
 
 

Pleegzorg Youké 2022 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdkantoor 
Verlengde Slotlaan 109, 
Postbus 867, 3700 AW Zeist  

  088 170 5000 
  pleegzorg@youke.nl 
  www.youke.nl 

Volg Youké op: 

       

 
 

 

 

Financiële wegwijzer 
Pleegzorg 
2022 

https://www.facebook.com/pages/Youk%C3%A9-jeugd/691202207572016
https://twitter.com/youkejeugd
https://www.linkedin.com/company/263182/


 
 

Pleegzorg Youké 2022 
 

2 

 

Inleiding 
 
Deze financiële wegwijzer is een beknopte uitleg en weergave van de financiële regels die op 
de pleegzorg van toepassing zijn. De vergoedingen en daarbij behorende regelingen zijn bijna 
jaarlijks aan verandering onderhevig. Wij streven ernaar deze financiële wegwijzer steeds up to 
date te houden. Dit document heeft als doel u te informeren. Er kunnen geen rechten aan 
ontleend worden.  

Onderstaand vindt u een beschrijving van een aantal begrippen die u in de wegwijzer tegen 
kan komen en de verschillende financiële regelingen. Hoofdstuk 1 geeft uitleg over de 
pleegvergoeding, eventuele toeslagen en verzekeringen die van toepassing kunnen zijn bij 
een pleegzorgplaatsing. In hoofdstuk 2 vindt u uitleg over de vergoeding van de bijzondere 
kosten.  

 
Enkele begrippen 
 
Een gecertificeerde Instelling (GI) is de verzamelnaam voor instellingen die bevoegd zijn een 
kinderbeschermingsmaatregel (Onder Toezichtstelling of Voogdij) uit te voeren. Samen Veilig 
Midden-Nederland is als GI actief in de provincie Utrecht en De Jeugd en Gezinsbeschermers 
(JGB) werken in Noord-Holland. 
Het Nidos, Leger des heils, en de William Schrikker Groep (WSG) zijn landelijk werkende GI’s. 
 
 
Pleegzorg vanuit verschillende kaders: 
 

• Pleegzorg in het vrijwillig kader  
Bij vrijwillige pleegzorg is er sprake van een vrijwillige plaatsing en is er geen opgelegde 
(justitiële) maatregel. Het gezag over het kind ligt bij een of beide ouders. Als het kind 
18 jaar of ouder is, is er altijd sprake van vrijwillig kader. 
 

• Pleegzorg  met een jeugdbeschermingsmaatregel 
Een jeugdbeschermingsmaatregel kan zijn een (Voorlopige) Onder Toezicht Stelling 
(OTS) of een (Voorlopige) Voogdij maatregel. Bij een OTS is/zijn de ouder(s) 
gezaghebbend, maar is een gezinsvoogd toegevoegd. Is een voogdijmaatregel 
uitgesproken, dan ligt het gezag bij de gecertificeerde instelling. De ouders hebben dan 
geen gezag meer. 

• Pleegoudervoogdij  
Pleegouders kunnen de kinderrechter vragen om de voogdij over hun pleegkind te 
krijgen. Dat kan bijvoorbeeld als duidelijk is dat de jeugdige langdurig bij de 
pleegouders zal blijven en de ouders van het kind hiermee instemmen. Aanvragen van 
voogdij gebeurt in de regel altijd in overleg met de pleegzorgorganisatie en de 
(gezins)voogd van het kind.  
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Bij Youké onderscheiden we de volgende pleegzorgvarianten: 

• Netwerkpleegzorg 
Als er voor een kind buiten het eigen gezin opvang gezocht wordt en deze gevonden is 
binnen de kring van familie of vrienden van het kind of de ouders. 

• Bestandspleegzorg  
Het kind gaat wonen/ woont in een gezin dat via de pleegzorgvoorziening is 
aangereikt.  

• Deeltijdpleegzorg   
Wanneer een kind niet elke dag van de week gebruik maakt van het pleeggezin. Het 
kind staat niet ingeschreven op het adres van het pleeggezin. De meest voorkomende 
vorm van deeltijdpleegzorg is weekendpleegzorg. 

• Crisispleegzorg 
Als er voor een kind acuut opvang nodig is.  

 
Als pleegouder maakt u extra kosten. Daarom zijn er verschillende financiële regelingen voor 
pleegouders: 

1. De pleegvergoeding en eventuele toeslagen;  Dit geldt voor alle pleegouders,   die  
een contract hebben met een pleegzorgaanbieder (Youké).  

2. De vergoeding van bijzondere kosten geldt niet altijd voor iedereen en de regels 
hieromtrent kunnen per gemeente (regio) verschillend zijn.  

In de bijlagen vindt u per regio welke regelingen er gelden betreffende de vergoeding van de 
bijzondere kosten.  
.  
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1.  Pleegvergoeding, toeslagen en verzekeringen 

Indien u pleegouder bent en er sprake is van een pleegzorgcontract tussen u en een 
pleegzorgaanbieder (Youké) heeft u recht op een vergoeding van de gemeente: de 
pleegvergoeding. Dit is een vast bedrag per dag dat bedoeld is voor kosten die u maakt voor 
uw pleegkind. 
 
