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I

Inleiding

Pleegouders en pleegoudervoogden1 die de zorg voor een pleegkind op zich hebben
genomen en hiervoor een pleegcontract hebben afgesloten met Enver ontvangen een
pleegvergoeding ten behoeve van het levensonderhoud en de verzorging van hun
pleegkind. Voor deze basisvergoeding en eventuele toeslagen hanteert Enver de criteria
en bedragen zoals deze landelijk zijn vastgesteld in de wettelijke Regeling
Pleegvergoeding.
Daarnaast kunnen pleegouders in aanmerking komen voor een vergoeding van
bijzondere kosten. Over deze ‘bijzondere kosten’ heeft Enver met de gemeenten binnen
de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)2
Zuid-Holland Zuid (ZHZ)3 en Midden-Holland (MH)4 afspraken gemaakt.
In deze notitie kunt u lezen welke bijzondere kosten door pleegouders van Enver,
waarbij de pleegzorg door voorgenoemde gemeenten wordt betaald, gedeclareerd
kunnen worden en op welke wijze.

II

Wettelijke financiële regelingen pleegzorg

Pleegouders die een pleegcontract hebben afgesloten met Enver kunnen onder
voorwaarden een beroep doen op verschillende wettelijke regelingen, bedoeld voor de
kosten die zij maken voor hun pleegkind.
De pleegvergoeding bestaat uit drie onderdelen:
1. De Basisvergoeding die standaard beschikbaar is en door de overheid jaarlijks
wordt geïndexeerd.
2. De Basisvergoeding kan worden vermeerderd met een vaste Toeslag:
• als er sprake is van een crisisplaatsing: voor de eerste vier weken van het
verblijf;
• vanaf het derde pleegkind;
• als er extra kosten zijn als gevolg van verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke
beperking van het pleegkind.
De hoogte van de toeslag wordt door de overheid jaarlijks vastgesteld.

1
Sinds 2014 zijn pleegouders en pleegoudervoogden voor de vergoeding van bijzondere kosten gelijkgesteld.
In deze notitie zal voor de leesbaarheid verder gesproken worden over pleegouders, maar worden dus ook de
pleegouders bedoeld die de voogdij over hun pleegkind hebben.
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De GRJR omvat de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle a/d IJssel, Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen en Westvoorne.
3

ZHZ omvat de gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Zwijndrecht,
Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen, Giessenlanden, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik
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MH omvat de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas
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3. Voor extra, noodzakelijke kosten, die niet betaald kunnen worden uit de
Basisvergoeding, de vaste toeslag of andere regelingen, moeten gemeenten met
pleegzorgaanbieders een regeling ‘Bijzondere kosten’ afspreken waarin staat welke
kosten hiervoor in aanmerking komen en wat de (maximale) hoogte is van de diverse
vergoedingen.

III Financiële regeling bijzondere kosten pleegzorg
Het doel van de regeling ‘Bijzondere kosten’ is om te voorkomen dat een pleegkind door
financiële redenen wordt beperkt in zijn of haar ontwikkeling en/of een pleeggezin
financieel te zwaar belast wordt als gevolg van de zorg voor hun pleegkind.
Voor wie?
Pleeggezinnen van Enver, die gefinancierd worden vanuit de GRJR5, ZHZ6 en MiddenHolland7, komen voor deze regeling in aanmerking. Voor pleegzorg die bekostigd wordt
door andere gemeenten of organisaties voor jeugdbescherming, geldt dat de vergoeding
van bijzondere kosten door Enver eerst zal worden overlegd met de betrokken instantie
of gemeente.
Voorwaarden
Enver toetst iedere aanvraag op basis van onderstaande voorwaarden:
• De extra kosten zijn noodzakelijk.
• De extra kosten kunnen niet uit het basisbedrag of de toeslagen betaald worden.
• De extra kosten kunnen niet betaald worden uit een andere uitkering op grond van
een andere regeling.
Beperkt budget
Voor de vergoeding van bijzondere kosten is per gemeente een beperkt budget
beschikbaar. Dit betekent dat Enver binnen dit budget moet blijven. Dit kan leiden tot
een maximale vergoeding per pleeggezin of pleegkind.
Indien een vergoeding wordt toegekend, zal Enver de kosten proberen te verhalen op de
onderhoudsplichtige ouder(s).
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De GRJR omvat de gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle a/d IJssel, Goeree-Overflakkee,
Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen en Westvoorne.
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ZHZ omvat de gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Zwijndrecht,
Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen, Giessenlanden, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik
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A.

De aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure vergoeding bijzondere kosten ziet er als volgt uit:
•

•

•
•

•

Pleegouders sturen hun vergoedingsaanvraag middels het declaratieformulier
(formulier reiskosten of formulier bijzondere kosten) naar Enver via het mailadres
werving@enver.nl. De aanvraag is voorzien van een (copy8) factuur en betaalbewijs.
Let op: pro forma facturen of betalingsherinneringen worden niet geaccepteerd.
Bij reiskosten openbaar vervoer dient een declaratieoverzicht van de OV-chipkaart
bijgevoegd te worden (van OV-chipkaart.nl) en een foto(kopie) van de OV-chipkaart
van het pleegkind en het aankoopbewijs van het abonnement.
De manager pleegzorg beoordeelt de aanvraag.
De financiële administratie stelt de hoogte van de vergoeding vast aan de hand van
de regeling. Bij twijfel over de hoogte van de toekenning, is er overleg met de
manager pleegzorg.
Bij goedkeuring zorgt de financiële administratie voor de betaling. Wanneer het
verzoek tot vergoeding wordt afgewezen, krijgen pleegouders hiervan bericht met
de reden van afwijzing.

De declaratieformulieren zijn te vinden op: www.enver-pleegzorg.nl/kenniscentrum.

B.

Te declareren bijzondere kosten

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die in aanmerking kunnen komen voor
vergoeding vanuit de regeling bijzondere kosten.
1) Reiskosten
Enver biedt een tegemoetkoming van reiskosten aan. We maken daarbij onderscheid
tussen:
•
•

Bezoek van pleegkind aan ouders, familie of andere belangrijke personen uit
het netwerk.
Bezoek van pleegkind aan een (medisch) specialist, tandarts of therapeut.

Voor bovengenoemde geldt: een vergoeding per kilometer, zodra met de auto de basisvergoeding
van 500km per jaar overschreden wordt. Of op basis van OV-kosten, middels een transactieoverzicht van de OV-chipkaart of de originele vervoersbewijzen.

•

Reiskosten per openbaar vervoer (2e klas) voor het volgen van lessen in het
voortgezet onderwijs.

Voor bovengenoemde geldt aftrek van de maandelijkse eigen bijdrage van een 1-zone
abonnement in het openbaar vervoer, aangezien deze vergoeding reeds is opgenomen in de
pleegvergoeding. Pleegouders voegen bij de vergoedingsaanvraag een transactie-overzicht van de
OV-chipkaart of de originele vervoersbewijzen.

8
Indien een copy van de nota wordt ingeleverd, dient de originele nota door pleegouders minimaal 2 jaar te
worden bewaard.
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2) Bril en contactlenzen
Enver biedt een tegemoetkoming in de aanschaf van een bril, contactlenzen, beugel en
andere hulpmiddelen, indien dit niet (volledig) wordt vergoed door de zorgverzekeraar.
•

Brilmontuur tot een maximum van €70,- per twee jaar. De kosten voor de
brillenglazen dienen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd te worden.

•

Contactlenzen zonder medische indicatie tot een maximum van €140,- per twee
jaar, met medische indicatie tot een maximum van €365,- per twee jaar, indien
deze niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Bij de aanvraag dienen pleegouders een bewijs te voegen dat de zorgverzekeraar de aanschaf niet
vergoed.

3) Bromfiets/Fiets
Voor de aanschaf van een (brom)fiets kan een vergoeding verkregen worden. De
vergoeding wordt maximaal eens per drie jaar als volgt verstrekt:
• Pleegkind jonger dan 12 jaar:
€150,• Pleegkind van 12 jaar en ouder:
€350,4) Onderwijskosten
Enver vergoedt de bijkomende kosten voor het volgen van onderwijs, voor de volgende
onderdelen:
•

De kosten van ouderbijdragen en verplichte schoolreizen. Zowel voor het
basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

•

Woordenboeken en atlassen, indien deze voor school aangeschaft moeten
worden.
In het voortgezet onderwijs zijn schoolboeken gratis. Soms moet een borg
worden betaald. Deze borg dient door pleegouders te worden betaald, aangezien
zij toezicht houden op de wijze waarop hun pleegkind met de boeken omgaat en
de borg wordt terugbetaald als de boeken onbeschadigd zijn.

