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BIJZONDERE KOSTEN REGELING 
HORIZON PLEEGZORG 

 
 
 

BIJZONDERE KOSTEN REGELING  
 
PLEEGOUDERS die in het kader van de Jeugdwet een justitieel geplaatst pleegkind langdurig 
verzorgen en opvoeden in hun gezin en daarvoor een pleegcontract met Horizon hebben afgesloten, 
kunnen naast de pleegvergoeding ook een vergoeding ontvangen voor bepaalde kosten die niet uit de 
pleegvergoeding betaald kunnen worden. Deze kosten vallen onder de noemer: 
“BIJZONDERE KOSTEN”. 
 
Pleegoudervoogden die hun voogdijpleegkind langdurig verzorgen en opvoeden in hun gezin en 
daarvoor een pleegcontract met Horizon hebben afgesloten, kunnen ook in aanmerking komen voor 
de vergoeding van bijzondere kosten. 
 
In de nieuwe Jeugdwet is het aan de gemeenten om samen met de pleegzorgaanbieder tot afspraken 
te komen over de vergoeding van bijzondere kosten. De pleegzorgaanbieder dient te beoordelen of 
er sprake is van bijzondere kosten aan de hand 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. 
- De extra kosten kunnen redelijkerwijs niet verhaald worden op de onderhoudsplichtige ouders. 

Indien er bijzondere kosten vergoed dienen te worden, stelt de pleegzorgaanbieder de hoogte van de 
vergoeding vast. 
 
Met ingang van 01-01-2016 heeft Horizon als pleegzorgaanbieder een nieuwe regeling vastgesteld 
voor de vergoeding van bijzondere kosten. Deze regeling is herzien op 01-07-2017. 
De voorwaarden en vergoedingen in deze regeling zijn aangepast en gelden voor bijzondere kosten 
die zijn gemaakt vanaf 01-07-2017. Hiermee komen alle andere regelingen te vervallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 
Horizon behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. 
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VOORWAARDEN BIJZONDERE KOSTEN REGELING HORIZON PLEEGZORG 
(geldig vanaf 01-07-2017) 

 
 
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van bijzondere kosten t.b.v. uw pleegkind, dient er 
ook aan onderstaande voorwaarden te zijn voldaan: 
 

1. Uw pleegkind is justitieel geplaatst. 
Bij een justitiële plaatsing is er een maatregel voor jeugdbescherming uitgesproken door de 
kinderrechter èn er is een machtiging tot uithuisplaatsing van uw pleegkind afgegeven. De 
maatregel kan een ondertoezichtstelling (OTS) of een voogdijmaatregel zijn, die is 
ondergebracht bij een Gecertificeerde Instelling voor jeugdbescherming. Het gezag van uw 
pleegkind berust dan gedeeltelijk of geheel bij de Gecertificeerde Instelling (voorheen Bureau 
Jeugdzorg). Een maatregel voor jeugdbescherming eindigt automatisch op het moment dat 
uw pleegkind meerderjarig (18 jaar) wordt en daarmee komt ook de vergoeding van 
bijzondere kosten te vervallen. 
 
of 
 

2. Uw pleegkind is op grond van een pleegoudervoogdij geplaatst. 
Een pleegoudervoogdij eindigt automatisch op het moment dat uw pleegkind meerderjarig 
(18 jaar) wordt en daarmee komt ook de vergoeding van bijzondere kosten te vervallen. 

 
 
Bij een vrijwillige plaatsing kunt u geen vergoeding voor bijzondere kosten ontvangen, omdat de 
eigen ouders van uw pleegkind geacht worden alle extra kosten te betalen, die niet uit de 
pleegvergoeding bekostigd kunnen worden. De bijzondere kosten die vergoed kunnen worden bij een 
justitiële plaatsing, kunnen een leidraad zijn voor de kosten die u eventueel bij de eigen ouders kunt 
verhalen. De vergoeding van deze kosten door de eigen ouders kunt u het beste in overleg met uw 
pleegzorgwerker regelen. 
 