Naast de vanzelfsprekende kosten voor huisvesting en voeding moeten uit de maandelijks 
uitgekeerde pleegvergoeding worden betaald: 

• kleding en schoenen 

• kapper en toiletartikelen 

• sport en ontspanning (bijvoorbeeld het lidmaatschap van een club) 

• zakgeld 

• reiskosten naar school (tot een bedrag van € 20, - per maand) 

• normale schoolkosten voor basisonderwijs en speciaal onderwijs 

• kosten van vakantie en/of uitstapjes 

• kosten van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, naschoolse opvang e.d. (voor 
sommige regio’s geldt hiervoor een vergoeding vanuit de bijzondere kosten) 

• reiskosten weekendbezoek (naar bijv. familie) 

• verzekering van fiets/bromfiets en aanschaf helm 
 

Pleegvergoeding belastingvrij (geen inkomen) 
De pleegvergoeding is geen inkomen en is een belastingvrije vergoeding. U hoeft de 
pleegvergoeding niet op te geven bij uw inkomstenbelasting, ongeacht het aantal 
pleegkinderen dat u opvangt. 
 
De pleegvergoeding heeft ook geen invloed op uw:  

• bijstand of AOW (tenzij pleegkinderen 21 jaar of ouder zijn en een inkomen hebben) 

• huurtoeslag (tenzij pleegkinderen 18 jaar of ouder zijn en een inkomen hebben) 

• zorgtoeslag 

• persoonsgebonden budget (pgb) 

• kinderopvangtoeslag 

• nabestaande-uitkering 
 
Ook mag er in geval van schuldsanering of betalingsregelingen bij schulden geen beslag op de 
pleegvergoeding gelegd worden. 
 
 
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van uw pleegkind. De 
pleegvergoeding ontvangt u via de pleegzorgorganisatie (Youké). 
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Pleegvergoeding per pleegkind | 2022 

Leeftijd Maximaal bedrag per maand/        per dag 

0 t/m 8 jaar € 593,00 per maand  /                       19,50 per dag  

9 t/m 11 jaar € 601,00 per maand  /                       19,67 per dag 

12 t/m 15 jaar € 655,00 per maand  /                       21,52 per dag 

16 t/m 17 jaar € 723,00 per maand  /                       23,76 per dag 

18 jaar en ouder € 730,00 per maand  /                       24,01 per dag 

 
Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd als gevolg van algemene prijsstijgingen 

 
Startdatum pleegvergoeding 
 

• Bij een netwerkpleegzorgplaatsing: U ontvangt de pleegvergoeding voor het eerst  als 
het pleegzorgcontract getekend is. Dit gebeurt met terugwerkende kracht vanaf de 
dag dat de zorg bij Youké gestart is. Deze datum staat vermeld in het 
pleegzorgcontract. 

 
Mocht uit het netwerkonderzoek blijken dat uw pleeggezin niet binnen de 
voorwaarden past van Youké pleegzorg dan zal de pleegvergoeding met ingang van de 
datum waarop het besluit gevallen is worden stopgezet. De eerder uitgekeerde 
pleegvergoeding zal niet worden teruggevorderd.    

 

• Bij een bestandspleegzorgplaatsing is de dag waarop het kind in uw gezin is geplaatst 
de startdatum van de pleegvergoeding. U ontvangt de pleegvergoeding voor het eerst 
als het pleegcontract getekend is. De vergoeding wordt dan met terugwerkende kracht 
vanaf start plaatsing uitbetaald. 

 
 
 
Uitbetaling pleegvergoeding 

Rond de 10e van de maand ontvangt u de pleegvergoeding van de maand die achter u ligt.  
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Deeltijdpleegzorg: Betaling vindt één keer per kwartaal plaats.  
Deeltijdpleegouders declareren middels het declaratieformulier op de website van Youké. 
Betaling geschiedt per dag. Zowel de dag van aankomst als de dag van vertrek komen in 
aanmerking voor vergoeding. Bij deeltijdpleegzorg is het van belang dat er goed wordt 
afgestemd welke kosten pleegouders geacht worden te betalen. Reiskosten die 
deeltijdpleegouders maken voor het halen en brengen van kinderen aan het begin en/of einde 
van een verblijf vallen in principe onder de reguliere vergoeding. In uitzonderlijke situaties 
(bijvoorbeeld bij een grote afstand) kan een beroep worden gedaan op de regeling bijzondere 
kosten. In een aantal regio’s is dat helaas alleen mogelijk als er sprake is van een justitieel 
kader (OTS of voogdij). Zie hoofdstuk 2 voor verdere informatie.  
 

Toeslagen voor pleegouders 

 
Toeslagen voor crisisplaatsingen 
U staat ingeschreven als crisispleeggezin. Indien een pleegkind onverwacht in uw gezin 
geplaatst wordt én het is de eerste uithuisplaatsing van het kind dan ontvangt u een extra 
vergoeding bovenop de reguliere pleegvergoeding.  
Deze toeslag is € 3,89 (2022) per kind per dag voor maximaal 4 weken. De vergoeding is 
bedoeld voor de extra kosten die u in crisissituaties maakt. (Bijv. extra kleding of inrichting 
slaapkamer.) 
 
Toeslag voor drie of meer pleegkinderen 
Vanaf het derde pleegkind geldt een toeslag van €3,89 per kind per dag. Dit gedurende de tijd 
dat er drie of meer pleegkinderen in huis wonen. De vergoeding is bedoeld voor de extra 
kosten die u maakt, doordat u drie of meer pleegkinderen in huis heeft. (Bijv. huishoudelijke 
hulp of vervanging van meubels.) 
 
Toeslag voor zorg voor een pleegkind met een beperking 
Indien uw pleegkind een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking heeft en u 
daardoor aantoonbaar extra kosten maakt, ontvangt u een toeslag van maximaal  
€ 3,89 per dag. 
 
De pleegzorgaanbieder beoordeelt of de toeslag in bovenstaande situaties wordt uitgekeerd. 
Alle toeslagen ontvangt u via uw pleegzorgorganisatie (Youké). 

