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1. Inleiding 
 
In de regeling Jeugdwet (d.d. 12 december 2014) is het recht op vergoeding van bijzondere 
kosten vastgelegd voor pleegoudervoogden en pleegouders die een kind opvangen in het 
kader van een kinderbeschermingsmaatregel. Met de inwerkingtreding van de Jeugdwet op 
1 januari 2015 is de vergoeding van alle bijzondere kosten aan pleegouders bij de 
pleegzorgaanbieders in Nederland neergelegd. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat 
pleegouders met verschillende instanties van doen krijgen.  
Met ingang van 1 juli 2018 is de Regeling bijzondere kosten óók opengesteld voor 
pleegouders met een vrijwillige plaatsing. Nu pleegzorg sinds diezelfde datum standaard 
doorloopt tot 21 jaar (tenzij de jongere dat niet wil), blijft de bijzondere kostenregeling van 
kracht als het pleegkind 18 jaar is geworden.  
 
Levvel hanteert een richtbedrag van € 600 per plaatsing per jaar. Maximaal vergoedt Levvel  
€ 1000 per plaatsing per jaar aan pleegouders/pleegoudervoogden. 
 

2. Voorwaarden  
 
1. De regelingen vermeld in deze bijzondere kostenregeling zijn gebaseerd op de 

navolgende bepalingen: 
 
− Artikel 5.3, lid 2, van de Jeugdwet waarin is bepaald dat er via een aparte regeling regels 

worden gesteld over de vergoeding van bijzondere kosten.    
− Regeling Jeugdwet (in het bijzonder art. 5.3), waarin bovengenoemde regels zijn 

opgenomen. 
− Boek 1: art. 337 – art. 377 (bewind voogd) 
− Boek 6: art. 169 BW (aansprakelijkheid) 
 
2. Aan de pleegoudervoogd of de pleegouder wordt een door de pleegzorgaanbieder vast 

te stellen vergoeding verleend voor bijzondere kosten voor het pleegkind, voor zover: 
− deze kosten naar het oordeel van de pleegzorgaanbieder redelijkerwijs noodzakelijk 

worden geacht en niet kunnen worden voldaan uit het basisbedrag (de pleegvergoeding), 
dan wel uit de toeslagen (bij een crisisplaatsing maximaal vier weken, bij het verzorgen 
van drie of meer kinderen voor het derde en volgende pleegkind en/of bij de opvoeding 
van een pleegkind met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking),  

− voor deze kosten geen uitkering op grond van een andere regeling kan worden verstrekt,  
− de kosten redelijkerwijs niet zijn te verhalen op onderhoudsplichtige ouders. 

 
3. Aanvragen voor declaratie kunnen pleegouders indienen bij het servicepunt pleegzorg en 

verblijf van Levvel.  Declaraties in de ene maand ingediend, worden uiterlijk in de 
volgende maand betaald. De uiterste datum voor het indienen van declaraties over 2021 
is 4 februari 2022. 
 

4. De in deze regeling beschreven vergoedingen worden slechts toegekend indien 
voldoende bewijsmateriaal in de vorm van originele facturen (of een scan daarvan), 
betalingsbewijzen, kopieën van schoolgidsen e.d. is bijgevoegd. Dit is ter beoordeling 
van het servicepunt pleegzorg en verblijf van Levvel.  

 
5. Het servicepunt pleegzorg en verblijf toetst aanvragen altijd zorgvuldig aan de gegevens 

zoals deze geregistreerd staan in MoreCare4. 
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3. Aanvraagprocedure 
 
− Pleegouders/pleegoudervoogden dienen bij het secretariaat van het servicepunt 

pleegzorg en verblijf via een declaratieformulier een vergoedingsaanvraag in, voorzien 
van bijbehorende documenten. Het ‘declaratieformulier bijzondere kosten’ is te vinden in 
de bijlage van deze regeling en op de website van Levvel https://levvel.nl/form/declaratie-

bijzondere-kosten of op te vragen bij het secretariaat van het servicepunt. Het servicepunt 
beoordeelt de aanvraag. 