Bij weekendpleegzorg worden er geen bijzondere kosten vergoed. 
Doorgaans woont het pleegkind dan nog bij de eigen ouders of in een instelling. In dat geval dienen 
de verantwoordelijke ouders/voogd of instelling aangesproken te worden voor bijzondere kosten. 
De enige uitzondering geldt voor de reiskosten i.v.m. het weekendverblijf. 
Weekendpleegouders kunnen i.v.m. het weekendverblijf bij hun, alleen de reiskosten declareren van 
het ophalen van en/of terugbrengen naar huis van hun weekendpleegkind. 
De regels en voorwaarden die hiervoor gelden, zijn beschreven op pagina 10 van deze uitgave, 
bij punt C. Reiskosten i.v.m. weekendpleegzorg. 
 
Bij crisispleegzorg worden er geen bijzondere kosten vergoed, omdat deze maximaal vier weken 
duurt. 
 
LET OP: 
Deze bijzondere kosten regeling geldt NIET voor meerderjarige pleegkinderen (vanaf 18 jaar). 
Indien er sprake is van noodzaak tot voortzetting van de pleegzorg vanaf de 18

e
 verjaardag, is dit altijd 

op vrijwillige basis. Er worden vanaf de 18
e
 verjaardag geen bijzondere kosten vergoed. 

De gemeente beslist over de voortzetting van pleegzorg vanaf de 18
e
 verjaardag. 
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WIJZE VAN DECLAREREN BIJZONDERE KOSTEN 
 
 
Voor het declareren van de bijzondere kosten dient u gebruik te maken van het formulier 
“Declaratie BIJZONDERE KOSTEN”. 
Voor het indienen van reiskosten die pleegouders moeten maken in het kader van de hulpverlening 
aan hun pleegkind, is er een apart formulier “Declaratie REISKOSTEN PLEEGOUDERS”. 
 
Om er zeker van te zijn dat de bijzondere kosten daadwerkelijk worden vergoed, 
adviseren wij u te wachten met de aanschaf totdat er toestemming is verleend door Horizon. 
Toestemming vraagt u aan via uw pleegzorgwerker. 
 
U dient bij het declareren van bijzondere kosten altijd originele facturen met betalingsbewijzen (bijv. 
kopie bankafschrift, kassabon, afgestempelde kwitantie) mee te sturen. 
Kopieën worden NIET in behandeling genomen. 
De enige uitzondering hierop betreft de declaratie van een brilmontuur. U kunt een kopie van de 
factuur van de bril met een bewijs van de betaling daarvan bijvoegen, omdat u de originele factuur 
naar de zorgverzekeraar moet sturen voor het declareren van de brillenglazen bij de zorgverzekeraar. 
 
De bijzondere kosten dienen uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum bij Horizon 
gedeclareerd te worden. Declaraties die te laat zijn ingediend, worden NIET in behandeling genomen. 
Onvolledige declaraties kunnen wij NIET in behandeling nemen. 
ALLEEN pleegouders kunnen bijzondere kosten bij Horizon declareren, vergoedingen worden 
ALLEEN aan pleegouders uitbetaald, dus NIET aan derden. 
Omdat wij de uitbetaalde bijzondere kosten tijdig aan de gemeente moeten verantwoorden, zullen wij 
de termijn van drie maanden waarin er gedeclareerd mag worden, strikt hanteren. 
U DIENT HIERMEE REKENING TE HOUDEN. 
 
De declaratieformulieren kunt u op de website van Horizon Pleegzorg downloaden of bij uw 
pleegzorgwerker opvragen. De volledige declaratie met benodigde stukken dient u tijdig naar uw 
pleegzorgwerker op te sturen (bij voorkeur) per email of per post. 
 
Wanneer u voor meerdere pleegkinderen bijzondere kosten declareert, moet u voor elk pleegkind 
een apart declaratieformulier gebruiken. U kunt wel één formulier gebruiken om meerdere kosten van 
eenzelfde pleegkind te declareren. 
 
Wij adviseren u om kopieën van alle stukken van uw declaraties te bewaren voor uw eigen 
administratie. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij uw pleegzorgwerker. U kunt met vragen inzake de 
uitbetalingen ook terecht bij de afdeling Financiën, bereikbaar op telefoonnummer 010-2854729. 
 
Verderop in deze uitgave worden beschreven welke bijzondere kosten u bij Horizon kunt declareren, 
hoeveel de vergoeding bedraagt en aan welke specifieke voorwaarden u dient te voldoen. 
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 BIJZONDERE KOSTEN: Basisonderwijs 
 
 
De kosten die hieronder worden beschreven hebben betrekking op het basisonderwijs. 
 