Kinderbijslag en gevolgen inkomen pleegkind 18+ 

 
Kinderbijslag 
Als u een pleegvergoeding ontvangt, krijgt u geen kinderbijslag. Ook niet als u de voogdij over 
uw pleegkind heeft. U kunt ook geen aanspraak maken op het kindgebonden budget.  
 
Inkomen pleegkind 18+ 
Sinds 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun pleegouders aan de belastingdienst vragen 
om hen niet meer als fiscaal partner aan te merken. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 
2017. Let op: u dient dit zelf aan te vragen. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/11/29/pleegkind-en-ouder-niet-langer-verplicht-tot-fiscaal-partnerschap
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Geen recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting 
Met de inkomensafhankelijke combinatiekorting betalen werkende ouders met een kind onder 
de 12 jaar minder belasting en premies. Pleegouders die een pleegvergoeding ontvangen, 
hebben geen recht op deze inkomensafhankelijke combinatiekorting.  
 
Thuiswonende volwassen pleegkinderen en een bijstandsuitkering of AOW-uitkering 
Indien u een bijstands- of een AOW-uitkering ontvangt en er één of meer voormalig 
pleegkinderen van 21 jaar of ouder bij u in huis wonen dan is dit van invloed op uw 
bijstandsuitkering of AOW-uitkering. Dit heet de kostendelersnorm. 
 
Pleegkinderen van 18 jaar en ouder en de huurtoeslag: Als een pleegkind 18 jaar of ouder is 
en een inkomen heeft dat hoger is dan de vrijstelling, dan heeft dat invloed op uw huurtoeslag. 
Zie hiervoor de informatie op het platform  
pleegzorg.nl: https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken/12-belastingzaken/90-
huurtoeslag 
 
Studiefinanciering: Pleegkinderen die een MBO-, HBO- of Universitaire studie volgen kunnen 
onder bepaalde voorwaarden studiefinanciering aanvragen en/of een OV-jaarkaart. De 
studiefinanciering is een zgn voorliggende regeling voor de regeling bijzondere kosten 
pleegzorg. M.a.w.: kosten die uit de studiefinanciering betaald kunnen worden komen niet in 
aanmerking voor vergoeding uit de regeling bijzondere kosten pleegzorg. 
 
Pleegzorgverlof 
Voor pleegouders bestaat de mogelijkheid om pleegzorgverlof op te nemen wanneer ze een 
pleegkind in hun gezin opnemen. Een pleegouder heeft sinds 2019 recht op maximaal 6 weken 
verlof, wat kan worden aangevraagd bij de werkgever.  
 
Meer regelingen, fondsen en informatie over financiën 
Pleegouders kunnen een beroep doen op verschillende wettelijke en financiële regelingen, 
bijvoorbeeld voor zorg, onderwijs, werk en inkomen. Actuele informatie over geldzaken vind u 
op het platform pleegzorg.nl: www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken 
 
 

Verzekeringen 

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (WA) 

Een pleegkind kan worden opgenomen in de WA-verzekering van een pleeggezin. De WA-

verzekering dekt schades die (onopzettelijk) veroorzaakt worden door pleegkinderen ten 

opzichte van derden. Indien pleegouders zelf een gezinspolis hebben die dekking geeft aan alle 

gezinsleden in het kader van de Wet aansprakelijkheid voor particulieren dan is het kind in 

principe automatisch verzekerd via de gezinspolis van het pleeggezin. Het is wel belangrijk om 

dit even na te gaan. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wat-is-de-kostendelersnorm-in-de-bijstand
https://www.svb.nl/int/nl/aow/wonen_met_iemand_anders/meer_personen/
https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken/12-belastingzaken/90-huurtoeslag
https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken/12-belastingzaken/90-huurtoeslag
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In geval van schade binnen het pleeggezin: 

-Een WA verzekering dekt niet de schade/onkosten die met betrekking tot de eigen spullen van 

het betreffende huishouden gemaakt kunnen worden door een kind dat in dat huishouden is 

opgenomen, zoals een pleegkind. 

-Dat betekent dat in geval van dit soort schade feitelijk geclaimd moet worden bij de eigen 

ouders van het pleegkind. Als het pleegkind bij de eigen ouders in de WA verzekering is 

opgenomen is dit ook goed mogelijk. 

-Er bestaan inboedelverzekeringen die verzekeren tegen ‘elk onheil van buitenaf’. Indien deze 

clausule in de inboedelverzekering van pleegouders staat, is de schade veroorzaakt door een 

pleegkind, onder aftrek van eigen risico, wel verzekerd. Het is belangrijk voor pleegouders om 

dit zelf na te gaan.  

 (In sommige regio’s kan voor schade binnen het pleeggezin aanspraak gemaakt worden op 

een vergoeding via de regeling voor bijzondere kosten.) 

https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken 

 
 
De zorgverzekering (ziektekosten)  
 
Basisverzekering 
Alle kinderen dienen verzekerd te zijn voor ziektekosten. De basisverzekering voor 
ziektekosten is een individuele verzekering die voor iedereen apart moet worden afgesloten. 
Omdat kinderen gratis zijn meeverzekerd tot 18 jaar bij de zorgverzekering van hun ouders, 
zijn vrijwel alle kinderen die (tijdelijk) uit huis geplaatst worden ook daadwerkelijk verzekerd. 

Minderjarigen moeten worden verzekerd door hun wettelijke vertegenwoordigers.  

Bij een vrijwillige plaatsing en een onder toezicht stelling (OTS) zijn de ouders 
(gezaghebbenden) verantwoordelijk. 

