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1. Inleiding 
 

Deze financiële wegwijzer geeft uitleg over een aantal financiële onderwerpen met betrekking tot 

pleegzorg.  

 

Het doel van deze wegwijzer is om pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders te informeren over diverse 

financiële onderwerpen die gerelateerd zijn aan de plaatsing van een kind binnen Pleegzorg. 

 

Eerst zal worden ingegaan op algemene onderwerpen die gelden voor alle pleegkinderen, verderop in de 

wegwijzer komen regelingen aan de orde die gelden voor specifieke situaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Financiële Wegwijzer is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Yorneo zet zich in om een zo 

actueel mogelijk overzicht samen te stellen. We kunnen helaas niet voorkomen dat informatie soms 

verouderd is. Voor veel van de informatie is Yorneo afhankelijk van informatieverstrekking van derden. Aan 

de Financiële Wegwijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Yorneo behoudt zich het recht om 

wijzigingen aan te brengen.  
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2. Pleegvergoeding 
 

In dit hoofdstuk wordt de vergoeding beschreven waar pleegouders van Yorneo recht op hebben. Deze 

vergoeding geldt voor alle pleegouders. 

 

In het volgende hoofdstuk staan de vergoedingen beschreven die Yorneo kan toekennen in bepaalde 

pleegzorgvarianten. 

 

2.1 Inleiding 
Op basis van de Regeling Pleegzorg, die jaarlijks wordt vastgesteld door het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hebben pleegouders recht op een vergoeding. In deze regeling is ook 

de hoogte van de vergoeding vastgesteld. Deze vergoeding is bedoeld ter compensatie van de onkosten 

die pleegouders maken voor een pleegkind. De hoogte van deze basisvergoeding is in principe 

kostendekkend.  

 

2.2 Pleegvergoeding is geen inkomen 
De basispleegvergoeding en eventuele toeslag(en) zijn geen inkomen en hebben dus geen invloed op een 

eventuele uitkering of persoonsgebonden budget. Ook hoeft de vergoeding niet te worden opgegeven bij 

het aanvragen van huurtoeslag.  

De Belastingdienst ziet de pleegvergoeding niet als belastbaar inkomen, ongeacht het aantal 

pleegkinderen dat in een pleeggezin verblijft. 

 

2.3 Basisvergoeding 
Pleegouders die een pleegkind opvangen krijgen hiervoor een vergoeding. Deze basisvergoeding is voor 

alle pleegouders in Nederland gelijk en wordt ieder jaar vastgesteld in de wettelijke Regeling Pleegzorg.  

 

De pleegvergoeding is bedoeld voor de dekking van de kosten voor de opvang van een pleegkind. De 

pleegzorgvergoeding is dan ook bestemd voor de normale, terugkerende kosten van opvoeding en 

verzorging van pleegkinderen. Het gaat daarbij om kosten voor voeding, inrichting, verwarming, 

lichamelijke verzorging, zak- en kleedgeld, deelname aan sport en ontspanning, reiskosten (bijvoorbeeld 

school- en weekendbezoek ouders), kleine onderwijskosten (pennen, agenda, schriften enz.). Ook kosten 

van de peuterspeelzaal vallen hier onder. 

 

Tabel 1 Pleegzorgvergoeding 2017 

Leeftijdscategorie Bedrag per maand Bedrag per dag 

0 t/m 8 jaar 543,- 17,84 

9 t/m 11 jaar 549,- 18,04 

12 t/m 15 jaar 598,- 19,65 

16 t/m 17 jaar 660,- 21,69 

18 jaar en ouder 667,- 21,92 
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Voor pleegouders geldt dat de pleegvergoeding wordt uitgekeerd voor elke nacht dat het pleeggezin 

verzorging en opvoeding van het pleegkind biedt. De nacht na aankomst wordt daarbij wel meegeteld en 

de nacht voorafgaand aan vertrek niet.  