 
Ouderbijdrage en/of schoolexcursies 
De kosten van ouderbijdragen en/of schoolexcursies voor pleegkinderen die basisonderwijs volgen, 
kunnen worden vergoed tot een maximumbedrag van € 115,00 per schooljaar. 
De kosten dienen uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum gedeclareerd te worden. 
Te laat ingediende nota’s worden NIET in behandeling genomen. 

Vergoeding - De kosten van ouderbijdragen worden vergoed tot maximaal 
€ 115,00 per schooljaar. 

- De kosten van schoolexcursies en/of schoolkampen worden 
vergoed tot maximaal € 115,00 per schooljaar. 

Benodigde stukken Bij de declaratie moeten de originele facturen en de betalingsbewijzen 
(kopie bankafschrift of kwitantie met schoolstempel) gevoegd worden. 

Toestemming Vooraf vereist. Er dient vooraf toestemming van Horizon aangevraagd te 
worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker. 
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 BIJZONDERE KOSTEN: Voortgezet- en Middelbaar Onderwijs 
 
 
In de punten A t/m E worden de vergoedingen beschreven voor schoolkosten die verbonden zijn aan 
het volgen van regulier onderwijs, maar niet zijnde basisonderwijs. Het betreft regulier onderwijs dat 
door de overheid wordt bekostigd of door de overheid wordt erkend op grond van de Wet op de 
erkende onderwijsinstellingen. 
 
 
A. Boeken 
De kosten van boeken die verplicht zijn gesteld door de school kunnen worden vergoed. 
De kosten dienen uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum gedeclareerd te worden. 
Te laat ingediende nota’s worden NIET in behandeling genomen. 

Vergoeding - Huur of aanschaf van boeken voor zover verplicht gesteld door 
de school kunnen worden vergoed. 

- Een schooltas kan worden vergoed tot een bedrag van  
- maximaal € 30,00 per schooljaar. 
- Sportschoenen/kleding die verplicht zijn gesteld door de school 

kunnen samen worden vergoed tot een bedrag van  
maximaal € 50,00 per schooljaar. 

- De kosten van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen 
(BRP) van de gemeente komen voor vergoeding in aanmerking, 
indien het ten behoeve van school is. 

Benodigde stukken Bij de declaratie moeten de originele facturen en betalingsbewijzen 
(kassabon, kopie bankafschrift) gevoegd worden. 
Bij de declaratie van sportschoenen/kleding moet er ook een 
schrijven/brief van de school (bijv. een kopie uit de schoolgids) worden 
bijgevoegd, waaruit blijkt dat deze verplicht zijn gesteld door de school. 

Toestemming Vooraf vereist. Er dient vooraf toestemming van Horizon aangevraagd te 
worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker. 

 
 
B. Ouderbijdrage en schoolexcursies 
De kosten van ouderbijdragen en schoolexcursies en/of schoolkampen/-werkweken kunnen tot een 
maximumbedrag van € 160,00 per schooljaar worden vergoed. 
De kosten dienen uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum gedeclareerd te worden. 
Te laat ingediende nota's worden NIET in behandeling genomen. 

Vergoeding - De kosten van ouderbijdragen worden vergoed tot maximaal 
€ 160,00 per schooljaar. 

- De kosten van schoolexcursies en/of schoolkampen/-werkweken 
worden vergoed tot maximaal € 160,00 per schooljaar. 

Benodigde stukken Bij de declaratie moeten de originele factuur en een betalingsbewijs 
(kopie bankafschrift of een kwitantie met schoolstempel) gevoegd worden. 

Toestemming Vooraf vereist. Er dient vooraf toestemming van Horizon aangevraagd te 
worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker. 
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C. Reiskosten in verband met schoolbezoek 
De in verband met het volgen van schoollessen (niet zijnde basisonderwijs) noodzakelijk te maken 
reiskosten met het openbaar vervoer komen maandelijks in aanmerking voor vergoeding na aftrek van 
een eigen bijdrage van € 20,00 per maand. 
Voor deze reiskosten naar school geldt er ook een maximumvergoeding van € 90,00 per maand. 
Er dient gebruik gemaakt te worden van de goedkoopste mogelijkheid. Deze vergoedingsregeling 
geldt alleen bij het reizen met het openbaar vervoer. Voor de perioden van schoolvakanties worden er 
geen reiskosten vergoed. De vergoeding is nooit hoger dan de werkelijk gemaakte kosten. 
De originele vervoersbewijzen (trein- of buskaarten) moeten altijd met de declaratie ingeleverd worden 
bij Horizon, anders kan er geen vergoeding uitgekeerd worden. 
LET OP: Dit zijn NIET de kaartjes waarop vermeld staat ‘geen vervoersbewijs’. 
 
