Overzicht vergoedingen voor pleegouders
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De pleegvergoeding is een kostendekkende vergoeding. Alle gebruikelijke terugkerende kosten die gemaakt worden ten behoeve van het pleegkind dienen uit deze vergoeding betaald te worden.

Bijzondere kosten
De bijzondere kostenregeling is alleen van toepassing als er sprake is van een maatregel zoals ondertoezichtstelling of voogdij.
Bij vrijwillige plaatsingen zijn de ouders verantwoordelijk voor deze kosten.
Soms is de pleegvergoeding niet toereikend omdat, vanwege bijzondere omstandigheden, extra onvermijdelijke kosten gemaakt moeten worden. Dit schema geeft aan waar pleegouders in zo'n geval beroep op kunnen doen.
Een vraag om vergoeding, door Trias of fonds, dient altijd vooraf te worden voorgelegd aan de pleegzorgbegeleider. Pas als goedkeuring binnen is kunnen pleegouders er zeker van zijn dat het geld komt.
Fondsaanvragen moeten meestal gedaan worden via de pleegzorgbegleider, de fondsen bepalen de hoogte van de vergoeding en originele bonnen moeten bewaard worden.
Regeling is nvt voor JBOV cliënten, zij hanteren zelf deze regeling aanvragen lopen via de (gezins)voogd
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit schema
Declaraties ouder dan 3 maanden worden niet meer in behandeling genomen.
Indeling

Problematiek kind

Wat

Vergoeding via

Zorgverzekering, WMO e.d.

Therapie

Regulier aanbod Wet Langdurige zorg
Zorgverzekering

Pleegvergoeding basis

Onderzoek

Regulier aanbod Zorgverzekering
Onderwijsinstelling

Toeslag beperking pleegkind
Toeslag via belasting

Speciale vrije tijdsbesteding

Bijzondere kostenregeling/
verantwoordelijkheid ouders

Aangepast spelmateriaal

Fondsaanvraag

Allergieën

Verstandelijk, zintuigelijk of
lichamelijke beperking

Slijtage kleding

Toeslag max € 3,68 per dag bovenop
pleegvergoeding

Bewassing als gevolg van bijvoorbeeld
bedplassen

Toeslag 0,75 euro per dag bovenop de
pleegvergoeding, met doktersverklaring welke 1
jaar geldig is.

Luiers >4 jaar

Zorgverzekering via de huisarts

Hulpmiddelen

Zorgverzekering/ WMO

Niet verzekerde zorg

Geen vergoeding

Kinderopvang vanwege werk

Toeslag via belasting, rest uit de pleegvergoeding

Buitenschoolse opvang vanwege werk

Toeslag via belasting, rest uit de pleegvergoeding

Peuterspeelzaal

Toeslag via belasting, rest uit de pleegvergoeding

Oppas

Geen vergoeding

Ter ontlasting van pleegouders Huishoudelijk hulp

Medisch kosten

Basisonderwijs

Geen vergoeding

Kosten aanvullende verzekering als
pleegkind op polis van pleegouders staat

Als pleegouders aanvullend verzekerd zijn dan
zijn pleegkinderen meestal kostenloos
meeverzekerd.

Brillen, contactlenzen en andere
hulpmiddelen

Zorgverzekering; zo niet dan fonds aanschrijven

Orthodontie en beugels

Aanvullende verzekering, Trias vergoedt niet

(Vrijwillige) ouderbijdrage

Uit pleegvergoeding

Schoolreisjes

Uit pleegvergoeding

Geen vergoeding

Reiskosten

Naar ouders

Uit pleegvergoeding tenzij ouders ver buiten de
regio wonen, dan > € 25,-- per bezoek via
bijzondere kosten uitgaande van 0,19 ct per km
of OV 2e klasse.

Naar therapie, onderzoek

Uit de pleegvergoeding

Naar ziekenhuis bij opname

Uit de pleegvergoeding

Naar vrijetijdsbesteding

Uit de pleegvergoeding

Naar basisschool

Uit de pleegvergoeding

Naar voortgezet onderwijs

Indien gebruik van openbaar vervoer
noodzakelijk is, de eerste € 25,- per maand uit
de pleegvergoeding, rest uit bijzondere kosten

Verplicht schoolgeld, lesgeld

Uit bijzondere kosten / verantwoordelijkheid van
ouders

Let wel, declareren gebeurt maandelijks met inzage in het
gereisde traject

(vrijwillige) ouderbijdrage, pennen, agenda,
kaftpapier, passer, multomappen,
rekenmachine, huur kluisje e.d.
Uit de pleegvergoeding
Boeken, software/licenties, examengeld en Uit bijzondere kosten max. € 200,- per schooljaar
in overleg / verantwoordelijkheid van ouders
speciale kleding

Voortgezet onderwijs

Werkweek, schoolreizen, excursies e.d.

Uit bijzondere kosten max. € 300,- per jaar

Laptop of tablet

Fondsaanvraag, bij afwijzing uit bijzondere
kosten

Bijlessen of huiswerkinstituut

Uit bijzondere kosten, mits door school
voorgeschreven, max € 200,- per maand, max. 6
maanden per schooljaar

Naamswijziging

Fondsaanvraag

DNA onderzoek

Fondsaanvraag

Curatele

Fondsaanvraag

Indentiteitsbewijs/paspoort

Uit pleegvergoeding

Verblijfsvergunning

Uit pleegvergoeding

éénmalige vergoeding max. € 300,--

4 t/m 6 jaar max. € 100,7 t/m 9 jaar max. € 125,10 t/m 12 jaar max. € 150,-

Diversen

13 t/m 15 jaar max. € 175,-

Fiets

Uit bijzondere kosten 1x per 3 jaar. Vergoeding
afhankelijk van leeftijd.

Uittreksel geboorte register

Uit pleegvergoeding

Lidmaatschap vereniging en aanschaf
kleding/attributen

Jeugdsportfonds- of jeugdcultuurfonds gemeente
of provincie anders uit pleegvergoeding
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/overijssel/

Zwemles

Sportfonds gemeente of provincie anders uit
pleegvergoeding

Poliskosten indien pleegkind op polis van
plg ouders staat

Kinderen zijn gratis meeverzekerd met
pleegouders, mits aangemeld. Let op schade
aan derden wordt wel vergoed, aan de
bezittingen van pleegouders niet.

Aansprakelijkheidsverzekering Indien het kind op de polis van ouders
en schade
staat

In het geval van schade bij plg ouders kan op
deze verzekering een beroep worden gedaan,
de vergoeding is afhankelijk van de polis

16 t/m 17 jaar max. € 225,-

https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/overijssel/