− Afdeling financiën zorgt voor de betaling. 
− Bij ieder verzoek tot betaling dient de originele factuur/bon/kwitantie (of een scan 

daarvan) te worden meegestuurd. Een nota van bijvoorbeeld een fiets kan (in verband 
met garantie) op verzoek worden geretourneerd, als dat wordt aangegeven middels een 
aantekening. 

 

4. Te declareren bijzondere kosten 
 
a) Kosten aanschaf fiets of bromfiets 
De vergoeding voor de aanschaf van een (brom)fiets is eens per 3 jaar als volgt: 
 
4 t/m 11 jaar:    € 150 
12 t/m 20 jaar:    € 300 
 
Bedragen die in enige periode niet volledig zijn benut, zijn niet over te hevelen naar een 
volgende periode. 
 
b) Onderwijskosten 
 
Basisonderwijs, ouderbijdrage/schoolreis:  
Levvel vergoedt de kosten van het basisonderwijs niet, met uitzondering van de kosten voor 
ouderbijdrage en/of schoolreis. Deze worden vergoed tot maximaal € 80,- per schooljaar.  
 
Voortgezet onderwijs, ouderbijdrage:  
Deze bijdrage komt voor vergoeding in aanmerking voor een maximum bedrag van € 226,-. 
 
Voortgezet onderwijs, schoolreis: 
Een maximale vergoeding van € 250,- per schooljaar geldt voor deelname aan schoolreizen, 
werkweken enz. door pleegkinderen die voortgezet onderwijs volgen.  
 
Voortgezet onderwijs, reiskosten:  
De in verband met het volgen van lessen noodzakelijk te maken reiskosten per openbaar 
vervoer (2e klas) kunnen maandelijks voor vergoeding in aanmerking komen onder aftrek van 
een eigen bijdrage gelijk aan een 1-zone abonnement. Er wordt maximaal 10 keer per jaar 
OV vergoed, dit is minus 2 maanden zomervakantie. 
 
Voor 2021 is de eigen bijdrage bij fulltime plaatsingen € 35,90 per maand. Tijdens 
schoolvakanties geldt geen vergoeding. Wanneer jeugdigen met een abonnement (boven de 
€ 35,90) reizen, gaat de declaratie van reiskosten vergezeld van een afschrift van de betaling 
van het abonnement.   
Wanneer er met een OV-chipkaart (boven de € 35,90) is gereisd, kan er een overzicht van 
de transacties met de OV-chipkaart geprint en ingeleverd worden. Voor persoonlijke OV-
chipkaarten kan er via ‘mijn OV-chipkaart account’ op www.ov-chipkaart.nl een reis- en 
transactieoverzicht uitgeprint worden om te gebruiken voor declaratie doeleinden. 
Indien pleegouders hun pleegkind met de auto naar school brengen, dan wordt € 0,19 per 
kilometer vergoed. Ook voor vervoer per auto geldt een eigen bijdrage. De eerste 185 

https://levvel.nl/
https://levvel.nl/
http://evvel.nl/pleegzorg/form/declaratie-bijzondere-kosten
http://www.ov-chipkaart.nl/
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kilometer per maand komen voor rekening van de pleegouders. Pleegouders kunnen kosten 
voor vervoer per auto maandelijks declareren bij het secretariaat van het servicepunt 
pleegzorg en verblijf. Bij partiële plaatsingen geldt geen eigen bijdrage per maand voor 
reizen met het openbaar vervoer of vervoer per auto. 
 
Voortgezet onderwijs, schoolboeken en leermiddelen: 
Leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, VMBO (incl. LWOO), 
HAVO, VWO) krijgen gratis schoolboeken, maar betalen wel een borg. Deze borg dienen 
pleegouders te betalen, omdat zij toezicht hebben op hoe hun pleegkind met de boeken 
omgaat en de borg terugbetaald wordt als de boeken niet beschadigd zijn. Deze borg voor 
de schoolboeken wordt dan ook niet vergoed.  
Onder de gratis schoolboeken vallen niet woordenboeken en atlassen. Deze moeten veelal 
verplicht in nieuwe druk aangeschaft worden. Het is mogelijk de kosten voor aanschaf van 
woordenboeken en atlassen te declareren als bijzondere kosten.  
 
