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Vragen van het lid Langkamp (SP)
aan de minister voor Jeugd en Gezin
over de onduidelijkheid wie
onderhoudsplichtig is wanneer er
sprake is van pleegoudervoogdij.
(Ingezonden 2 februari 2010)
1
Wat is uw reactie op de tv-uitzending
over pleegzorgvoogdij?1
2
Komen pleegoudervoogden wel of
niet in aanmerking voor een
pleegvergoeding?
3
Waarom is er in het pleegzorgbeleid
nooit uitvoering gegeven aan de
uitspraak van de Hoge Raad in
verband met de bijzondere
ziektekosten van pleegkinderen van
pleegoudervoogden?2
4
Bent u van plan de financiële positie
van pleegoudervoogden te
verbeteren? Zo ja, hoe? Zo nee,
waarom niet?
5
Is bekend hoeveel
pleegoudervoogden er in Nederland
zijn die officieel niet
onderhoudsplichtig zijn, maar in de
praktijk wel in het onderhoud en de
bijzondere kosten van hun pleegkind
voorzien? Zo ja, om hoeveel
pleegoudervoogden gaat het? Zo nee,
bent u bereid dit te onderzoeken?
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6
Hoe gaat u ervoor te zorgen dat er,
wanneer er sprake is van
pleegoudervoogdij, financieel in hun
onderhoud en de bijzondere kosten
van het betreffende pleegkind wordt
voorzien?
7
Bent u bereid pleegzorgorganisaties,
het Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdragen (LBIO) en de
Bureaus Jeugdzorg te informeren
over het feit dat pleegoudervoogden
niet onderhoudsplichtig zijn? Zo ja,
op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
8
Deelt u de mening dat het
onwenselijk is dat er grote verschillen
bestaan in de hoogte van de
(incidentele) vergoedingen (door
Bureau Jeugdzorg) bij
pleegzorgvoogdij, voogdij bij Bureau
Jeugdzorg, gezinsvoogdij bij Bureau
Jeugdzorg en vrijwillige pleegzorg?
Zo ja, wat gaat u daar aan doen? Zo
nee, waarom niet?
1
2

VARA De Ombudsman, 29 januari 2010.
Uitspraak Hoge Raad, LJN: BA8447.

Antwoord
Antwoord van minister Rouvoet
(Jeugd en Gezin) (ontvangen 2 maart
2010)
1
Ik juich het zeer toe dat er mensen
zijn die voor een kind van een ander
willen zorgen omdat het niet meer bij
de eigen ouders kan wonen. Ik hoop

dat de aandacht voor het onderwerp
leidt tot meer mensen die pleegouder
of pleegoudervoogd willen worden.
2
Een pleegouder die de eenhoofdige
voogdij over een pleegkind op zich
heeft genomen, blijft in aanmerking
komen voor pleegvergoeding.
Pleegouders die gezamenlijk de
tweehoofdige voogdij over een
pleegkind op zich hebben genomen,
komen niet in aanmerking voor
pleegvergoeding. Middels een nog in
te dienen wetsvoorstel wil ik dit
wijzigen, zodat in de toekomst alle
pleegouders die de voogdij over hun
pleegkind op zich nemen in
aanmerking blijven komen voor
pleegvergoeding. Voorwaarde is wel
dat ze al pleegouder zijn voordat zij
het gezag over het kind aanvaarden
en dat het gaat om een
pleegzorgplaatsing in de zin van de
Wet op de jeugdzorg.
3
De uitspraak van de Hoge Raad had
betrekking op een specifiek geval. De
Hoge Raad heeft geen oordeel
gegeven over de vraag of er andere
vergelijkbare gevallen bestaan. In het
algemeen worden bijzondere
ziektekosten uit de pleegvergoeding
betaald.
4
Ik ben voornemens om voor de
zomer bij de Tweede Kamer een
wetsvoorstel in te dienen om de
positie van pleegouders te
verbeteren. In dat wetsvoorstel wordt
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voorgesteld om de onderhoudsplicht
voor pleegouders die de gezamenlijke
voogdij over hun pleegkind hebben
verkregen te laten vervallen, zodat
ook zij in aanmerking blijven komen
voor pleegvergoeding. Daarnaast zal
de pleegvergoeding worden
verhoogd, zodat in principe ook
incidentele kosten uit deze
vergoeding kunnen worden betaald.
5
Pleegoudervoogden die officieel niet
onderhoudsplichtig zijn, zijn de
eenhoofdige pleegoudervoogden. Het
aantal is niet bekend. Zij voorzien in
het dagelijkse onderhoud van hun
pleegkind en ontvangen daarvoor ook
een pleegvergoeding. Voor zover zij
voor een pleegkind bijzondere
uitgaven doen, geldt dat de
provincies de beleidsvrijheid hebben
om dergelijke kosten te vergoeden.
Gelet op het gegeven dat voorzien is
in de mogelijkheid van een financiële
vergoeding, zie ik geen reden om
naar aanleiding van deze vraag een
onderzoek in te stellen.
6
Zie mijn antwoord op vraag 5.
7
De genoemde organisaties zijn
professionele partners in de
jeugdzorg die op de hoogte zijn van
de regels die op pleegoudervoogden
betrekking hebben.
8
In de jeugdzorg bestaan er binnen de
verschillende kaders verschillende
vormen van vergoedingen. In mijn
brief aan de Tweede Kamer van 9 juli
20091 over de verbetering van de
financiële positie van pleegouders
heb ik deze verschillen geanalyseerd
en geconcludeerd dat deze
verschillen moeten worden
weggenomen door de in die brief
beschreven maatregelen, waardoor
de aantrekkelijkheid van het
pleegouderschap wordt vergroot.
Zoals ik in mijn antwoord op vraag 4
heb aangegeven, ben ik voornemens
om voor de zomer een wetsvoorstel
in te dienen met het doel de positie
van alle pleegouders, dus ook
pleegoudervoogden, te verbeteren.
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31
279, nr. 9.
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