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“Ik wil graag een fiets voor 
     mijn pleegkind aanschaffen. 
    Wordt deze vergoed?”

 “Ik maak reiskosten 
voor mijn pleegkind. 
  Kan ik deze kosten declareren?”

U kent ze vast. Vragen over bijzondere maar 
noodzakelijke kosten voor pleegkinderen en 
pleegouders.

U kunt bij Het Loket een aanvraag indienen voor 
een tegemoetkoming van de bijzondere kosten 
die u heeft gemaakt.

Het Loket staat garant voor een snelle procedure 
voor alle pleegouders met pleegkinderen geplaatst
in de provincie Groningen. Let wel, het betreft een 
regeling, niet een recht.



Het Loket biedt pleegouders duidelijkheid over welke 
kosten zij kunnen declareren als deze niet uit de 
pleegvergoeding kunnen worden betaald. De regeling 
vergoedt niet álle kosten, maar biedt een tegemoet-
koming.

Het Loket vergoedt de kosten zoals afgesproken met 
de Gemeenten en volgens het Overzicht Bijzondere 
Kosten.

De meest recente versie van de brochure Het Loket en 
het declaratieformulier Bijzondere Kosten vindt u op de 
website www.elker.nl/pleegouders.

Vergoedingen 
bijzondere kosten



Vrijwillige pleegzorg wil zeggen dat de ouders 
instemmen met het verblijf van hun kind in een 
pleeggezin en er geen kinderbeschermingsmaatregel 
is. Bij vrijwillige plaatsing hebben de ouders met 
gezag de financiële verantwoordelijkheid voor de 
gemaakte bijzondere kosten. Ook ontvangen de 
biologische ouders nog kinderbijslag voor hun 
kinderen. Ouders blijven financieel verantwoordelijk 
voor hun kinderen totdat zij 21 jaar zijn.

Ook bij een ondertoezichtstelling (OTS) blijven de 
ouders financieel verantwoordelijk voor de gemaakte 
bijzondere kosten (alle kosten in het Overzicht 
Bijzondere Kosten). Wanneer biologische ouders bij 
een OTS-plaatsing niet in staat zijn om de bijzondere 
kosten te vergoeden, kunt u als pleegouder contact 
opnemen met de medewerkers van Het Loket. 
Zij nemen uw aanvraag in behandeling.

Het Overzicht Bijzondere kosten kan niet gezien 
worden als een vanzelfsprekend recht, maar als 
richtlijn.

Wie betaalt de 
bijzondere kosten?



Soort kosten Voorwaarde(n) Maximale tegemoetkoming

Medicatie (Adhd) Besproken met pleegzorgbegeleider en gedrags-
wetenschapper met een onderbouwing

Wordt geheel vergoed door Het Loket

Bril (montuur), contactlenzen, beugels en 
andere hulpmiddelen van de orthodontist

Niet vergoed via de zorgverzekeraar, factuur en 
voorwaarde zorgverzekering bijvoegen

€600,- per 2 jaar

Alle hulpmiddelen en therapieën die niet 
door de verzekering worden gedekt

Besproken met pleegzorgbegeleider en gedrags-
wetenschapper met een onderbouwing

In overleg met Het Loket

(Brom-)fiets, helm, verzekering, lessen 
bromfiets certificaat

Binnen een termijn van 2 jaar nog geen of geen 
volledige vergoeding gehad

4 t/m 7 jaar: €60,- per 2 jaar
8 t/m 11 jaar: €90,- per 2 jaar
12 t/m 17 jaar: €150,- per 2 jaar

Identiteitsbewijs (incl. pasfoto’s) Bewijsstukken bijsluiter Geen maximum aan vergoeding identiteits-
bewijs, maximum vergoeding pasfoto’s €12,-

Ouderbijdrage en schoolreizen basisschool Bewijsstukken bijsluiter €100,- per schooljaar

Tablet voor basisschool Wanneer noodzakelijk/wenselijk voor het 
basisonderwijs

Eenmalig met een maximum van €200,-

Reiskosten i.v.m. ziekenhuisbezoek/therapie e.d. De eerste 100 kilometer per maand zijn voor 
eigen rekening. Het Loket vergoedt pas de 
kilometers boven de 100 kilometer

€0,19 per km (eerste 100 km voor eigen 
rekening pleegouders of OV-tarief 2e klas

Overzicht Bijzondere Kosten
OTS, Voogdij



Soort kosten Voorwaarde(n) Maximale tegemoetkoming

Schoolkeuzetest Bewijsstukken bijsluiter Vanaf 11 jaar eenmalig, in overleg met Het Loket

Verplichte schoolkosten regulier voortgezet 
onder wijs: verplichte boeken en leermiddelen, 
school bijdragen (activiteiten, schoolreizen, 
reprokosten e.d.), schooltas, sportkleding en 
sportschoenen, opleidingsgerichte kleding

Bewijsstukken bijsluiter Maximum €570,- per schooljaar Schoolreizen 
max. €250,- per schooljaar Verplichte school-
boeken worden volledig vergoed

Materialen voor beroepsopleiding Noodzakelijk/wenselijk voor de opleiding, 
bewijs meesturen

Maximum €800,- per 3 schooljaren

Reiskosten school Alleen voor voortgezet onderwijs, OV-tarief 
2e klas. Uitdraai overzicht persoonlijke OV-
chipkaart. Maandelijks achteraf declareren. 
Maximum: tarief maandabonnement OV 2e klas

Eigen bijdrage €20,- per maand. Kosten hoger 
dan €20,- per maand in overleg met Het Loket