De boeken voor het volwassenenonderwijs (VAVO) en het particulier VO zijn niet gratis. De 
aanschaf van deze boeken is bij Levvel te declareren, mits deze voorgeschreven zijn door 
school. Indien school voorschrijft dat boeken gekocht dienen te worden, graag de boekenlijst 
en de rekening van de boekhandel inleveren ter vergoeding. 
 
Leermiddelen zoals pennen, schriften, schooltas enz. moeten uit de pleegvergoeding worden 
aangeschaft. 
 
Vervolgonderwijs, les- en cursusgeld, schoolboeken en leermiddelen:  
Levvel vergoedt kosten verbonden aan het volgen van vervolgonderwijs (MBO, HBO, 
Universiteit of één jarige opleidingen in het kader van niet regulier onderwijs), zoals les- en 
cursusgeld. De boeken binnen het vervolgonderwijs zijn niet gratis. De aanschaf van deze 
boeken is eveneens bij Levvel te declareren, mits deze voorgeschreven zijn door school. 
Les- en cursusgeld en kosten voor aanschaf van boeken worden door Levvel vergoed, mits 
deze niet uit de studiefinanciering betaald kunnen worden. Indien school voorschrijft dat 
boeken gekocht dienen te worden, graag de boekenlijst en de rekening van de boekhandel 
bij declaratie inleveren ter vergoeding.  
De maximale vergoeding bedraagt € 680,-. 
 
Leermiddelen zoals pennen, schriften, schooltas enz. moeten uit de pleegvergoeding worden 
aangeschaft. 
 
Lesmateriaal beroepsopleiding: 
Bij aanschaf van materialen en/of duurzame goederen in het kader van een 
beroepsopleiding (denk bijvoorbeeld aan kappersbenodigdheden of kokskleding), kan per 
twee schooljaren een maximale vergoeding worden toegekend van € 454,-. Eén en ander in 
overleg met het servicepunt pleegzorg en verblijf. Deze kosten kunnen bij Levvel worden 
gedeclareerd mits deze verplicht zijn voorgeschreven door de school en niet uit de 
studiefinanciering betaald kunnen worden. 
 
Laptop/ipad: 
Sommige scholen schrijven voor dat leerlingen voor het volgen van onderwijs over een eigen 
laptop of ipad beschikken. De kosten voor aanschaf van een laptop of ipad kunnen eens per 
4 jaar tot een maximum van € 400 (incl. eventuele verzekering) vergoed worden. Kosten 
voor  huur van een laptop of ipad vergoeden wij eveneens tot maximaal € 400 (incl. 
eventuele verzekering). Declaraties voor huur van een laptop kunnen eens per kwartaal bij 
het servicepunt ingediend worden. 
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School- of beroepskeuzeonderzoek: 
De kosten van school- of beroepskeuzeonderzoek worden per minderjarige van 12 jaar of 
ouder eenmalig door Levvel vergoed met een maximum van € 530,-. 
 
Opvang 
Kosten voor- tussen -en naschoolse opvang worden niet vergoed.  
 
c) Aanvullende ziektekosten  
In Nederland geldt voor iedereen een verzekeringsplicht voor de basisverzekering. De 
basisverzekering is voor kinderen tot 18 jaar gratis, als de minderjarige meeverzekerd is. 
Kinderen moeten verzekerd worden door degene die het gezag over het kind heeft. Als de 
gezaghebbende om welke reden dan ook nalaat het kind te verzekeren, kan iemand anders 
(zoals de gecertificeerde instelling1 of pleegouders) als zaakwaarnemer optreden en voor de 
verzekering zorgen. Kinderen tot 18 jaar zijn bij veel zorgverzekeraars tevens gratis 
meeverzekerd voor de aanvullende verzekering of aanvullende tandartsverzekering. 
Meerderjarige pleegkinderen dienen hun eigen zorgverzekering (basis en indien gewenst 
aanvullend) af te sluiten. Zij komen over het algemeen in aanmerking voor een zorgtoeslag 
van de Belastingdienst. 
 
