Financiële regelingen
Pleegvergoeding
Als pleegouder ontvang je een vergoeding van de overheid: de pleegvergoeding. Dit is een vast
bedrag per dag dat bedoeld is voor kosten die je maakt voor je pleegkind. Denk hierbij aan kosten
voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen.
Wat valt onder de pleegvergoeding?
Kosten die onder andere hieruit betaald dienen te worden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voeding
Kleding
Kosten van inrichting
Kosten van huisvesting
Kosten voor persoonlijke verzorging
Deelname aan maatschappelijke activiteiten zoals sport en andere ontspanning
Zwemlessen (mits niet verplicht door school)
Kleine onderwijskosten (zoals kosten voor pennen, agenda, schriften)
Kosten voor WA-premie indien het pleegkind op de polis van de pleegouders staat
Pleegvergoeding belastingvrij
De pleegvergoeding is geen inkomen en is een belastingvrije vergoeding. Je hoeft de
pleegvergoeding niet op te geven bij je inkomstenbelasting, ongeacht het aantal
pleegkinderen dat je opvangt.
De pleegvergoeding heeft geen invloed op je: uitkering, bijstand, huur- en zorgtoeslagen,
persoonsgebonden budget (pgb), en kinderopvangtoeslag.
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 je pleegkind. De
pleegvergoeding ontvang je van Vigere Jeugdzorg.
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Leeftijd

Maximaal bedrag per dag

0 t/m 8 jaar

€ 19,50

9 t/m 11 jaar

€ 19,76

12 t/m 15 jaar

€ 21,52

16 t/m 17 jaar

€ 23,76

18 jaar en ouder

€ 24,01

•
•

Toeslag
Het basisbedrag, wordt vermeerderd met een toeslag ter hoogte van € 3,89 bij de regeling:
Wanneer er sprake is van een crisisplaatsing waarbij het pleegkind met spoed is geplaatst bij
de pleegouder, gedurende de eerste vier weken van het verblijf van het pleegkind;
Wanneer er bij een pleegouder drie of meer pleegkinderen verblijven, voor het derde en
volgende pleegkind.

Betaling van de pleegvergoeding en de bijzondere kosten
De pleegvergoeding wordt verstrekt over elke dag dat het pleegkind in je pleeggezin verblijft. Je
ontvangt deze vergoeding vanaf de dag van plaatsing met een geldige beschikking, afgegeven door
de verantwoordelijke gemeente. De uitbetaling van de pleegvergoeding en de bijzondere kosten
vindt plaats op de 28e van de maand.
Deeltijdpleegzorg
Naast voltijdspleegzorg bestaat ook deeltijdpleegzorg. Deze vorm wordt per etmaal vergoed.
Bespreek de wijze van declareren met je pleegzorgbegeleider.
Betaling van de pleegvergoeding voor deeltijdpleegzorg vindt iedere maand op de 28e plaats.
Declaraties graag zo spoedig mogelijk na het verblijf indienen en vóór de 15e van de maand, zodat
deze de volgende maand uitbetaald kunnen worden.
Declaratieformulieren vind je op de website van Vigere Jeugdzorg:
https://vigere.nl/pleegouders/#Declaratieformulieren
Graag via de website indienen.
Wilt u liever printen en per mail aanleveren dan volg deze stappen.
1. Sla het declaratieformulier op
2. Vul het formulier in
3. Mail in bijlage naar je pleegzorgbegeleider
voorenachternaampleegzorgbegeleider@vigere.nl
Eén Loket
Sommige bijzondere kosten die niet vanuit de pleegvergoeding of extra toeslagen betaald kunnen
worden, kunnen vergoed worden vanuit Eén Loket. Dit is een vergoedingssysteem van de
pleegorganisaties in Noord-Brabant.
De uitleg en werkwijze over Eén Loket vind je hier.