 

2.4. Deeltijdpleegzorg en pleegzorgvergoeding 
De meest bekende vormen van deeltijdpleegzorg zijn weekend- en vakantiepleegzorg. De 

pleegzorgvergoeding is voor deze vormen ook van toepassing. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd 

op het aantal (volledige) dagen die het pleegkind doorbrengt bij het pleeggezin. Zie hiervoor tabel 1. 

 

Tijdens het verblijf van een pleegkind bij een weekend-/vakantiegezin heeft het pleeggezin waar het 

pleegkind doorgaans verblijft geen recht op pleegzorgvergoeding. 

 

2.5 Reiskostenvergoeding  
In de pleegvergoeding zijn reguliere reiskosten opgenomen. Reguliere reiskosten zijn bijvoorbeeld kosten 

voor schoolbezoek en weekendbezoek aan ouders. 

 

Een aantal (bijzondere) kosten hoeven niet uit de pleegvergoeding te worden betaald. Zie hiervoor 

hoofdstuk 3. 

 

2.6 Extra vergoeding  
Pleegouders kunnen onder bepaalde omstandigheden een hogere vergoeding krijgen dan het hiervoor 

genoemde basisbedrag. Voor 2017 gelden hiervoor twee tarieven, te weten € 1,75 en € 3,51 per dag per 

pleegkind. Per situatie wordt bekeken welk tarief eventueel van toepassing is. Er dient te worden 

aangetoond dat deze niet uit het basisbedrag kunnen worden betaald. Bovendien slechts indien er geen 

recht op een uitkering op grond van een andere regeling bestaat. 

In de volgende drie situaties wordt deze extra toeslag verleend: 

 

 Verblijf van een pleegkind bij een pleegouder vanwege een crisissituatie (maximaal vier weken). Hierbij 

is standaard het hoogste tarief van toepassing. 

 Verblijf van drie of meer pleegkinderen bij dezelfde pleegouder. De toeslag geldt vanaf het derde en 

volgende pleegkind. Deze regeling is ook van toepassing als er één of meer kinderen van een andere 

pleegzorgorganisatie zijn geplaatst. De organisatie die het 3e kind plaatst, betaalt de toeslag. Hierbij is 

standaard het hoogste tarief van toepassing. 

 De opvoeding en verzorging van pleegkinderen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. De 

pleegzorgwerker vraagt dit aan bij de directeur van Yorneo | Hulp & Huis. De directeur van Yorneo | 

Hulp & Huis besluit na beoordeling van de situatie of de toeslag wordt toegekend en welke van de 

twee tarieven van toepassing is. 

 

2.7 TOG 
Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor Ouders van Gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. Deze 

tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is 

vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die 

intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen. Tot 2015 was deze regeling ook van 

toepassing voor pleegouders; ook zij kwamen in aanmerking voor deze vergoeding. De vergoeding werd 

rechtstreeks betaald door de SVB. Vanaf 2015 is de betaling veranderd. Betaling vindt nu plaats door een 

verdubbeling van de kinderbijslag. Aangezien pleegouders geen kinderbijslag ontvangen, kan betaling voor 
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deze categorie niet op deze manier plaatsvinden. Yorneo heeft met de gemeenten afgesproken dat Yorneo 

zorg draagt voor de betaling van een vergoeding. We sluiten daarbij aan bij de voorwaarden die landelijk 

worden gesteld: kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar; kind woont thuis; kind heeft intensieve 

zorg nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies.  

 

2.8 Kinderbijslag 
Kinderbijslag is een tegemoetkoming die ouders ontvangen voor kinderen tot 18 jaar. Pleegkinderen zijn 

voor de Algemene Kinderbijslagwet uitwonend. Meer over kinderbijslag leest u op de website van de 

Sociale Verzekering Bank. http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/index.jsp.  

 

Hoeveel kinderbijslag ouders ontvangen voor uitwonende kinderen is afhankelijk van: 

 de reden waarom het kind uitwonend is (bijv. ziekte, onderwijs);   

 de onderhoudskosten die ouders voor het kind maken   

 de eigen inkomsten van het kind. 