Levvel vindt het belangrijk dat alle pleegkinderen op een passende manier verzekerd zijn 
voor zorgkosten, waarvan het aannemelijk is dat deze voor het kind gemaakt (zullen gaan) 
worden: 
− Als kinderen met een OTS niet door de ouder(s) verzekerd zijn, dan kan de pleegouder 

voor de verzekering van het pleegkind zorgen. Mochten de premiekosten voor de 
aanvullende verzekering een probleem voor pleegouders vormen, dan kunnen deze als 
bijzondere kosten gedeclareerd worden bij Levvel. 

− Voor kinderen met een voogdijmaatregel sluit de gecertificeerde instelling een collectieve 
basiszorgverzekering en aanvullende zorgverzekering bij de VGZ af. De VGZ brengt de 
premie rechtstreeks in rekening bij de gecertificeerde instelling.  

− Bij pleegoudervoogdij is het de verantwoordelijkheid van de pleegoudervoogd(en) om 
een basiszorgverzekering en een – bij de (pleeg)gezinssituatie passende - aanvullende 
zorgverzekering af te sluiten. Mochten de premiekosten voor de aanvullende verzekering 
een probleem voor pleegoudervoogd(en) vormen, dan kunnen deze als bijzondere 
kosten gedeclareerd worden bij Levvel. 

 
Het is goed om te weten dat verschillende gemeenten inwoners met een laag inkomen een 
collectieve ziektekostenverzekering aanbieden. Mensen krijgen dan zowel bij de 
basisverzekering als bij de aanvullende verzekering een korting op de premie. Sommige 
gemeenten werken met ‘gemeente-pakketten’. Voor dezelfde premie wordt dan een 
uitgebreider pakket aangeboden. Informatie over een collectieve ziektekostenverzekering via 
de gemeente en wie hier precies voor in aanmerking komen, is te vinden op de websites van 
de verschillende gemeenten. 
 
Zijn er ondanks een aanvullende zorgverzekering noodzakelijke kosten die niet op basis van 
de aanvullende verzekering worden vergoed en ook niet op grond van een andere 
voorziening voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen, dan kan daarvoor een 
beroep gedaan worden op de bijzondere kostenregeling van Levvel. Voor brillen en 
contactlenzen geldt hierbij, dat Levvel eens in de twee jaar lenzen of brillenglazen kan 
vergoeden tot maximaal € 70,- per gecorrigeerd oog en een brilmontuur tot max. € 70,-. 
 
 

                                                      
1 Gecertificeerde instellingen zijn instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren. Het betreft onder 
andere Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de William Schrikker Groep en het Leger des Heils.  
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d) Reiskosten in verband met een omgangsregeling of therapiebezoek 
De in verband met een omgangsregeling of therapiebezoek noodzakelijk te maken 
reiskosten per openbaar vervoer (bij reizen met de trein op basis van 2e klas) kunnen 
maandelijks voor vergoeding in aanmerking komen onder aftrek van een eigen bijdrage gelijk 
aan een 1-zone abonnement. Voor 2021 is de eigen bijdrage € 35,90 per maand.  
Wanneer jeugdigen met een abonnement (boven de € 35,90) reizen, gaat de declaratie van 
reiskosten vergezeld van een afschrift van de betaling van het abonnement.   
Wanneer er met een OV-chipkaart (boven de € 35,90) is gereisd, kan er een overzicht van 
de transacties met de OV-chipkaart geprint en ingeleverd worden. Voor persoonlijke OV-
chipkaarten kan er via ‘mijn OV-chipkaart account’ op www.ov-chipkaart.nl een reis- en 
transactieoverzicht uitgeprint worden om te gebruiken voor declaratie doeleinden. 
Voor vervoer per auto kunnen pleegouders maandelijks € 0,19 per kilometer declareren bij 
het secretariaat van het servicepunt pleegzorg en verblijf. Ook voor vervoer per auto geldt 
een eigen bijdrage. De eerste 185 kilometer per maand komen voor rekening van de 
pleegouders. 
Bij partiële plaatsingen geldt geen eigen bijdrage per maand voor reizen met het openbaar 
vervoer of vervoer per auto. 
 