Ligt de voogdij bij een gecertificeerde instelling, dan zullen gemeenten zelf- al dan niet 
(boven)regionaal- moeten zorgen voor de inkoop van deze verzekeringen.  

Bij pleegoudervoogdij zijn pleegouders verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen.  

Jeugdigen van 18 jaar en ouder zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een 
zorgverzekering. Zij kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor 
zorgtoeslag.  

Als je pleegkind niet verzekerd blijkt, zal hij of zij alsnog verzekerd moeten worden.  

https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken 

 

https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken
https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken
https://pleegzorg.nl/pleegouders/pleegkind-wordt-18/
https://pleegzorg.nl/pleegouders/pleegkind-wordt-18/
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Aanvullende ziektekostenverzekering 
Het afsluiten van een aanvullende verzekering is niet wettelijk verplicht, maar is wel raadzaam. 
Bij een vrijwillige plaatsing zijn de ouders van het kind verantwoordelijk voor de aanvullende 
verzekering, indien mogelijk. Voor pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) 
geldt dat het mogelijk is om in overleg met de betrokkenen het kind te laten bijschrijven op de 
verzekering van het pleeggezin. Indien nodig kan hiervoor vanuit de regeling bijzondere kosten 
een vergoeding worden aangevraagd.  

Let op: zorg in alle gevallen voor een pasje van de zorgverzekering of een kopie van de 
inschrijving van het pleegkind. 

 
Verblijf buitenland 
Als u met uw pleegkind op reis wilt naar het buitenland, is het aan te raden om dit tijdig – 
zeker een half jaar voor vertrek – te bespreken met de ouders of voogd van uw pleegkind. Er is 
vooraf schriftelijk toestemming nodig van de gezaghebber. Grensautoriteiten vragen mogelijk 
om deze toestemming. Naast dit toestemmingsformulier (zie hyperlink), heeft u tijdens het 
reizen een document(en) nodig waaruit blijkt dat het kind onder een 
kinderbeschermingsmaatregel valt. De pleegzorginstelling kan ook een brief meegeven waaruit 
blijkt dat het pleegkind bij u woont. 
https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/33-leven-als-pleeggezin/9-praktische-zaken/110-
pleegkind-mee-op-vakantie#kan-ik-met-mijn-pleegkind-naar-het-buitenland 
 
Het is raadzaam een reis/ongevallenverzekering af te sluiten. Deze kosten moeten betaald 
worden uit het basisbedrag van de pleegzorgvergoeding. 
 

Tenslotte 

U kunt altijd uw pleegzorgbegeleider raadplegen voor uitleg en extra informatie. 

 

 

  

https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/33-leven-als-pleeggezin/9-praktische-zaken/110-pleegkind-mee-op-vakantie#kan-ik-met-mijn-pleegkind-naar-het-buitenland
https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/33-leven-als-pleeggezin/9-praktische-zaken/110-pleegkind-mee-op-vakantie#kan-ik-met-mijn-pleegkind-naar-het-buitenland
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2.  Bijzondere kosten pleegzorg 

Dit hoofdstuk gaat over de bijzondere kosten. Indien er sprake is van een OTS, voogdij of 

pleegoudervoogdij kunnen de pleegouders aanspraak maken op de regeling bijzondere kosten. 

In de regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht-Stad, Utrecht-West en Eemland geldt dit ook voor 

een vrijwillige plaatsing.   

De 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 (de pleegvergoeding).  

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. 
 

In de bijlage 1 vindt u regio Gooi en Vechtstreek, bijlage 2 regio FoodValley en in bijlage 3 

Utrecht West, Stad, Zuid Oost, Lekstroom, Eemland en overige regio’s (elders in Nederland).  

Let op: Het gaat hier om de gemeente die betaalt voor de hulp aan uw pleegkind. Dat kan een 
andere gemeente zijn dan de gemeente waarin u woont. Het kan ook een andere gemeente 
zijn dan de gemeente die in 2021 voor de hulp aan uw pleegkind betaalde. Dit heeft te maken 
met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel m.i.v. 1 januari 2022.  
https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken/11-kosten-en-vergoedingen/583-welke-
gemeente-regelt-en-betaalt-jeugdhulp 
 

Overzicht regio’s en bijhorende gemeenten: 

• Regio Gooi en Vechtstreek; Gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, 
Laren, Weesp en Wijdemeren 

• Regio Food Valley; Gemeenten: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, 
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen 

• Regio Eemland; Gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en 
Woudenberg 

• Regio Lekstroom; Gemeenten: Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein, Vijfheerenlanden 

• Regio Utrecht-West; Gemeenten: Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater en De 
Ronde Venen 

• Regio Utrecht Stad; Gemeente Utrecht 

• Regio Zuid Oost Utrecht; Gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij 
Duurstede en Zeist 

https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken/11-kosten-en-vergoedingen/583-welke-gemeente-regelt-en-betaalt-jeugdhulp
https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/30-geldzaken/11-kosten-en-vergoedingen/583-welke-gemeente-regelt-en-betaalt-jeugdhulp
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Bijlage 1:  Bijzondere kosten pleegzorg regio Gooi en Vechtstreek 

Voor wie 
Deze regeling is van toepassing op pleegouders die pleegkinderen opvangen, waarbij de 
bijzondere kosten niet op de onderhoudsplichtige ouders zijn te verhalen. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen vrijwillig kader en justitieel kader.  

Maximum te declareren bedrag  
Per pleegkind kan maximaal € 1500,00 per jaar* gedeclareerd worden aan bijzondere kosten, 
mits voorafgaand een aanvraag is ingediend en een positieve beoordeling is afgegeven door 
Youké. Indien dit bedrag wordt overschreden kan  Youké in uitzonderlijke gevallen een extra 
vergoeding aanvragen bij de gemeente. 