 

Als u geen pleegvergoeding krijgt, dan is het mogelijk om voor uw pleegkind kinderbijslag te ontvangen. U 

moet dan wel duurzaam, dus voor lange tijd, voor uw pleegkind zorgen.  

 

2.9 Nabestaandenuitkering 
Halfwezen 

Soms komt het voor dat pleegkinderen halfwees zijn. Om te bepalen of er recht is op een 

halfwezenuitkering is het van belang wie het kind (jonger dan 18 jaar) verzorgt. Dit is meestal de 

nabestaande, maar het kan ook een ander zijn die het kind in huis neemt en verzorgt. Deze persoon wordt 

aangemerkt als de ‘aanvrager’ en kan dus de uitkering aanvragen. Deze uitkering kan niet gecombineerd 

worden met een pleegvergoeding.  

 

Weeskinderen 

Een kind komt in aanmerking voor een (volle) wezenuitkering als beide ouders zijn overleden en de ouder 

die het laatst is gestorven op het moment van overlijden verzekerd was voor de Algemene 

nabestaandenwet. De aanvraag van deze uitkering wordt gedaan door de voogd van het kind. De 

ontvangen gelden worden door gecertificeerde instelling (bijv. Jeugdbescherming Noord) als voogd voor 

het kind beheerd tot meerderjarigheid. 
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3. Bijzondere kosten 
 

3.1 Algemeen 
Een aantal (bijzondere) kosten kunnen niet uit de pleegvergoeding worden betaald. De financiële 

verantwoordelijkheid voor de bijzondere kosten wordt bepaald door de gezagsverhouding.  

 In het geval van vrijwillige- en OTS-plaatsingen ligt het gezag bij één of beide ouders en zijn deze 

financieel verantwoordelijk voor de bijzondere kosten.  

 Bij plaatsingen waarbij sprake is van (pleegouder)voogdij, is de zorgaanbieder verantwoordelijk.  

In alle gevallen dienen bijzondere kosten vooraf besproken te worden met de verantwoordelijke persoon of 

instantie. Declaraties dient u rechtstreeks bij Yorneo in. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en justitiële plaatsingen. Er bestaan ook vrijwillige 

plaatsingen met een kinderbeschermingsmaatregel, dit wil nog wel eens voor verwarring zorgen. Vaak 

wordt ook onterecht gedacht dat ouders van alle onder toezicht gestelde kinderen die uit huis geplaatst 

zijn, niet meer financieel verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. 

 

Allereerst een nadere uitleg van de verschillen tussen vrijwillige en justitiële plaatsing. 

 

Justitiële plaatsing 

Met een justitiële plaatsing wordt bedoeld plaatsingen in een pleeggezin van voogdij- en 

gezinsvoogdijcliënten. Voor de gezinsvoogdijcliënt dient er sprake te zijn van een rechtsgeldige 

beschikking van de kinderrechter, de zogenaamde Machtiging Uithuisplaatsing. 

 

Vrijwillige plaatsing 

Met een vrijwillige plaatsing wordt een plaatsing bedoeld die met instemming van de ouders met gezag of 

de wettelijke vertegenwoordigers plaatsvindt. Ook in het kader van een Onder Toezicht Stelling (OTS) kan 

er sprake zijn van een vrijwillige plaatsing indien de kinderrechter geen Machtiging Uithuis Plaatsing heeft 

hoeven uitspreken. De wettelijk vertegenwoordigers hebben dan ingestemd met het verblijf van hun kind bij 

een pleeggezin. 

 

Ten behoeve van alle pleegkinderen geldt dat de pleegouders recht hebben op een pleegvergoeding zoals 

omschreven in hoofdstuk 2. Hierbij maakt het niet uit of het om een vrijwillige of een justitiële plaatsing 

gaat. 