•

De boeken en materialen voor mbo en hbo-onderwijs zijn niet gratis. Deze
kunnen door pleegouders bij Enver gedeclareerd worden, na overleg van de
boekenlijst en benodigde materialen en een betaalbewijs.

•

Sommige scholen schrijven het verplicht gebruik van een laptop of tablet voor.
Kosten hiervoor worden eens per 5 jaar door Enver vergoed met een maximum
van €300,-. Bij de vergoedingsaanvraag dient, naast de nota, een kopie van de
schoolgids waaruit de verplichte aanschaf blijkt, bijgevoegd te worden.

•

Overblijfkosten worden vergoed alléén wanneer er op school sprake is van een
continurooster.

•

De kosten van school- of beroepskeuzetest, in overleg met de
pleegzorgbegeleider.

6

5) Identiteitsbewijs
Voor alle personen geldt een identificatieplicht.
•

Enver kan de legeskosten voor een ID-kaart of paspoort van het pleegkind
vergoeden. Dit geldt uitsluitend voor eerste aanschaf of indien de geldigheidsduur
van een identiteitsbewijs is verstreken. Een paspoort wordt alleen vergoed als een
reis buiten Europa de aanschaf van een paspoort noodzakelijk maakt. Pasfoto’s
voor de passen komen niet in aanmerking voor vergoeding.

6) Sport/cultuur
Enver biedt een tegemoetkoming in de kosten voor zwemles, sport en/of muziekles tot
een maximumbedrag van €150,- per jaar per pleegkind. Wanneer er geen voorliggende
voorziening is al bijvoorbeeld het sportfonds
7) Verzekeringen
In Nederland geldt een verzekeringsplicht. Pleegkinderen tot 18 jaar zijn gratis
meeverzekerd in de basisverzekering en veelal ook bij een aanvullende (tandarts-)
verzekering. Enver vindt het belangrijk, dat alle pleegkinderen op een passende manier
verzekerd zijn voor zorgkosten.
•

•

•

Voor pleegkinderen met een voogdijmaatregel sluit de Gecertificeerde Instelling
een aanvullende verzekering af bij de VGZ. Bij pleegoudervoogdij sluit de
pleegouder een bij het gezin passende verzekering af. Bij pleegkinderen met een
ondertoezichtstelling, waar de ouders niet (goed) verzekerd zijn, kan de
pleegouder een passende verzekering voor het pleegkind afsluiten. Mochten de
premiekosten in één van beide gevallen een probleem vormen voor pleegouders,
dan kan Enver tegemoetkomen in de kosten van de aanvullende verzekering.
Enver vindt het belangrijk dat pleegkinderen voor aansprakelijkheid verzekerd
zijn. Als wettelijk vertegenwoordigers zijn pleegoudervoogden verantwoordelijk
voor het meeverzekeren van hun pleegkind. Als ouders niet verzekerd zijn, is het
pleegouders aan te raden het pleegkind bij te schrijven op de eigen polis.
Tegemoetkoming van Enver is in overleg mogelijk:
− als er sprake is van het moeten betalen van het eigen risico op de
aansprakelijkheidsverzekering bij schade.
− als er sprake is van schade aan bezittingen van de pleegouders of derden die
niet door de aansprakelijkheidsverzekering of andere verzekeringen vergoed
wordt.
Enver biedt een tegemoetkoming in lichamelijk, psychologisch en psychiatrisch
onderzoek, therapie en medicijnen, die in het geheel niet door de zorgverzekering
worden vergoed of die niet meer worden vergoed omdat de kosten boven de
maximale vergoeding van de zorgverzekering uitkomen.

Wilt u een beroep doen op één van de punten onder het kopje “verzekeringen” dan
dient u dit ten alle tijden met uw pleegzorgbegeleider te bespreken. De
pleegzorgbegeleider overlegt dit op zijn beurt met de manager Pleegzorg. De
mailwisseling hiervan zal bijgevoegd worden bij de declaratie.
7

8) Anders
Mochten er zaken zijn waarvan u van mening bent dat u in aanmerking zou moeten
komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding dan kunt u dat bespreken met uw
pleegzorgbegeleider.
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