*Er wordt hier niet een kalenderjaar bedoeld, maar het jaar waarin de beschikking geldig is. Start een plaatsing 

bijvoorbeeld  in april 2022, dan loopt de toewijzing bijzondere kosten meestal tot april 2023. Gedurende deze 12 

maanden kan dus zonodig maximaal 1500 euro aan bijzondere kosten gedeclareerd worden.  
 
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 jeugdsportfonds. Voor alle gemeenten behalve de gemeente Huizen geldt dat 
(pleeg)ouders met een inkomen tot 120% van het minimum inkomen in aanmerking komen 
voor een bijdrage tot € 250,- per jaar vanuit het jeugdsportfonds.    
 

Procedure (let op: gewijzigde procedure m.i.v. 1 januari 2022) 
1. Pleegouders vragen aan de pleegzorgwerker of de te maken kosten binnen vergoeding 

voor bijzondere kosten vallen. Zij doen dat voordat zij de kosten maken.  
2. Pleegzorgwerker beantwoordt de vraag en neemt daarin mee of de kosten niet vallen 

binnen het basisbedrag of dat deze vanuit een andere regeling vergoed kunnen 
worden (zie het wettelijk kader). In onderstaand overzicht is uitgesplitst voor welke 
kosten een vergoeding aangevraagd kan worden. In geval van medische kosten wordt 
eerst gekeken of de zorgverzekering de kosten dekt.  

3. Pleegouders horen van hun pleegzorgwerker of de kosten vergoed kunnen worden. Bij 
positief antwoord kunnen de kosten gemaakt worden.  

4. Pleegouders vullen voor het declareren van de kosten het declaratieformulier 
bijzondere kosten Gooi en Vechtstreek in en sturen dit met de betaalbewijzen* per e-
mail naar de pleegzorgwerker. Het formulier vind u op de website van Youké. 

5. Pleegzorgwerker zet intern de afhandeling in gang. 
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*Aan welke eisen moeten de betaalbewijzen voldoen? 

• Het moet een officiële factuur zijn en geen bestelformulier of orderbevestiging van de bestelling. 

• Bij schoolkosten zonder factuur een kopie uit de schoolgids toevoegen plus een bankafschrift. 

• Bij een kassabon moet de naam van de winkel, de naam van het artikel en het bedrag goed leesbaar zijn. Een pinbon 
is niet voldoende. 

• Voor aankopen via facebook/marktplaats graag volgende: 
▪ Altijd advertentie marktplaats/facebook toevoegen. 
▪ Heb je contact via de mail met verkoper, dan correspondentie toevoegen. 
▪ Heb je contact via WhatsApp dan foto gesprek toevoegen. 
▪ Betaal je via de bank dan bankafschrift toevoegen. 
▪ Betaal je contant dan verkoper handtekening en datum laten plaatsen op advertentie en deze toevoegen 

 

 

Overzicht bijzondere kosten die voor vergoeding in aanmerking komen: 

• De kosten die genoemd zijn op pagina 10 onder “wettelijke kaders” 
 

• 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  

• kosten voor openbaar vervoer  in het kader van het volgen van voortgezet 
onderwijs (indien hoger dan 20 euro per maand) 

• 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 
vanuit de belastingdienst, maar indien zij hiervoor niet in aanmerking komen 
of de toeslag niet voldoende is, worden deze kosten vergoed. 
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•  Tussen-schoolse opvang / overblijven 

•  School en beroepskeuzetest  

•  Ouderbijdrage school en lesgeld 

•  Schoolexcursies, schoolreizen en werkweken  

•  Bijlessen en huiswerkinstituut  

•  Aanschaf computer of laptop (of huur via school) 

•  Aanschaf boeken en leermiddelen 
 

 
Schade 
 

•  Eigen risico aansprakelijkheidsverzekering  

•  Schade aan bezittingen van de pleegouders of derden die niet door 
aansprakelijkheidsverzekering worden vergoed  

 
Overig  
  

• Kosten zwemles, muziekles en sporten die buiten het basisbedrag vallen  

• Verbouwings- en inrichtingskosten huis (indien het pleegkind een (lichamelijke, 
verstandelijke of zintuigelijke) beperking heeft)  

• Identiteitsbewijs en paspoort  

• Uittreksel geboorteregister  

• Begrafenis-/ crematiekosten 

• Naamswijziging voogdij cliënten 

• Leges verblijfsvergunning 

• Andere kosten (uitzonderingsgevallen in overleg met de gemeente) 
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Bijlage 2: Bijzondere kosten pleegzorg regio FoodValley (Utrecht en 
Gelderland) 
 
Voor wie 

Indien er sprake is van een OTS, voogdij of pleegoudervoogdij kunnen de pleegouders  

aanspraak maken op de regeling bijzondere kosten.  

Procedure. Let op: gewijzigde procedure per 1 januari 2022! 
1 Pleegouders vragen aan de pleegzorgwerker of de te maken kosten binnen de 

vergoeding voor bijzondere kosten vallen. Zij doen dat voordat zij de kosten maken.  
2 Pleegzorgwerker beantwoordt de vraag en neemt daarin mee of de kosten niet vallen 

binnen het basisbedrag of dat deze vanuit een andere regeling vergoed kunnen 
worden (zie het wettelijk kader). In onderstaand overzicht is uitgesplitst voor welke 
kosten een vergoeding aangevraagd kan worden. In geval van medische kosten wordt 
eerst gekeken of de zorgverzekering de kosten dekt.  