e) Aansprakelijkheidsverzekering (AVB-verzekering) 
Pleegouders/pleegoudervoogden kunnen te maken krijgen met schade die hun pleegkind 
aanricht. De normale aansprakelijkheidsregels gelden. Voor schade aangericht door een 
jongere onder de 14 jaar is de wettelijk vertegenwoordiger aansprakelijk. Voor schade 
aangericht door jongeren tussen de 14 en 16 jaar is de wettelijk vertegenwoordiger alleen 
aansprakelijk als aantoonbaar is dat de wettelijk vertegenwoordiger onvoldoende toezicht 
heeft gehouden. Jongeren van 16 jaar en ouder zijn zelf aansprakelijk voor de schade die zij 
aanrichten.  
Levvel vindt het belangrijk dat pleegkinderen voor aansprakelijkheid verzekerd zijn. Als 
wettelijk vertegenwoordigers zijn pleegoudervoogden verantwoordelijk voor het 
meeverzekeren van het pleegkind voor aansprakelijkheid. Het bijschrijven op de eigen polis is 
ook aan te raden bij een pleegzorgplaatsing in het kader van een 
kinderbeschermingsmaatregel, als de eigen ouders van het pleegkind geen 
aansprakelijkheidsverzekering hebben. De extra kosten voor deze bijschrijving zijn al 
verrekend in het basisbedrag van de pleegvergoeding. Pleegouders/pleegoudervoogden 
krijgen daarvoor dus géén toelage.  
 
Daarnaast heeft Levvel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) waar cliënten (en 
dus ook pleegkinderen) medeverzekerde op zijn. De AVB kent een hoog eigen risico van € 
2500 per schade. De AVB kent een secundair karakter. Dat houdt in dat de schade pas in 
behandeling wordt genomen als blijkt dat er nergens een andere verzekering voor is. Het is 
belangrijk om bij een schadegeval de schade binnen 48 uur te melden bij Levvel. De AVB  
vergoedt slechts zelden kosten voor schade die het pleegkind aan de eigen bezittingen van 
pleegouders maakt. Het is aan te raden om na te gaan of schade door een pleegkind aan de 
eigen bezittingen door de eigen inboedelverzekering wordt gedekt.  
 
f) Begrafenis-/crematiekosten  
Krachtens een algemene machtiging kunnen de hieraan verbonden kosten die redelijkerwijs 
moeten worden gemaakt ten laste van Levvel worden gebracht. Vooraf dient altijd met de 
directie/servicepunt pleegzorg en verblijf te worden overlegd over de omvang van de kosten. 
Deze machtiging is niet van toepassing voor een grafsteen. 
 
g) Naamswijziging voogdijcliënten 
Indien een naamswijziging volgens Levvel noodzakelijk wordt geacht, vergoedt Levvel de 
kosten tot maximaal € 835.  
 

http://www.ov-chipkaart.nl/
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h) Identificatiebewijs (paspoort of Europese identiteitskaart) 
Voor alle personen vanaf 14 jaar geldt een identificatieplicht. Levvel kan de legeskosten 
vergoeden van een ID-kaart of paspoort. De voorkeur gaat uit naar een ID-kaart. Een 
paspoort wordt alleen vergoed als een reis buiten Europa de aanschaf van een paspoort 
noodzakelijk maakt. Slechts indien de geldigheidsduur van een paspoort of ID-kaart is 
verstreken, kan weer een nieuwe worden aangeschaft. Levvel vergoedt geen legeskosten bij 
verlies van een ID-kaart of paspoort. Kosten van pasfoto’s worden niet vergoed. 
 
