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1. INLEIDING 

 

In deze regeling worden de vergoedingen voor bijzondere kosten beschreven voor de voogdij, gezinsvoogdij 

en vrijwillige plaatsingen pleegzorg en gezinshuizen. De regeling is een richtlijn, geen recht. Yorneo verwacht 

van pleegouders/gezinshuisouders dat zij een zorgvuldige afweging maken wanneer de betreffende kosten 

worden gedeclareerd bij Yorneo. Het totale budget van Yorneo is niet toereikend om voor alle 

pleegzorgplaatsingen/gezinshuisplaatsingen onderstaande regeling toe te passen. In die situaties waar het 

nodig is, kun je een declaratie indienen en vergoedt Yorneo de kosten.  

 

 

2. TOEPASSINGSGEBIED 

 

De regeling ‘vergoeding bijzondere kosten’ geldt uitsluitend voor: 

1. kinderen die onder voogdij staan bij een gecertificeerde instelling en verblijven in een 

pleeggezin/gezinshuis van Yorneo. 

2. kinderen die onder toezicht zijn gesteld van een gecertificeerde instelling (gezinsvoogdij) en die met een 

‘machtiging uithuisplaatsing’ verblijven in een pleeggezin/gezinshuis van Yorneo. 

3. vrijwillige plaatsingen in een pleeggezin/gezinshuis van Yorneo. 

4. kinderen die onder pleegoudervoogdij staan en verblijven in een pleeggezin van Yorneo. 

 

Toelichting 

1. De verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van een kind dat onder voogdij staat, ligt 

volledig bij de zorgaanbieder (Yorneo). 

2. De verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van een kind dat onder toezicht gesteld is 

(gezinsvoogdij), ligt bij de ouders van het kind, ook als deze buiten het ouderlijk gezin verblijft, al of 

niet met een machtiging van de kinderrechter. Daar waar de eigen ouders niet in staat of onwillig zijn 

om de kosten van de opvoeding en verzorging te dragen, kan de directeur-bestuurder Yorneo 

besluiten om in individuele gevallen een beroep op de regeling bijzondere kosten toe te staan. 

3. De verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van een kind dat vrijwillig is geplaatst in 

een pleeggezin/gezinshuis, ligt volledig bij de ouder(s). Daar waar de eigen ouders niet in staat of 

onwillig zijn om de kosten van de opvoeding en verzorging te dragen, kan de directeur-bestuurder 

Yorneo besluiten om in individuele gevallen een beroep op de regeling bijzondere kosten toe te 

staan. 

4. De verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van een kind dat onder pleegoudervoogdij 

staat, ligt volledig bij de pleegouders. 
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3. INHOUDELIJK 

 

3.1 Voorwaarden 

Uitgangspunt is dat uitsluitend de in deze regeling vermelde kosten betreffende (pleegouder)voogdijkinderen, 

geplaatst in een pleeggezin/gezinshuis van Yorneo, voor rekening van Yorneo komen. Voor jeugdigen die 

onder toezicht staan en voor vrijwillige plaatsingen zijn in eerste plaats de ouders financieel verantwoordelijk. 

Bij wijze van uitzondering, ter voorkoming van schrijnende situaties, kan de directeur-bestuurder Yorneo 

beslissen om in afwijking hiervan een vergoeding voor bepaalde kosten te verstrekken. 

 

Bij elke aanspraak op deze regeling dient door de pleegzorgwerker/gezinshuisouder onderzocht te worden of 

de kosten uit andere middelen kunnen worden vergoed: fondsen, bijzondere bijstand, instanties of derden. 

Indien dit niet is gelukt, is deze regeling van toepassing.  

 

Directeur Yorneo kan vermelde regelingen en vergoedingen in individuele situaties niet van toepassing 

verklaren. Een dergelijke beslissing dient met redenen omkleed te zijn. De pleegouder/gezinshuisouder kan 

hiertegen bezwaar maken bij de directeur Yorneo. 

 

Wijze van aanvragen 

Voorafgaand aan de te maken kosten dient een verzoek tot vergoeding van de kosten te worden ingediend. 

Het verzoek dient te bestaan uit: 

 een beknopte schets van de situatie van de jeugdige; 

 aard en reden van de aanvraag; 

 een raming van de kosten; 

 een beschrijving van pogingen de kosten elders gedekt te krijgen. 

 

Wijze van declareren 

Alle kosten die op grond van deze regeling geheel of gedeeltelijk kunnen worden vergoed, dienen binnen 

drie maanden te worden gedeclareerd. Daarna vervalt het recht op vergoeding. De in deze regeling 

beschreven vergoedingen worden slechts toegekend indien een bewijs in de vorm van originele facturen, 

bonnen en dergelijke is bijgevoegd. Yorneo draagt zorg voor een snelle betaling, uiterlijk binnen 4 weken na 

ontvangst declaratie. 