 

De vergoedingen die in dit hoofdstuk aan bod komen zijn wel afhankelijk van het kader waarbinnen het 

pleegkind is geplaatst. Bij iedere vergoeding zal dus onderscheid gemaakt worden tussen justitieel 

geplaatste kinderen en vrijwillig geplaatste kinderen.  
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De wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk  voor bijzondere kosten. Indien er sprake is van een 

justitiële plaatsing, is Yorneo verantwoordelijk. 

Yorneo heeft hiertoe een bijzondere kostenregeling vastgesteld. Deze regeling is een richtlijn waaraan 

geen rechten kunnen worden ontleend. Yorneo heeft hierbij de volgende onderverdeling gemaakt: 

 voor kinderen die onder voogdij staan;  

 voor kinderen die met een Machtiging Uithuis Plaatsing niet bij de ouders verblijven (OTS), waarbij 

ouders niet in staat zijn om de betreffende kosten te betalen en waarvoor de directeur Yorneo | Hulp & 

Huis toestemming heeft gegeven voor vergoeding van de kosten; 

 voor kinderen die vrijwillig zijn geplaatst, waarbij ouders niet in staat zijn om de betreffende kosten te 

betalen en waarvoor directeur Yorneo | Hulp & Huis toestemming heeft gegeven voor vergoeding van 

de kosten 

 pleegoudervoogdij. 

 

Met vragen hierover kunt u terecht bij Yorneo | Pleegzorg. 
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4. Ziektekostenverzekeringen 
 

4.1 Algemeen 
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 er vanuit gegaan dat alle kinderen ook daadwerkelijk verzekerd zijn. Doorgaans zal 

de ouder zijn kind hebben aangemeld bij zijn 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. 

 

Indien blijkt dat een pleegkind niet verzekerd is op het moment van plaatsing in het pleeggezin, kan het 

aangemeld worden bij de zorgverzekering van de pleegouders. Als de pleegouders een aanvullende 

verzekering hebben, kan in veel gevallen het pleegkind zonder extra kosten bijgeschreven worden voor 

deze aanvullende verzekering. Indien pleegouders de pleegkinderen niet willen aanmelden bij hun eigen 

verzekering, zullen de kinderen worden aangemeld bij VGZ. 

 

4.2 Basisverzekering 
De basisverzekering voor ziektekosten is een individuele verzekering die voor iedereen apart moet worden 

afgesloten.  

De basisverzekering is voor kinderen tot 18 jaar gratis, er geldt geen eigen risico en no-claimregeling. 

Kinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf een zorgverzekering afsluiten. 

 

Kinderen moeten worden aangemeld door de wettelijk vertegenwoordigers. Een niet aangemeld kind mag 

ook worden aangemeld door ieder ander die daar belang bij heeft. Pleegouders mogen daarom een niet 

aangemeld kind bij een zorgverzekering aanmelden.  

 

4.3 Aanvullende verzekering 
Het afsluiten van een aanvullende verzekering op de basisverzekering van ziektekosten is niet verplicht. 

Vaak wordt een dergelijke verzekering wel afgesloten. 

 

De aanmelding voor een aanvullende verzekering en de daarbij komende kosten zijn voor rekening van de 

wettelijk vertegenwoordigers, meestal de ouders.  

Soms kan een kind gratis deelnemen aan een aanvullende verzekering die pleegouders voor zichzelf en/of 

hun eigen kinderen hebben afgesloten. Soms brengt het echter kosten met zich mee. De kosten voor de 

aanvullende verzekering zijn voor de wettelijk vertegenwoordiger. 

Voor justitieel geplaatste kinderen kan indien nodig een aanvullende verzekering worden afgesloten  bij 

VGZ.  

 

 

 
  



Financiële wegwijzer 2017 

www.yorneo.nl   10 

5. WA-verzekering 
 

Pleegkinderen kunnen op verschillende manieren verzekerd zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA-

verzekering). Het gaat daarbij om schades die veroorzaakt worden door pleegkinderen aan derden. Het 

gaat dus niet om schade binnen het pleeggezin. 