i) Leges verblijfsvergunning 
Een betaling van leges voor (verlenging van) een verblijfsvergunning, benodigd voor het 
voldoen aan wettelijke verplichtingen, kan worden aangevraagd bij het secretariaat van het 
servicepunt pleegzorg en verblijf.   
 
j) Sport, zwemles 
Kosten voor sportactiviteiten dienen uit de pleegvergoeding betaald te worden. Bij weinig 
financiële middelen is het aan te raden om eventueel samen met de pleegzorgwerker te 
kijken naar de mogelijkheden om een aanvraag in te dienen via het Jeugdsportfonds.  
Het Jeugdsportfonds heeft met steeds meer gemeenten en zwembaden afspraken gemaakt 
om kinderen hun diploma A en/of B te laten halen via het Jeugdsportfonds. Aangezien het in 
ons waterrijke land van groot belang is dat kinderen kunnen zwemmen, kan Levvel vanaf de 
leeftijd van 5 jaar maximaal € 300 per jaar bijdragen aan kosten voor de zwemles, indien 
deze kosten in bijzondere situaties (bijv. als vanwege de problematiek van het pleegkind 
privézwemles nodig is) niet uit de pleegvergoeding betaald of via het Jeugdsportfonds 
vergoed kunnen worden.  
 
k) Andere kosten 
Kosten die niet in deze regeling staan opgenomen, kunnen in uitzonderingsgevallen 
eveneens tot een maximum van €1000 per plaatsing per jaar als bijzondere kosten ingediend 
worden. Hierbij geldt in ieder geval de voorwaarde dat wordt aangetoond dat deze kosten 
niet kunnen worden voldaan uit het basisbedrag (de pleegvergoeding) dan wel uit een 
andere toeslag of uitkering. Deze aanvragen in uitzonderingsgevallen worden beoordeeld 
door het servicepunt pleegzorg en verblijf. Als het servicepunt de aanvraag afkeurt, worden 
de pleegouders hiervan op de hoogte gebracht. Bij goedkeuring krijgt u zo spoedig mogelijk 
het aangevraagde/goedgekeurde bedrag overgemaakt op het rekeningnummer, waar wij ook 
uw pleegvergoeding op storten.                                                                                                                         
 
5. Slotbepalingen 
 
- Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Bijzondere Kosten (RBK) 

Pleegzorg’. 
- Deze regeling geldt tot en met eind 2021.  
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Bijlage: Declaratieformulier bijzondere kosten pleegzorg  
 
Met dit formulier kunt u bijzondere kosten declareren bij het secretariaat van het servicepunt 
pleegzorg en verblijf. Meer informatie over bijzondere kosten is te vinden in de ‘Regeling bijzondere 
kosten (RBK) 2021’. 
 
S.v.p. de originele nota‘s of betalingsbewijzen (of een scan daarvan) meezenden met dit 
formulier 
 
Gegevens pleegouders 
 
Naam pleegouders  : 
Adres    : 
Postcode en plaats  : 
Naam pleegkind  : 
Geboortedatum pleegkind : 
 
Soort bijzondere kosten Evt. omschrijving Bedragen in € 

 
Fiets, bromfiets 
 

  

 
Onderwijskosten 
 

 
□ ouderbijdrage 

□ schoolreis 

□ overig 

 

 
Reiskosten  
 

 
 

 

 
Paspoort of identiteitskaart 
 

  

 
Overige kosten 
 

  

 
Totaal 
 

  

 
Naar waarheid ingevuld, 
Plaats en datum       Handtekening 
 
 
 
 
 
 
Declaraties mailen naar pleegzorg@Levvel.nl of opsturen naar Levvel, antwoordnummer 47738, 
1070 VE Amsterdam t.a.v. secretariaat servicepunt (een postzegel is niet nodig) 
 

mailto:pleegzorg@spirit.nl
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