 

 

3.2 Bijzondere kosten 

Per jaar kan maximaal € 850 per jeugdige worden gedeclareerd. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Indien 

een plaatsing korter dan een jaar is, wordt naar rato het maximum naar beneden bijgesteld. In individuele 

situaties kan worden afgeweken van het maximale bedrag. 

Hieronder een overzicht van kosten waarbij wordt aangegeven waarvoor een aanvraag tot vergoeding van 

de kosten bij Yorneo kan worden ingediend. 
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Zorgkosten 

 

a1. Ziektekosten (pleegoudervoogdij) 

Pleegkinderen dienen door de pleegoudervoogd aangemeld te worden voor een basisverzekering. Kinderen 

tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd. Eventueel kan gekozen worden voor een aanvullende verzekering. 

Eventuele kosten hiervoor komen voor vergoeding in aanmerking. 

Kosten ten gevolge van niet-nagekomen afspraken bij (tand)arts, orthodontist, specialist e.d. worden 

niet door Yorneo vergoed. Deze kosten zijn de verantwoordelijkheid van de pleegouder / jeugdige zelf. 

 

a2. Ziektekosten (overig) 

De ouder(s) met gezag dienen er voor zorg te dragen dat hun kinderen aangemeld zijn voor een 

basisverzekering. Als de ouders hierin tekortschieten mogen andere belanghebbenden dit doen. De 

basisverzekering is voor minderjarigen altijd gratis. 

Voogdijkinderen worden vanaf 2017 door Yorneo voor een basisverzekering aangemeld bij VGZ als zij niet 

door een andere belanghebbende bij een basisverzekering zijn aangemeld, bijvoorbeeld via de 

pleegouders/gezinshuisouders. Voor voogdijkinderen draagt Yorneo zelf de kosten voor het pakket 

aanvullende verzekering. 

Ouders van onder toezicht gestelde kinderen dienen zelf een aanvullende verzekering af te sluiten dan wel 

de kosten voor aanvullende zorg te dragen. Bij wijze van uitzondering kan de directeur-bestuurder Yorneo 

toestemming geven om dergelijke kosten bij Yorneo te declareren. 

Kosten ten gevolge van niet-nagekomen afspraken bij (tand)arts, orthodontist, specialist e.d. worden 

niet door Yorneo vergoed. Deze kosten zijn de verantwoordelijkheid van de pleegouder/gezinshuisouder/ 

jeugdige zelf. 

 

b. Zorgkosten niet gedekt door zorgverzekering 

Indien het naar oordeel van Yorneo noodzakelijk is dat er zorgkosten voor de jeugdige moeten worden 

gemaakt, die niet zijn gedekt door de zorgverzekering, kunnen de kosten hiervan worden vergoed na 

akkoord van de directeur-bestuurder Yorneo. Deze zorgvragen dienen altijd besproken te zijn met de 

gedragswetenschapper.  

# beoordeling door directeur-bestuurder Yorneo – advies van gedragswetenschapper, 

pleegzorgwerker/medewerker gezinshuizen 

 

c. Bril/contactlenzen 

Per twee jaar is er een tegemoetkoming in de kosten van bril/contactlenzen van maximaal € 140. 

 

d. Begrafenis/crematiekosten 

Kosten voor begrafenis/crematie van jeugdigen komen voor rekening van de biologische ouders. Bij wijze 

van uitzondering kunnen deze kosten worden gedeclareerd na akkoord van de directeur-bestuurder Yorneo. 

Vooraf dient de omvang van de kosten te worden overlegd. 

# beoordeling door directeur-bestuurder Yorneo – advies van pleegzorgwerker/medewerker gezinshuizen 
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Onderwijskosten 

 

e. Onderwijskosten 

Als het kind een vorm van niet-regulier onderwijs wil gaan volgen, kunnen kosten worden vergoed na een 

akkoord van de directeur-bestuurder Yorneo: 

 als de pleegzorgwerker/gezinshuisouder hiertoe een onderbouwd verzoek doet met reden van het 

verzoek en de prognose van de kans op succesvolle afronding van de opleiding, 

 als het een (maximaal) 1-jarige opleiding betreft, en 

 als het kind nog niet eerder, of niet met goed gevolg een vorm van niet-regulier onderwijs heeft genoten. 

De maximale vergoeding bedraagt € 800. 