 

Pleegkinderen kunnen meeverzekerd worden op de WA-verzekering van de pleegouders (dit moet gemeld 

worden aan de verzekeraar). Het kan ook zijn dat het pleegkind verzekerd blijft via de wettelijk 

vertegenwoordigers (ouders). Pleegkinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf een eigen WA-verzekering 

afsluiten. 

 

Voor een pleegkind geldt, net als bij ‘eigen’ kinderen, dat de schade die door hen aan de pleegouders is 

toegebracht niet onder de dekking van de WA verzekering valt. Dit soort schades kunnen soms verhaald 

worden bij de inboedelverzekering van de pleegouders  Schade aan eigendommen van de pleegouders 

kan soms wel vallen onder dekking van de WA-verzekering van de eigen ouders. 

 

Wanneer pleegkinderen omverhoopt schade veroorzaken aan derden, zijn er twee zaken van belang om te 

bepalen wie er aansprakelijk is voor de schade: 

 wie heeft het ouderlijk gezag?  

 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 voogdijinstelling 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. Als de pleegouders verwijtbaar tekort zijn 

geschoten, worden de pleegouders vaak aansprakelijk gesteld. 

 

 

6. Uitvaartverzekering 
De kosten van een uitvaartverzekering maken geen deel uit van het basisbedrag van de pleegvergoeding. 

In principe zijn niet de pleegouders maar de eigen nabestaanden van de overledene verantwoordelijk voor 

de uitvaart, ook bij voogdijkinderen. Ouders doen er dus verstandig aan om ook voor een uithuisgeplaatst 

kind, en ook voor een kind waarover zij van het gezag ontheven zijn, een uitvaartverzekering af te sluiten. 

Pleegkinderen van 18 jaar en ouder wordt aangeraden om zelf een eigen uitvaartverzekering  af te sluiten. 
  



Financiële wegwijzer 2017 

www.yorneo.nl   11 

7. PGB 
 

7.1 Algemeen 
De Jeugdwet bepaalt ondermeer dat gecertificeerde instellingen (bv Jeugdbescherming Noord), huisartsen 

en de gemeenten de toegang zijn tot de geïndiceerde zorg voor alle jeugdigen. Dit geldt dus ook voor 

jeugdigen die (ook) zorg nodig hebben, anders dan Yorneo kan bieden. Bijvoorbeeld op grond van hun licht 

verstandelijke handicap, psychiatrische problematiek of anderszins. 

De gecertificeerde instellingen, huisartsen en gemeenten kunnen daarvoor uit een breed scala aan 

gespecialiseerde zorg putten om de juiste zorg voor iedere jeugdige te indiceren. 

 

Binnen de pleegzorg komt het nogal eens voor dat jeugdigen ernstige opgroei- en opvoedproblemen 

hebben die veroorzaakt worden door psychiatrische problematiek. Van pleegouders kan dit intensieve zorg 

voor het pleegkind vragen.  

 

Huisartsen, gecertificeerde instellingen en gemeenten verwijzen in het algemeen voor zorg in natura. Over 

zorg in natura spreken we als de indicatie naar een instelling verwijst die bepaalde zorg mag leveren. Van 

een “persoonsgebonden budget” (PGB) spreken we als de indicatie een budget biedt waarmee zelf de 

geïndiceerde zorg ingekocht kan worden. Met het PGB kan de (pleeg)ouder zelf zorg inkopen, zelf de 

zorgaanbieders uitkiezen en met hen afspreken wanneer ze komen en welke diensten worden geleverd. 

Ook is het mogelijk om het PGB te combineren met zorg in natura. 

 

Via de gemeente kan een PGB worden aangevraagd. Echter zal de gemeente vaak eerst een individuele 

voorziening aanbieden (via zorg in natura). Als (pleeg)ouder of verzorger bekijk en overleg je of deze 

voorziening geschikt is of dat een persoonsgebonden budget echt nodig is in de situatie van het kind. 