Taxikosten/leerlingenvervoer Alleen voor speciaal onderwijs: Gemeente moet 
het verzoek om vrijstelling hebben afgewezen 
(kopie hiervan opsturen)

Eigen bijdrage €20,- per maand. Kosten hoger 
dan €20,- per maand in overleg met Het Loket

Aanschaf kleding, schoenen, verzorgings-
benodigd heden bij crisisplaatsingen

Besproken met pleegzorgbegeleider incl. 
onderbouwing

€50,- per crisis-geplaatst pleegkind

Luiervergoeding:
- 0 - 3 jaar luiers
- 3 jaar en ouder

0 - 3 jaar: uit de pleegvergoeding
3 jaar en ouder: besproken met de pleegzorg-
begeleider met een onderbouwing

Achteraf halfjaarlijks declareren €0,45 per dag

Let op: Altijd nota’s meesturen. Bij een OTS plaatsing voor 
aanschaf eerst overleggen met ouder(s) en Het Loket.



Wat valt onder de ‘normale’ 
maandelijkse pleegvergoeding?

• Voeding
• Kleding
• Kosten van inrichting
• Lichamelijke verzorging
• Zwemles
• Huiswerkbegeleiding
• Deelname aan maatschappelijke 
 activiteiten zoals sport en andere 
 ontspanning
• Eerste 100 kilometer per kind 
 per maand
• Kleine onderwijskosten
• Kosten voor WA-premie indien 
 het pleegkind op de polis van de 
 pleegouders staat

Reiskosten school voortgezet onderwijs

Reiskosten naar school vallen in principe onder de 
pleegvergoeding. Als tegemoetkoming naar pleeg-
ouders hebben alle pleegzorginstellingen in Groningen 
besloten om kosten boven 20 euro per maand te 
vergoeden. Maximum: tarief maandabonnement 
OV 2de Klas.

Ziektekostenverzekering

Als pleegoudervoogd en als pleegouder in het 
vrijwillig kader dient u nota’s van tandarts, huisarts, 
fysiotherapie enzovoort rechtstreeks te declareren bij 
de zorgverzekeraar en niet bij Het Loket.
Bij OTS en voogdijplaatsingen is er een collectieve 
aanvullende verzekering afgesloten. Voor vragen over 
de aanvullende verzekering kunt u contact opnemen 
met de medewerker van Het Loket.



Kosten die niet vergoed worden via Het Loket zijn 
onder andere:

• Overblijfkosten
• Kinderopvang/peuterspeelzaal
• Vrijwillige vakantiekampen
• Sportkleding en contributie bestemd voor sport 
 en ontspanning
• Aanschaf interieur, babyuitzet, autostoeltjes, 
 bed en dergelijke
• Verbouwingen
• Ziektekosten
• Autorijles
• Huiswerkbegeleiding
• Zwemles

Heeft u kosten die niet in het Overzicht Bijzondere 
Kosten staan? Neem hierover altijd contact op met 
de medewerker van Het Loket.

Aanvraag indienen bij het Loket

Het Loket betaalt de tegemoetkoming aan de 
pleegouders en niet aan derden.

1 Wilt u voor een tegemoetkoming in aanmerking 
 komen? Vul het Declaratieformulier Bijzondere 
 kosten volledig in. U kunt het formulier downloaden 

via www.elker.nl/pleegouders of aanvragen bij 
 Het Loket.
2 Stuur het declaratieformulier samen met de 
 bijbehorende originele bonnen naar Het Loket. 
 Het online invullen en verzenden van het 
 declaratieformulier is ook mogelijk.
3 Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van het 

Overzicht Bijzondere Kosten. Wanneer u een 
 aanvraag indient, neemt een medewerker van het 

Loket deze in behandeling.
4 Wanneer er onduidelijkheden zijn vraagt deze 
 medewerker dit bij u na.



5 U ontvangt hierna de uitkomst van de beoordeling.
6 De betaling volgt als de aanvraag binnen de criteria 

van het overzicht valt. 

De aanvraag gaat naar de crediteurenadministratie. 
Het streven is om het bedrag binnen 4 weken op uw 
rekening over te maken.

Let op: alle gemaakte kosten, dienen binnen twee 
maanden gedeclareerd te worden, met uitzondering 
van de luiervergoeding.

Heeft u kosten gemaakt die niet in het overzicht 
staat en wilt u hiervoor bij wijze van uitzondering 
toch een tegemoetkoming aanvragen?
Dan kunt u een aanvraag indienen, die voldoende is 
onderbouwd, bij Het Loket. Vervolgens buigt de 
Projectcommissie van Het Loket zich over deze 
uitzonderingsaanvraag. Deze commissie bestaat uit 
een vertegenwoordiging van de deelnemende 

pleegzorgaanbieders. De commissie komt in principe 
maandelijks bij elkaar.

Twijfelt u of het mogelijk is om kosten te declareren? 
Neem dan vooral contact op met Het Loket.

Overige Fondsen

Stel dat uw aanvraag niet onder het toezicht Bijzonder 
kosten van Het Loket valt. Dan kan Het Loket eventueel 
uitzoeken of er ander fondsen zijn die u aan kunt 
aanschrijven of dat er wellicht een vergoeding mogelijk 
is bij de lokale gemeente.



Juridisch Loket

Heeft u vragen op juridisch gebied? Ook deze kunt u 
stellen aan de medewerkers van Het Loket. Zij helpen 
u graag om de juiste informatie in te winnen.

Bereikbaarheid Het Loket

Het Loket is te bereiken via de mail: 
loketpleegzorg@elker.nl 

Ook kunt u Het Loket telefonisch tijdens 
kantooruren bereiken op nummer 
06 285 20 754

Contact
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