3 Pleegouders horen van hun pleegzorgwerker of de kosten vergoed kunnen worden. Bij 
positief antwoord kunnen de kosten gemaakt worden. 

4 Pleegouders vullen voor het declareren van de kosten het Declaratieformulier 
bijzondere kosten FoodValley in en sturen dit met de betaalbewijzen* per e-mail naar 
de pleegzorgwerker. Het formulier is te vinden op de website van Youké.  

5 Pleegzorgwerker zet intern de afhandeling in gang. 

*Aan welke eisen moeten de betaalbewijzen voldoen? 

• Het moet een officiële factuur zijn en geen bestelformulier of orderbevestiging van de bestelling. 

• Bij schoolkosten zonder factuur een kopie uit de schoolgids toevoegen plus een bankafschrift. 

• Bij een kassabon moet de naam van de winkel, de naam van het artikel en het bedrag goed leesbaar zijn. Een pinbon 
is niet voldoende. 

• Voor aankopen via facebook/marktplaats graag volgende: 
▪ Altijd advertentie marktplaats/facebook toevoegen. 
▪ Heb je contact via de mail met verkoper, dan correspondentie toevoegen. 
▪ Heb je contact via WhatsApp dan foto gesprek toevoegen. 
▪ Betaal je via de bank dan bankafschrift toevoegen. 
▪ Betaal je contant dan verkoper handtekening en datum laten plaatsen op advertentie en deze toevoegen 

 

 

Overzicht bijzondere kosten die voor vergoeding in aanmerking komen 

• Kosten genoemd op pagina 10 onder “Wettelijk kader”. 

• Kosten voor  noodzakelijke paramedische behandelingen kunnen, indien vooraf 

overlegd met de zorgaanbieder, (deels) voor vergoeding in aanmerking komen.  

• In het geval er geen verzekering is, die de kosten van een bril vergoedt, dan kan eens 

per twee jaar een bijdrage worden gevraagd van € 75,-. 

• Kosten met betrekking tot basisonderwijs. De kosten voor basisonderwijs zijn verwerkt  

in de pleegvergoeding en worden door  pleegouders betaald aan school. Uitzondering 

is de ouderbijdrage schoolreisje en zwemlessen in schoolverband. Hiervoor geldt een 

maximum bedrag van € 150,- per schooljaar. 
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Kosten met betrekking tot voortgezet onderwijs:  

• boeken en leermiddelen die de school verplicht voorschrijft (schoolinfo is hierin 

bepalend) 

• sportkleding (o.a. outdoor kleding) tot maximaal € 60,- ( 1 shirt + 1 broek) per 

schooljaar 

• sportschoenen (o.a. bergschoenen of ander speciaal schoeisel) tot maximaal € 40,- per 

schooljaar 

• andere kleding wordt alleen vergoed indien de school een speciaal tenue verplicht 

voorschrijft. Maximaal 1 maal per hele opleiding. 

• schoolreizen, werkweken etc. tot maximaal € 300,- per school-/cursusjaar 

• materialen en/of duurzame goederen t.b.v. specifieke vakopleidingen tot maximaal € 

500,- per school-/cursusjaar 

• computerlessen tekstverwerking (georganiseerd door school, te volgen in 

schoolverband), eenmalig maximaal € 225,- voor het volledige voortgezet onderwijs. 

• huiswerkklas (te volgen in schoolverband) 

• laptop, computer of notebook, huur/koop/lease/bruikleen, eenmalig € 400,- 

• bijlessen op advies van school (in niet meer dan 2 vakken en niet langer dan 6 

maanden). Schooladvies meezenden met de nota’s van de bijlessen 

• beroepskeuzeonderzoek. Indien voor een jongere een beroepskeuzetest noodzakelijk 

is, zal in overleg met de zorgaanbieder worden onderzocht waar dit het beste kan 

worden uitgevoerd en tegen welke kosten. Deze kosten kunnen eenmalig worden 

vergoed, indien ook betrokken hulpverleners dit nodig achten.  

 

Overige kosten die voor vergoeding in aanmerking komen:  

• Fiets/bromfiets/helmvergoeding eens per 3 jaar:  

Maximaal worden per leeftijdscategorie de onderstaande bedragen vergoed voor een 

fiets/bromfiets. Voor de aanschaf van een helm geldt een eenmalige vergoeding van 

maximaal  € 60,00 

• Rijwielvergoeding: 

0 t/m 7 jaar € 125,- 

8 t/m 11 jaar € 150,- 

12 t/m 15 jaar € 200,- 

16 t/m 17 jaar € 225,- 
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• Reiskosten:  

Vergoed worden alle noodzakelijke reiskosten, die niet op een andere manier vergoed 

kunnen worden, boven een eigen bijdrage van € 20,- per maand, dit met uitzondering 

van de schoolreiskosten. 

Het gaat hierbij om de volgende situaties: 

- Reiskosten van en naar therapie of andere behandelvormen in het kader van het 

hulpverleningsplan die niet verwerkt zijn in de tarieven. 

- Reiskosten die worden gemaakt t.b.v. een bezoek aan de Rechtbank. 

- Bezoek van en naar eigen ouders of eerdere verzorgouders. 

- Mocht er met openbaar vervoer gereisd worden dan wordt het volledige bedrag 

voor zowel het pleegkind als 1 begeleider op basis van openbaar vervoer 2e klas, 

vergoed. 

• School-reiskosten 

Vervoer per auto of openbaar vervoer van en naar school of onderwijsinstelling; 

daarvoor is in de pleegvergoeding € 20,- per maand opgenomen. Bedragen de 

reiskosten meer dan € 20,- per maand, dan komen deze kosten bij justitiële 

plaatsingen in aanmerking voor vergoeding vanuit de bijzondere kosten. 

