
         Hellendoorn, 01/02/’08 

 

 

Beste xxx 

 

Gisteren heb ik, na een tiental pogingen mijnerzijds, eindelijk xxxxxx aan de 

telefoon gehad. 

Zij belde zelf en bleek niet bereikbaar geweest te zijn i.v.m. het overschakelen 

naar een andere provider. 

 

Er heeft inmiddels een gesprek plaats gevonden tussen haar en de voogd 

van BJZ ( Bureau Jeugdzorg ). Deze zou op korte termijn een indicatie gaan 

maken richting VVP ( Voorziening Voor Pleegzorg ) zodat xxxx, indien dit rond 

is, een pleegcontract kan tekenen en in aanmerking voor de “Regeling 

pleegvergoeding” en een stuk sociaal / maatschappelijke ondersteuning z.g. 

“ Pleegzorgwerker”. 

 

xxxxx heeft nog wel wat vragen dus heb ik haar zoveel als mogelijk een 

antwoord geprobeerd hierop te geven. Echter het is voor de leek die nog 

nooit zoiets aan de hand heeft gehad moeilijk te bevatten, het is zelfs voor 

ons af en toe nog een uitzoekerij met alle regels en wetten die daarbij ook 

nog regelmatig aangepast of totaal herzien worden. Dit gebeurt soms 

dagelijks door initiatief nota’s op de bestaande wet en regelgeving vanuit de 

2e kamer. 

 

Hopende dat je het niet erg vindt maar ik heb xxxxx beloofd, omdat zij het 

geheel niet kan bevatten, jou van e.e.a. op de hoogte te brengen zodat jij 

haar eventueel (in haar geval) met raad en daad kan bijstaan. 

 

Even haar situatie op een rijtje zoals ik nu van haar vernomen heb: 

xxxxx haar kleindochter is officieel bij haar geplaatst door een uitspraak die 

gedaan is door een Rechter Jeugd en Gezin ( voorheen de “ Kinderrechter “ 

). De uitspraak welke gedaan is een OTS ( Onder Toezicht Stelling, van justitie ) 

en een Uithuisplaatsing. ( UHP bij xxxxx ). 

Deze opdracht heeft BJZ ook gekregen en had in dit geval de “indicatie 

formulieren” moeten afgeven aan een VVP zodat deze had kunnen zorgen 

dat xxxxx in bezit kwam van een pleegcontract. Dit contract houdt in dat de 

pleegouder   recht heeft op de Regeling pleegvergoeding ( de maandelijkse 

financiële toelage voor het pleegkind ) en sociaal / maatschappelijke 

ondersteuning van een pleegzorgwerker. 

Daarbuiten heeft een pleegouder nog recht op vergoeding bijzondere 

kosten van de plaatsende instantie ( BJZ ). 

Daar de plaatsende instantie ( BJZ ) in dit geval tot nu toe in gebreken is 

gebleven is er voor xxxxx de mogelijkheid om de kosten ter hoogte van de 

pleegvergoeding op de plaatsende instelling te verhalen. ( zie bijlage 9 , de 

pleegvergoeding punt 3.1 ). 

 



De richtlijn van de opbouw Wettelijke Regeling pleegzorgvergoeding vindt je 

in bijlage 8 ( 2.2 t/m 2.2.5 ). Hier wordt ingegaan wat de pleegouder allemaal 

moet betalen van deze vergoeding. 

De hoogte van de pleegvergoeding ( per 01-01-’08 ) zal in het geval van 

xxxxx voor haar ( nu 16 jarige kleindochter ) € 18,19 per dag zijn. Dit komt neer 

op gemiddeld € 545,70 per maand. ( zie bijlage 1, Pleegvergoeding ). 

 

Voor wat betreft de bijzondere kosten, die ten laste komen van de 

plaatsende instantie ( BJZ ), heb ik bijlage 3 ( art. 3.4 t/m 3.4.4. ) Bijzondere 

Kosten Bij Justitiële Plaatsingen bijgesloten. 