# beoordeling door directeur-bestuurder Yorneo – advies van pleegzorgwerker/medewerker gezinshuizen 

 

Specifieke onderwijskosten: 

I. boeken en leermiddelen voortgezet onderwijs / beroepsopleiding 

De kosten van boeken en leermiddelen worden vergoed mits zij verplicht zijn voorgeschreven door de 

school. Een lijst van boeken en leermiddelen moet bij de declaratie worden bijgevoegd. Pennen, schriften, 

agenda’s, schooltassen e.d. worden niet vergoed. 

 

II. School- en beroepskeuzeonderzoek 

De kosten voor een school- of beroepskeuzeonderzoek worden éénmaal per kind vergoed tot een maximum 

van € 100. 

 

III. Ouderbijdrage 

Ouderbijdragen aan de school worden tot een maximum van € 350 per schooljaar vergoed.  

 

IV. Schoolreis basisonderwijs 

De kosten van schoolreisje in het basisonderwijs worden vergoed tot een maximum van € 80 per schooljaar.  

 

V. Schoolreizen voortgezet onderwijs 

Per schooljaar is maximaal € 250 beschikbaar voor het deelnemen aan werkweken, schoolreizen, e.d.  

 

VI. Lesmateriaal beroepsopleiding 

Indien in het kader van een beroepsopleiding materialen en/of duurzame goederen dienen te worden 

aangeschaft, worden deze kosten vergoed. Bij de declaratie moet een lijst van de door de school 

voorgeschreven materialen worden overlegd. 

 

VII. Reiskosten 

De in verband met het volgen van lessen of stage noodzakelijk te maken reiskosten per openbaar vervoer 

komen voor vergoeding in aanmerking onder aftrek van een eigen bijdrage van € 20 per maand. Indien ook 

reiskosten ten behoeve van een bezoekregelingen/psychologisch onderzoek/reizen naar weekend- en/of 

vakantiepleeggezinnen worden gemaakt, wordt op het totaalbedrag de correctie van de eigen bijdrage van  

€ 20 per maand uitgevoerd.  

Bij de aanschaf van een jaarkaart wordt 10 maal de eigen bijdrage verrekend. 

Voor reiskosten ten behoeve van school kan maximaal per jaar € 500 per pleegkind worden gedeclareerd. 

Indien een plaatsing korter dan een jaar is, wordt naar rato het maximum naar beneden bijgesteld. In 

individuele situaties kan worden afgeweken van het maximale bedrag. 
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Reiskosten 

 

f. Reiskosten 

De volgende reiskosten kunnen tegen € 0,23 per kilometer worden vergoed, na akkoord van de directeur-

bestuurder Yorneo: 

 reiskosten voor het ten uitvoer brengen van bezoekregelingen; 

 reiskosten voor psychologisch onderzoek; 

 reiskosten van weekend- en/of vakantiegezinnen (kosten voor het halen en brengen van de 

pleegkinderen door de weekend-/vakantiepleegouders, niet van toepassing voor gezinshuisouders). 

De genoemde reiskosten komen voor vergoeding in aanmerking onder aftrek van een eigen bijdrage van 

€ 20 per maand. Indien ook reiskosten ten behoeve van school worden gemaakt, wordt op het totaalbedrag 

de correctie van de eigen bijdrage van € 20 per maand uitgevoerd. 

Voor weekend- en vakantiegezinnen geldt geen eigen bijdrage. 

# beoordeling door directeur-bestuurder Yorneo – advies van pleegzorgwerker/medewerker gezinshuizen 

 

 

Overig 

 

g. Kledinguitzet bij aanvang plaatsing 

Indien aannemelijk gemaakt kan worden dat de kledingvoorraad van de jeugdige bij aanvang van de 

plaatsing ontoereikend is, kan maximaal € 250 vergoed worden voor de aanschaf van kleding/schoenen. 

 

h. Bijdrage voor aanschaf fiets, brommer 

De regeling kan worden gebruikt voor aanschaf fiets, brommer. 

Bij aanvang van de plaatsing is voor kinderen van 4 tot 12 jaar maximaal € 120 en voor kinderen vanaf 12 

jaar maximaal € 250 beschikbaar indien het kind bij de aanvang niet in het bezit is van een fiets. 

Vervolgens is voor elk jaar dat de plaatsing geduurd heeft een bedrag van € 50 beschikbaar. De bedragen 

mogen worden opgespaard en eenmalig of in gedeelten worden gebruikt. 

 

i. Identificatiebewijs (paspoort/identiteitskaart) 

De kosten voor verwerving van een identificatiebewijs (inclusief pasfoto’s) komen voor vergoeding in 

aanmerking.  

Extra kosten voor een spoedaanvraag komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de pleegouder 

aannemelijk maakt dat de spoedaanvraag onvermijdelijk was. 

 

j. 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. 