Indien u reist met een OV-chipkaart, dient u de OV-chipkaart te registreren door een account aan te 
maken op www.ov-chipkaart.nl. Via dit account kunt u transactie-overzichten (met ritprijs) van de 
reishistorie uitprinten. Zonder deze transactie-overzichten kunnen de reiskosten NIET vergoed worden. 
Er kan alleen inzage verkregen worden in de reishistorie van NA de registratie. 
LET OP: Bonnen van het opladen van saldo op een OV-chipkaart worden NIET vergoed. 
 
De kosten dienen uiterlijk binnen drie maanden na het reizen gedeclareerd te worden. Te laat 
ingediende nota's worden NIET in behandeling genomen. 
 

Vergoeding - De reiskosten i.v.m. schoolbezoek (niet zijnde basisonderwijs) 
van uw pleegkind worden vergoed na aftrek van een eigen 
bijdrage van € 20,00 per maand. De maximale vergoeding voor 
de reiskosten naar school bedraagt € 90,00 per maand. 
 

- Er dient met het openbaar vervoer gereisd te worden. 
 

- Indien het goedkoper is om met een (kortings-)abonnement te 
reizen, dient er een (kortings-)abonnement aangeschaft te 
worden. Vaak is het reizen met een (kortings-)abonnement 
goedkoper als er 4 of meer dagen per week naar school gereisd 
wordt. Het voordeligste abonnement dient aangeschaft te 
worden. 

Benodigde stukken Bij het gebruik van een OV-chipkaart moeten de onderstaande stukken 
ingeleverd worden. 
 

A. Bij het reizen met saldo: 
1. een kopie van de OV-chipkaart (met vermelding naam van 
pleegkind en kaartnummer ) + 
2. een transactie-overzicht (met ritprijs) van de gereden ritten 
 
Bonnen van het opladen van saldo op een OV-chipkaart worden 
niet vergoed. 
 

B. Bij het reizen met een (kortings-)maandabonnement of  
jaarabonnement: 
1. een kopie van de OV-chipkaart (met vermelding naam van 
pleegkind en kaartnummer ) + 
2. een kopie van de factuur/bestelling van het abonnement, 
waarop de prijs is vermeld + 
3. een bewijs van de betaling van het abonnement (bijv. kopie 
bankafschrift) 
Bij de betaling van een jaarabonnement in termijnen geschiedt  
de vergoeding ook in termijnen na inlevering van de 
betalingsbewijzen van de termijnen. 

Toestemming Vooraf vereist. Er dient vooraf toestemming van Horizon aangevraagd te 
worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker. 

 
 

http://www.ov-chipkaart.nl/
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D. Laptop / Notebook / Tablet / PC / digitale apparatuur (verplicht gesteld door school) 
Indien de aanschaf van een laptop / notebook / tablet / pc / digitale apparatuur verplicht gesteld wordt 
door de school van uw pleegkind, kan er via een fonds een (gedeeltelijke) vergoeding aangevraagd 
worden. Dit geldt ook voor het huren of leasen van dergelijke apparatuur. Er dient een brief/schrijven 
van de school overlegd te worden waaruit blijkt dat de aanschaf / huur verplicht gesteld wordt.  
In de fondsaanvraag dient goed onderbouwd te worden waarom de kosten niet door pleegouders 
betaald kunnen worden. Hiervoor dienen pleegouders een duidelijk verhaal op papier te zetten met 
vermelding van naam en geboortedatum van hun pleegkind. 
Elke fondsaanvraag wordt individueel beoordeeld, dat wil zeggen dat het nooit zeker is dat een 
aanvraag (deels of volledig) wordt toegekend. Fondsen hanteren vaak wel een maximumvergoeding, 
u dient hiermee rekening te houden. Voor de aanvraag van een fonds dient u contact op te nemen 
met uw pleegzorgwerker. 
 