 

• Kosten Identiteitsbewijs 

Iedereen van 14 jaar en ouder moet zich kunnen identificeren. Voor de duur dat het 

identiteitsbewijs geldig is kan niet nogmaals een beroep worden gedaan op een 

vergoeding. 

  

• Begrafeniskosten tot de laagste klasse (zonder bijkomende kosten zoals bv. een 

grafsteen, volgauto’s, koffietafel) voor zover deze kosten niet op een andere wijze zijn 

gedekt. 
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Aanvullende informatie: 

 

 

 

 

Regelingen binnen de gemeente Ede 

 

Aanbod Netwerk dien je stad 

Zij kunnen een buddy voor pleegkind zoeken die af en toe met het pleegkind iets onderneemt of  

praktische ondersteuning organiseren voor pleegouders om hen te ontlasten. 

 

1. Meer kinderen mee doen: 

Deze regeling bestaat uit een tegemoetkoming voor sport-, culturele of recreatieve activiteiten. De 

tegemoetkoming wordt verstrekt in de vorm van een tegoed te besteden op ededoetmee.nl. Je kunt er 

bijvoorbeeld de contributie van de sportclub of vereniging mee betalen. Of een leuke cursus. Per kind 

ontvangt een gezin € 200 per jaar. De kinderen waarvoor u deze tegemoetkoming aanvraagt moeten op 

1 januari minimaal 6 en maximaal 17 jaar oud zijn. Deze regeling is aan te vragen tot 1 december 2022.  

 

2. Kindpakket: 

Beschikbaar voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar die onderwijs volgen, voor kindgerelateerde kosten.  

De tegemoetkoming is € 125 voor kinderen op het basisonderwijs, en € 175 voor kinderen op het 

voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan kleding, tablet/laptop voor school, fiets, schoolmiddelen.  
 
3. Schoolga regeling:  

Laptop/ laptop: Voor uw kind dat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u een 

tweedehands laptop krijgen of fiets. 

 

4. zwemmen diploma A: 

Bestaande uit Zwemdiploma: Heeft uw kind nog geen zwemdiploma A, dan kunt u eenmalig extra geld 

ontvangen. De bijdrage per kind van 7 of 8 jaar is € 450 

 

5. Leerlingenvervoer: 

Voor kinderen in een pleeggezin wordt er coulant omgegaan met het inzetten van leerlingenvervoer. De 

eerste vraag is altijd of het pleegkind zelfstandig of met een pleegouders naar school toe kan. Als dit niet 

mogelijk is wordt er ruimhartig omgegaan met het toekennen hiervan. 

 

Contact? 

Via de afdeling inkomensondersteuning kan hier aanspraak op worden gemaakt. Te bereiken via het 

nummer van de gemeente Ede 140318. Dit kan de pleegzorgwerker of betrokken gezinsregisseur doen 

namens het pleeggezin. 
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Bijlage 3: Bijzondere kosten pleegzorg  regio Lekstroom, Utrecht-West, 

Utrecht Stad, Zuid-Oost Utrecht, Eemland en overige regio’s (elders in 

Nederland). 

Voor wie 

Indien er sprake is van een OTS, voogdij of pleegoudervoogdij kunnen de pleegouders  

aanspraak maken op de regeling bijzondere kosten. In de regio’s Utrecht-Stad en Eemland kan 

ook wanneer sprake is van een vrijwillige plaatsing aanspraak gemaakt worden op de regeling 

bijzondere kosten. Dat geldt ook voor de regio Utrecht-West, maar in deze regio moet in geval 

van vrijwillige plaatsing altijd vooraf toestemming gevraagd worden aan de contactpersoon 

van de gemeente. 

Procedure (Let op: gewijzigde procedure m.i.v. 1 januari 2022) 
1 Pleegouders vragen aan de pleegzorgwerker of de te maken kosten binnen de regeling 

vergoeding voor bijzondere kosten vallen. Zij doen dat voordat zij de kosten maken.  
2 Pleegzorgwerker beantwoordt de vraag en neemt daarin mee of de kosten niet vallen 

binnen het basisbedrag of dat deze vanuit een andere regeling vergoed kunnen 
worden (zie het wettelijk kader). In onderstaand overzicht is uitgesplitst voor welke 
kosten een vergoeding aangevraagd kan worden. In geval van medische kosten wordt 
eerst gekeken of de zorgverzekering de kosten dekt. 

3 Pleegouders horen van hun pleegzorgwerker of de kosten vergoed kunnen worden. Bij 
positief antwoord kunnen de kosten gemaakt worden.  

4 Om de kosten te declareren vullen pleegouders het Declaratieformulier bijzondere 
kosten regio Lekstroom, Utrecht-west, Utrecht-Stad, Uitrecht Zuid-Oost, Eemland en 
overige regio’s in en sturen dit met  de betaalbewijzen* per e-mail naar de 
pleegzorgwerker.  

5 Pleegzorgwerker zet intern de afhandeling in gang 

 

*Aan welke eisen moeten de betaalbewijzen voldoen? 

• Het moet een officiële factuur zijn en geen bestelformulier of orderbevestiging van de bestelling. 
• Bij schoolkosten zonder factuur een kopie uit de schoolgids toevoegen plus een bankafschrift. 

• Bij een kassabon moet de naam van de winkel, de naam van het artikel en het bedrag goed leesbaar zijn. Een pinbon 
is niet voldoende. 