Welke en de hoeveelheid zorg die nodig is, wordt door een indicatiesteller van de gemeente of een 

jeugdarts vastgesteld. Soms is de zelf ingekochte zorg duurder dan zorg die wordt geleverd via zorg in 

natura. In dat geval mag een PGB niet worden geweigerd. De gemeente mag wel beslissen dat je slechts 

het bedrag krijgt dat zorg in natura zou kosten. Het merendeel zal door de cliënt zelf moeten worden 

betaald. Voor hulp bij het aanvragen van PGB kan bij de gemeente een gratis cliëntondersteuner worden 

ingeschakeld. 

 

Voorwaarden 

 Er moet duidelijk gemotiveerd worden waarom een PGB voor jouw kind wenselijk is en zorg in natura 

niet past. 

 De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte zorg, diensten, hulpmiddelen en 

voorzieningen. 

 Er kunnen extra regels gelden voor de hulp die je kind krijgt van familie, vrienden en kennissen. 
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7.2 Aanvraag PGB bij Pleegzorg 
Bij justitiële plaatsingen kan de (gezins)voogd de aanvraag voor het PGB indienen.  

 

De positie van pleegouders en hun mogelijkheden om zelf een PGB voor hun pleegkind aan te vragen is 

nog niet goed uitgekristalliseerd. Wet- en regelgeving wensen een instemming van de wettelijke 

vertegenwoordiger bij de aanvraag van een PGB, terwijl deze in de praktijk lang niet altijd te krijgen is. 

Zeker als er een visieverschil tussen ouders en de aanvrager van een PGB bestaat over wat er met de 

jeugdige aan de hand is, leidt dit nogal eens tot ongemakkelijke situaties.  

Tegelijkertijd wordt in de praktijk de aanvraag van pleegouders, zonder een handtekening van de wettelijke 

vertegenwoordiger, nogal eens toegekend. 
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8. PGB 
 

8.1 Algemeen 
Er bestaan speciale faciliteiten voor pleegouders. Soms is het een uitkomst voor een gezin om via de eigen 

werkgever verlof te krijgen of voor bijzondere onkosten een fonds te kunnen aanvragen. Dit hoofdstuk gaat 

over deze speciale regelingen om pleegouders te ondersteunen 

 

8.2 Eigen depot 
Yorneo heeft in de afgelopen jaren een depot aangelegd met allerlei spullen die van pas kunnen komen bij 

een pleegzorgplaatsing. Denk bijvoorbeeld aan ledikanten, kinderwagens, autostoeltjes en kleding. 

Pleeggezinnen van Yorneo kunnen in overleg lenen uit dit depot. 

 

8.3 Fondsen 
Yorneo ontvangt van verschillende financiers geld voor onder meer het aanbieden van pleegzorg. 

Daarnaast zijn er situaties waarvoor financiers geen geld beschikbaar stellen, maar waarbij er toch een 

duidelijke relatie met Yorneo ligt. De afdeling Financiën biedt de mogelijkheid om via fondsen te proberen 

het benodigde bedrag bijeen te krijgen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld aanschaf van materialen, 

aanvragen en vakanties ten behoeve van jongeren en (pleeg)gezinnen. 

 

Jeugdsportfonds 

Via het Jeugdsportfonds Drenthe kan een jongere een jaar lang sporten. De bijdrage van het fonds 

bedraagt maximaal € 225. Deze bijdrage wordt rechtstreeks aan de sportvereniging betaald. De aanvraag 

voor een bijdrage uit het sportfonds moet worden gedaan door de hulpverlener. Zie ook  

http://drenthe.jeugdsportfonds.nl/70/algemene_informatie   

 