 
E. Materialen beroepsopleiding 
Indien in het kader van een beroepsopleiding materialen en/of duurzame goederen moeten worden 
aangeschaft (bijvoorbeeld speciale kleding of gereedschap), kunnen de kosten hiervan worden 
vergoed tot een maximumbedrag van € 455,00 per twee schooljaren. 
De kosten dienen uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum gedeclareerd te worden. Te laat 
ingediende nota's worden NIET in behandeling genomen. 

Vergoeding De kosten van speciale materialen en/of duurzame goederen kunnen 
vergoed worden tot een maximumbedrag van € 455,00 per twee 
schooljaren. 

Benodigde stukken Bij de declaratie moeten de originele factuur en een schrijven van de 
school gevoegd zijn, waaruit blijkt dat genoemde materialen/goederen 
verplicht zijn gesteld. Ook moet er een betalingsbewijs (kopie 
bankafschrift) bijgevoegd worden. 

Toestemming Vooraf vereist. Er dient vooraf toestemming van Horizon aangevraagd te 
worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker. 
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 BIJZONDERE KOSTEN: Overige Kosten 
 
 
A. Bedplassen (enuresis nocturna) 
Wanneer een pleegkind van 5 jaar of ouder lijdt aan enuresis nocturna (bedplassen), kan er een 
vergoeding van € 0,50 per dag worden aangevraagd voor de extra kosten die pleegouders moeten 
maken. Hiervoor dient er een medische indicatie van een huisarts of specialist overlegd te worden. 
De medische indicatie geldt voor maximaal 1 jaar. Als startdatum van de vergoeding geldt de datum 
van afgifte van de medische indicatie. De vergoeding moet in hetzelfde kalenderjaar aangevraagd 
worden. Zodra van het ongemak geen sprake meer is, vervalt de vergoeding. 
 

Vergoeding De vergoeding bedraagt € 0,50 per dag. Zodra van het ongemak geen 
sprake meer is, vervalt de vergoeding. 

Benodigde stukken  Medische indicatie van een huisarts of specialist is verplicht. Hiermee 
kan een machtiging aangevraagd worden voor de vergoeding. Deze 
machtiging geldt voor maximaal 1 jaar; daarna kan de vergoeding 
opnieuw aangevraagd worden middels het overleggen van een nieuwe 
medische indicatie. 

Toestemming Vooraf vereist. Er dient vooraf toestemming van Horizon aangevraagd te 
worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker. 

 
 

B. Brilmontuur 
Er kan een vergoeding worden aangevraagd voor de kosten van een brilmontuur, indien de 
brilmontuur niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. 
De vergoeding bedraagt maximaal € 90,00 per twee jaren. Deze vergoeding kan eventueel verdeeld 
worden over meerdere aanschaffingen. De vergoeding geldt alleen voor de kosten van de montuur. 
Pleegouders moeten zelf de kosten van de brillenglazen bij de zorgverzekeraar declareren. 
Tenzij de medische indicatie hiervan afwijkt, moeten er onbreekbare glazen worden aangeschaft. 
Alleen in geval van een medische indicatie die tegen de aanschaf van onbreekbaar glas pleit, kunnen 
breekbare brillenglazen aangeschaft worden. 
Indien uw pleegkind een aanvullende zorgverzekering heeft, verdient het aanbeveling om bij de 
opticiens naar hun kortingsregelingen en specifieke voorwaarden te informeren. 
De kosten van de montuur dienen uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum gedeclareerd te 
worden. Te laat ingediende nota’s worden NIET in behandeling genomen. 

Vergoeding De kosten van een brilmontuur worden vergoed tot een maximum van 
€ 90,00 per twee jaren. 

Benodigde stukken Bij de declaratie moeten een kopie van de factuur en een betalingsbewijs 
(kopie bankafschrift) gevoegd worden. De originele factuur kan gebruikt 
worden om de kosten van de brillenglazen bij de zorgverzekeraar te 
declareren. 

Toestemming Vooraf vereist. Er dient vooraf toestemming van Horizon aangevraagd te 
worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker. 

