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Als pleegouder heeft u een belangrijke taak op u genomen: een kind dat
(tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, structuur, veiligheid en warmte geven.
Hierdoor krijgen deze kinderen de kans op een goede opvoeding en een
toekomst waarin ze als volwaardige mensen in de maatschappij mee kunnen
draaien. U bent daardoor niet alleen een belangrijke steun en toeverlaat voor
uw pleegkind, maar ook een onmisbare schakel in de hulpverlening aan het
kind.
Bij die belangrijke rol hoort ook dat u als pleegouder uw taken goed uit kunt
voeren. Per 1 juli 2013 treedt daarom de wet ‘Verbetering positie pleegouders’
in werking. Met deze wet wordt rechtspositie van pleegouders versterkt.
Dat is goed voor u, en goed voor de jeugdzorg, omdat daardoor problemen
makkelijker te voorkomen of op te lossen zijn. Maar het is vooral ook in het
belang van het kind.
Het doel van de nieuwe wet is om de (rechts)positie van pleegouders te versterken.
Met de invoering van deze wet verandert er het een ander in de pleegzorg en voor de
direct betrokkenen. Hoe verbetert de nieuwe wetgeving uw positie als pleegouder?
In deze brochure worden de belangrijkste veranderingen toegelicht.
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1		 Een verplichte pleegouderraad: 				
		 meer bevoegdheden medezeggenschap
Pleegzorgaanbieders zijn per 1 juli 2013 wettelijk verplicht om een pleegouderraad
in te stellen. Een pleegouderraad is een advies- en overlegorgaan dat de collectieve
belangen van pleegouders behartigt. De leden van zo’n raad zijn pleegouders zoals
u, die meedenken over allerlei zaken die in de pleegzorg spelen. Pleegouderraden
hebben verschillende bevoegdheden op het gebied van medezeggenschap, zoals
informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht.

3		 Instemmingsrecht bij het hulpverleningsplan;
		 meer inspraak bij de keuzes die gemaakt 		
		 worden

Bij die formele positie van pleegouderraden hoort ook ondersteuning als er
geschillen naar voren komen in het overleg tussen de pleegouderraad en de
pleegzorgaanbieder. In dat geval kan een vertrouwenscommissie bemiddelen en
eventueel bindende uitspraken doen om het geschil te beëindigen.

Vanaf 1 juli 2013 moet u als pleegouder instemmen met het hulpverleningsplan dat
opgesteld wordt voor uw pleegkind. Dit instemmingsrecht geldt alléén voor zaken
die gaan over uw rol als pleegouder in de hulpverlening aan uw pleegkind en de
begeleiding die de pleegzorgaanbieder geeft. Deze vorm van inspraak ligt voor de
hand: u heeft als pleegouders de (dagelijkse) zorg over uw pleegkind en u krijgt
daarbij te maken met de keuzes die gemaakt worden over de hulpverlening aan
het kind. Daarom moet u als pleegouder ook betrokken worden bij die keuzes en
er invloed op uit kunnen oefenen. Pas na uw instemming op deze punten kan het
plan vastgesteld worden.

2		 Afstemming van het voogdijplan, 				
		 gezinsvoogdijplan of jeugdreclasseringsplan

4 Informatievoorziening om de rol van 			
		 pleegouder goed uit te kunnen voeren

Als pleegouder krijgt u ook in uw relatie met bureau jeugdzorg een sterkere positie.
Een medewerker van bureau jeugdzorg stelt een voogdijplan, gezinsvoogdijplan of
jeugdreclasseringsplan op. Die plannen moet bureau jeugdzorg met de
pleegouder(s) afstemmen. Per 1 juli 2013 worden die plannen pas vastgesteld nadat
hierover overleg met de pleegouders gevoerd is.

Per 1 juli 2013 is wettelijk geregeld dat pleegouders over de juiste informatie moeten
beschikken om een goede invulling te kunnen geven aan de opvoeding en
verzorging van het pleegkind. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over een
ernstig trauma dat een kind heeft opgelopen, of allergieën waaraan een kind lijdt.
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5		 Vertrouwenspersoon en klachtrecht bij 			
		 geschillen
In de praktijk kunnen pleegouders bij geschillen met het bureau jeugdzorg of de
pleegzorgaanbieder meestal wel een beroep doen op een vertrouwenspersoon of
een klachtenprocedure bij de betreffende instantie. In de nieuwe wet is dit nu ook
formeel vastgelegd.

8 Pleegouderverklaring
Aan het pleegcontract moet een pleegouderverklaring worden toegevoegd.
Met de pleegouderverklaring verklaart u in het verleden niets te hebben gedaan
dat uw pleegouderschap in de weg kan staan. Ook verklaart u melding te doen bij
de pleegzorgaanbieder als u nu of in de toekomst iets doet dat het pleegouderschap
in de weg kan staan.
Uw pleegzorgaanbieder zal u de pleegouderverklaring ter ondertekening sturen.

6 Pleegvergoeding voor gezamenlijke 			
		 pleegoudervoogden; onderhoudsverplichting
		 vervalt
De onderhoudsverplichting van pleegouders die gezamenlijk de voogdij op zich
nemen, komt te vervallen. Per 1 juli 2013 is geregeld dat pleegoudervoogden niet
alleen bij ‘eenhoofdige’ voogdij een pleegvergoeding ontvangen, maar ook bij
gezamenlijke voogdij. Dit betekent dat u, als eenhoofdige pleegoudervoogd, kunt
overwegen om gezamenlijk de voogdij aan te vragen, zonder dat dit financiële
consequenties heeft. De pleegvergoeding valt dan immers niet weg.

Wat verandert er niet voor u?
De financiële positie van pleegouders verandert niet met deze nieuwe wet.
Voor pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) kan nog steeds
via bureau jeugdzorg een aanvullende zorgverzekering worden afgesloten.
Ook de regeling voor bijzondere kosten van bureau jeugdzorg blijft ongewijzigd.

7		 Verplichte begeleiding voor 					
		 pleegoudervoogden
Pleegouders zijn verplicht begeleiding van de pleegzorgaanbieder te ontvangen.
Deze verplichting gold voorheen niet voor pleegouders die het gezag over het
pleegkind op zich nemen en hierdoor pleegoudervoogd zijn geworden.
Per 1 juli 2013 komt hier verandering in: pleegoudervoogden zijn dan ook verplicht
begeleiding te accepteren. De begeleiding bestaat in principe uit één gesprek per
jaar bij de pleegouder(s) thuis, maar kan op verzoek van de pleegoudervoogd ook
intensiever zijn.
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Dit is een uitgave van
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Postadres
Postbus 20350 | 2500 ej Den Haag
Telefoon 070 340 79 11
Telefax 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Voor algemene informatie kunt u telefonisch
contact opnemen met de informatielijn van
de Rijksoverheid, 1400 (lokaal tarief )
Openingstijden 08.00 tot 20.00 uur
Juni 2013