Een wat meer uitgebreider stuk voor wat betreft de eventueel te vergoeden 

bijzondere kosten vindt je in bijlage 4 ( art. 3.1 t/m 3.16 ). Deze bijlage 

behandeld per punt de kosten die onder de Justitiële Plaatsingen ( OTS en 

Voogdij ) vallen en voor een vergoeding in aanmerking komen. 

Let wel: Dit is een stuk informatie van BJZ en VVP Overijssel. Alle bedragen en 

tijdspanne die hierin voorkomen zijn per BJZ ( in den lande ) zeer verschillend 

daar er door de Landelijke Bureaus Jeugdzorg hier geen eenduidig beleid in 

wordt gevoerd. De punten die betrekking hebben op de bijzondere kosten 

zijn op zich wel opgenomen in de Wet op de Jeugdzorg maar er worden in 

deze wet géén minimale of maximale bedragen in gesteld. M.a.w: De 

financiële tegemoetkomingen kunnen per BJZ kunnen behoorlijk verschillen !!!               

 

Over beiden zaken heb ik nog een bijlage ( no. 5 art. 2.3 ) meegezonden die 

wat compacter ingaat betreffende de vergoedingen v.w.b. de pleegzorg 

onder de titel “ Pleegkind”. 

 

Nu wat betreft de eventuele financiële situatie voor xxxxx heden en in de 

toekomst: 

 

Heden: 

xxxxx ontvangt nu een bedrag van € 271,70 p/kw. aan kinderbijslag met 

daarbij een kindertoeslag van € 82,00 p/m( zie bijlage 6 ). 

Dit is totaal: ( 271,70 : 3 ) + 82,00 = € 172,57 p/m 

Nu ontvangt xxxxx nog een bedrag voor alimentatie per maand helaas weet 

ik de hoogte van dit bedrag niet zodat het totaal bedrag p/m hiermede nog 

mee vermeerderd moet worden.   

 

Toekomst: 

xxxxx zal dan een pleegzorgvergoeding ontvangen van € 545,70 p/m in 2008 ( 

zie bijlage 1 pleegvergoeding ) 

Tevens zal xxxxx in aanmerking komen voor de Bijzondere Kosten en dit kan 

behoorlijk oplopen.  Blijft een post P.M. en afhankelijk van BJZ. 

Uiterst belangrijk is om te weten dat zodra men een pleegzorgvergoeding 

ontvangt alle eerdere inkomsten m.b.t. het kind komen te vervallen, dit zijn bij 

xxxxx dus: de kinderbijslag, kindertoeslag en alimentatie. Dit zal zo spoedig 

mogelijk bij de Sociale Verzekeringsbank gemeld moeten worden. 

( zie bijlagen 1 en 2, inhoudingen + voorbeeld inkomstenformulier bijlage 7 ). 



Hopende jou en vanzelfsprekend xxxxx met deze informatie wat verder te 

hebben geholpen in het “oerwoud” van wetten en regelgeving v.w.b. de 

Jeugd en Pleegzorg en mochten jullie nog iets willen weten of is iets niet 

helemaal duidelijk schroom niet er even een belletje of mailtje aan te 

besteden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Bijlagen: 1. Pleegvergoeding ( per 01-01-’08 ) 

  2. Inhoudingen 

  3. Bijzondere kosten justitiële plaatsingen ( art. 3.4 t/m 3.4.4 ) 

  4. Justitiële plaatsingen ( BJz /OTS ) bijzondere kosten (art.3 t/m 3.16 ) 

  5. Pleegkind ( art. 2.3 ) 

  6. Kinderbijslagbedragen en Kindertoeslag 2008 

    7. Voorbeeld inkomstenformulier t.b.v. pleegkind 

  8. Opbouw pleegzorgvergoeding 

  9. De Pleegvergoeding ( art. 3 t/m 3.2 ) 

http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/familie-jeugd-en-gezin/jeugd/pleegzorg/krijg-ik-een-vergoeding-voor-pleegzorg.html
http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/belastingen-uitkeringen-en-toeslagen/toeslagen/kinderbijslag-en-kindgebonden-budget/wat-is-het-kindgebonden-budget.html
http://www.pleegzorg.nl/algemeen/opbouw_pleegvergoeding.html