Jeugdcultuurfonds 

Via het Jeugdcultuurfonds Drenthe kan een jongere een jaar lang actief kunst beoefen, zoals muziek-, 

theater-, dans- en schilderlessen. De bijdrage van het fonds bedraagt maximaal € 425. Deze bijdrage wordt 

rechtstreeks aan de betreffende school/instituut betaald. In de volgende gemeenten kan gebruik gemaakt 

worden van het Jeugdcultuurfonds: Aa en Hunze, Assen, Borger Odoorn, De Wolden, Emmen,  

Hoogeveen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. De aanvraag voor een bijdrage uit het 

cultuurfonds moet worden gedaan door de hulpverlener. Zie ook http://www.jeugdcultuurfonds.nl/drenthe/    

 

Vakantiekampen 

Bij Yorneo kan een verzoek worden ingediend om geld aan te vragen voor een vakantie. De aanvraag 

moet worden gedaan door de hulpverlener bij de afdeling Financiën. 

 

8.4 Verlofregeling voor pleegzorg 
Op 1 december 2001 is de Wet Arbeid en Zorg in werking getreden. Deze wet regelt een scala aan verlof- 

en uitkeringsrechten. Voor de pleegzorg zijn met name de volgende twee verlofregelingen van belang: 

 

Kortdurend zorgverlof 

Kortdurend zorgverlof geeft de werknemer recht op verlof voor de verzorging van thuiswonende zieke 

(pleeg)kinderen of partner. De duur van het verlof is per kalenderjaar maximaal tweemaal de arbeidsduur 

per week. De werkgever moet voor de periode dat de werknemer zorgverlof opneemt loon doorbetalen, 

maar kan hierop een korting toepassen. 
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Pleegouderverlof voor pleegouders 

Pleegouders die een pleegkind in hun gezin opnemen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in 

aanmerking komen voor pleegouderverlof. Het moet vanaf de plaatsing duidelijk zijn dat het kind duurzaam 

in het pleeggezin opgenomen wordt. 

 

“Ik ga een pleegkind opnemen. Wanneer kan ik pleegzorgverlof krijgen?” 

U heeft recht op maximaal vier weken verlof, bij een perspectiefbiedende plaatsing, om aan de nieuwe 

gezinssituatie te wennen. Hierbij maakt het niet uit of u één of meer pleegkinderen tegelijk opneemt. Als u 

samen met uw partner een pleegkind opneemt, heeft elke ouder recht op vier weken verlof. Het 

pleegzorgverlof mag ingaan vanaf twee weken vóór de datum waarop het kind daadwerkelijk in het gezin 

wordt opgenomen. Het verlof moet worden opgenomen binnen 16 weken nadat het kind daadwerkelijk als 

pleegkind in het gezin is opgenomen. 

 

“Hoe vraag ik pleegzorgverlof aan?” 

U meldt minimaal drie weken van tevoren aan uw werkgever wanneer u het verlof wilt laten beginnen. Als u 

zelf niet eerder op de hoogte was, kunt u het ook korter van tevoren melden. U geeft aan uw werkgever 

een officieel document waaruit blijkt dat u een pleegkind gaat opnemen. 

Voor het pleegzorgverlof moet een pleegzorgcontract als bedoeld in artikel 39 van de Wet op de 

jeugdhulpverlening worden overlegd. Dit pleegzorgcontract wordt samen met uw pleegzorgwerker 

afgesloten. 

 

Voor nadere informatie omtrent de uitkeringen bij pleegzorgverlof verwijzen wij u naar uw werkgever en de 

website van het UWV. 

 

Let op! 

Indien u zowel recht heeft op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling als op een uitkering 

in verband met adoptie of pleegzorg, wordt de uitkering in verband met adoptie of pleegzorg niet uitbetaald.  

 

Indien u zowel recht heeft op een uitkering in verband met adoptie als op een uitkering in verband met 

pleegzorg, wordt de uitkering in verband met pleegzorg niet uitbetaald.  

Pleegouderverlof geeft recht op vier weken bindingsverlof. Dit verlof kan opgenomen worden vanaf 2 

weken voor de dag van plaatsing van het pleegkind, maar in elk geval binnen 18 weken na plaatsing. 