• Voor aankopen via facebook/marktplaats graag volgende: 
▪ Altijd advertentie marktplaats/facebook toevoegen. 
▪ Heb je contact via de mail met verkoper, dan correspondentie toevoegen. 
▪ Heb je contact via WhatsApp dan foto gesprek toevoegen. 
▪ Betaal je via de bank dan bankafschrift toevoegen. 
▪ Betaal je contant dan verkoper handtekening en datum laten plaatsen op advertentie en deze toevoegen 
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Overzicht bijzondere kosten die voor vergoeding in aanmerking komen: 

De kosten die genoemd zijn op pagina 10 onder “wettelijke kaders” . En verder: 

Therapie en gezondheid 

• Lichamelijke, psychologische en psychiatrische onderzoeken, therapieën en medicijnen 
die in overleg met de pleegzorgaanbieder worden ingezet en in het geheel niet door de 
zorgverzekeraar worden vergoed of die niet meer worden vergoed omdat de kosten 
boven de maximale vergoeding uitkomen. 

• Dagvergoeding bij bedplassen (doktersverklaring nodig), indien geen (volledige) 
vergoeding door zorgverzekeraar. Lijdt uw pleegkind van vijf jaar of ouder aan 
bedplassen (enuresis nocturna), dan komt u in aanmerking voor een toelage op het 
basisbedrag van € 0,50 per dag. De toelage vervalt zodra het ongemak ophoudt. 

• Brillen en contactlenzen, indien geen (volledige) vergoeding door zorgverzekeraar. Per 
twee jaar kan een tegemoetkoming in de kosten van bril/contactlenzen toegekend 
worden van maximaal € 140. 
 

Onderwijs 

• Ouderbijdrage / schoolreis basisonderwijs. Voor pleegkinderen die naar de basisschool 
gaan, worden de kosten van de ouderbijdrage en/of schoolreizen vergoed tot een 
maximum van €150,- per schooljaar. 

• De kosten van het reizen naar school per openbaar vervoer kunnen maandelijks voor 
vergoeding in aanmerking komen, maar daarvoor geldt een eigen bijdrage van € 20,- 
per maand. Bij aanschaf van een jaarkaart wordt tienmaal de eigen bijdrage verrekend. 

• School en beroepskeuzetest. De kosten voor een school- of beroepskeuzeonderzoek 
van uw kind mag eenmalig gedeclareerd worden tot een maximum van €250,-    

• Lesgeld voortgezet onderwijs.  

• Schoolreizen en werkweken voor middelbare scholieren tot een bedrag van maximaal 
€ 300,- per schooljaar.  

• Aanschaf laptop (of huur via school). Voor pleegkinderen vanaf 12 jaar kan er  1x in de 
drie jaar een vergoeding van €400,-- verstrekt worden voor de aankoop van een 
computer/laptop (of huur via school).  

• Aanschaf verplichte schoolboeken.  

• Materialen en/of duurzame goederen die moeten worden aangeschaft in het kader 
van een beroepsopleiding (bijvoorbeeld speciale kleding, software of gereedschap), tot 
een bedrag van maximaal € 800,- per schooljaar. 
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Vervoer 

• Kosten voor een fiets:  
- 4 t/m 7 jaar maximaal € 125,-  
- 8 t/m 11 jaar maximaal  € 150,-  
- 12 t/m 15 jaar maximaal € 200,-   
- 16 t/m 21 jaar maximaal € 225,-   

 
Binnen de genoemde periodes kunnen de bedragen eventueel verdeeld worden over 
meerdere aanschaffingen. Bedragen die in een periode niet volledig zijn benut, kunnen 
niet overgeheveld worden naar een volgende periode. Indien reeds het volledige 
bedrag in een leeftijdscategorie is vergoed, is een volgende verstrekking in die 
leeftijdscategorie ook bij diefstal niet meer mogelijk. 

 

• Reiskosten (2e klas) i.v.m. studie: maandelijks onder aftrek eigen bijdrage van €20 - per 
maand. 

 
Overige bijzondere kosten: 

• Zwemles voor kinderen als ze zijn geplaatst na de leeftijd van 7 jaar en niet in het bezit 
van een zwemdiploma. 

• Paspoort of Europese identiteitskaart inclusief pasfoto 
Een Europese identiteitskaart verdient de voorkeur. Wanneer een paspoort 
noodzakelijk is, zal dit gemotiveerd moeten worden. Een nieuw 
identificatiebewijs wordt alleen vergoed wanneer de geldigheidsduur van het oude is 
verstreken. 

• Uittreksel persoonsregister/geboorteregister 

• De kosten voor het verkrijgen van een uittreksel uit het persoonsregister en/of 
geboorteregister ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichtingen komen 
voor vergoeding in aanmerking. 

 

Gemeenten in de regio Eemland geven ruimte om “maatwerk” te bieden. Heeft u te maken 
met uitzonderlijke kosten die in bovenstaande niet genoemd worden of waarvoor het 
genoemde maximumbedrag niet volstaat, neemt u dan contact op met uw pleegzorgwerker. 
 
Gemeenten in de regio Utrecht- West vergoeden tevens de volgende kosten (steeds met een 
maximum van 200 euro per item per jaar): 
 

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

aansprakelijkheidsverzekering vergoed worden. 

• Verbouwings- en inrichtingskosten in het huis van pleegouders. 

• Begrafenis en crematie, indien niet of niet geheel vergoed door de uitvaartverzekering. 

• DNA-onderzoek, indien noodzakelijk voor (de emotionele gezondheid van) het 

pleegkind. 

• Overige kosten die direct in het belang zijn van de geplaatste kinderen of ten dienste 

staan van het kunnen continueren van de plaatsing. (bijvoorbeeld de kosten voor 

(tijdelijke) kinderopvang of een noodzakelijk geachte naamsverandering). 


