen.                      

5.2  Justitiële plaatsingen  
De maatregel (OTS of voogdij) stopt bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Als de plaatsing 

doorloopt, zal dat zijn in het kader van vrijwillige jeugdhulpverlening. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de financiering van deze verlengde pleegzorg. 

5.3  Studiefinanciering 
Scholieren van 18 jaar en ouder die een voltijdopleiding volgen in het voortgezet onderwijs, dus 

vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, of vso (tot 20 jaar) krijgen een tegemoetkoming 

scholieren. Deze moet door hen zelf aangevraagd worden. De tegemoetkoming is een gift en 

bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De basistoelage is er voor iedereen, de 
aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. 

 

Bij een voltijdopleiding aan hbo of universiteit, kan studiefinanciering aangevraagd worden. Deze 

moet door de student zelf aangevraagd worden. De studiefinanciering gaat direct in als de student 
gaat studeren. Is deze nog geen 18, dan wordt de studiefinanciering vanaf de 1e maand van het 

1e volledige kwartaal van de studie gestart. 

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, 

aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor 
iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. 

https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/weten-hoe-het-werkt.jsp 

 

https://duo.nl/particulier/student-hbo-of-universiteit/studiefinanciering/weten-hoe-het-werkt.jsp
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Voor jeugdigen die zich willen voorbereiden op zelfstandigheid bestaat er een handige App: 

https://www.kwikstart.nl/achttien  

https://www.kwikstart.nl/achttien
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