 
 
C. Contactlenzen 
Pleegkinderen van 16 of 17 jaar kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van 
de aanschaf van contactlenzen (inclusief vloeistoffen), indien deze kosten niet worden vergoed door 
de zorgverzekeraar. Er mag niet eerder toestemming zijn verleend op jongere leeftijd. 
De kosten dienen uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum gedeclareerd te worden. Te laat 
ingediende nota’s worden NIET in behandeling genomen. 

Vergoeding - Zonder medische indicatie: maximaal € 150,00. 
- Met medische indicatie: maximaal € 365,00. 

Benodigde stukken  Bij de declaratie moeten de originele facturen en betalingsbewijzen 
gevoegd worden. 

Toestemming Vooraf vereist. Er dient vooraf toestemming van Horizon aangevraagd te 
worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker. 
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D. Fiets 
Voor de aanschaf van een (brom)fiets of reparatie van een fiets kan een vergoeding verkregen 
worden. De vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. 
Het beschikbare bedrag per leeftijdscategorie mag eventueel over meerdere aanschaffingen verdeeld 
worden. Niet bestede bedragen kunnen niet overgeheveld worden naar een andere leeftijdscategorie. 
De kosten dienen uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum gedeclareerd te worden. 
Te laat ingediende nota’s worden NIET in behandeling genomen. 

Vergoeding   4 t/m   7 jaar: €   50,00 maximaal * 
  8 t/m 11 jaar: €   75,00 maximaal * 
12 t/m 15 jaar: € 100,00 maximaal * 
16 t/m 17 jaar: € 150,00 maximaal * 
 
* Per leeftijdscategorie kan tot maximaal het genoemde bedrag 
gedeclareerd worden totdat de volgende leeftijdscategorie wordt bereikt. 
Niet bestede bedragen kunnen niet overgeheveld worden naar een andere 
leeftijdscategorie. 

Benodigde stukken Bij de declaratie moeten de originele factuur en een betalingsbewijs 
gevoegd worden. 

Toestemming Vooraf vereist. Er dient vooraf toestemming van Horizon aangevraagd te 
worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker.  

 
 
E. Identificatiebewijs 
De kosten van een paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning voor justitieel geplaatste 
pleegkinderen vanaf 12 jaar komen in aanmerking voor vergoeding. De kosten van de benodigde 
pasfoto’s die gelijktijdig met het identificatiebewijs worden ingediend, kunnen ook vergoed worden. 
Slechts indien de geldigheidsduur van een identificatiebewijs is verstreken, kan een nieuw bewijs 
worden aangeschaft dat ook in aanmerking komt voor vergoeding (dus niet bij verlies o.i.d.). 
De extra kosten die betaald moeten worden vanwege een spoedaanvraag worden NIET vergoed. 
 
LET OP: Wij betalen ALLEEN uit aan pleegouders indien pleegouders in aanmerking komen voor een 
vergoeding, dus NIET aan derden (bijv. ouders of voogden). 
 
Indien er sprake is van een PLEEGOUDERVOOGDIJ dienen de kosten van een identificatiebewijs 
door de PLEEGOUDERVOOGD betaald te worden. 
 
De kosten dienen uiterlijk binnen drie maanden na de factuurdatum gedeclareerd te worden. Te laat 
ingediende nota’s worden NIET in behandeling genomen. 
 

Vergoeding Voor justitieel geplaatste pleegkinderen vanaf 12 jaar kunnen de kosten 
van een identificatiebewijs vergoed worden. De kosten van de benodigde 
pasfoto’s kunnen gelijktijdig met een identificatiebewijs worden vergoed. 
 
Bij een pleegoudervoogdij dienen de kosten door de pleegoudervoogd 
betaald te worden. 

Benodigde stukken Bij de declaratie moeten de originele bonnen en betalingsbewijzen 
gevoegd worden.  

Toestemming Vooraf vereist. Er dient vooraf toestemming van Horizon aangevraagd te 
worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw pleegzorgwerker. 
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 BIJZONDERE KOSTEN: Reiskosten Pleegouders 
 
In bepaalde gevallen kunnen pleegouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de 
reiskosten die zij moeten maken in het kader van de hulpverlening aan hun pleegkind. Voor deze 
tegemoetkoming in de reiskosten gelden wel een eigen bijdrage èn een maximumvergoeding. 
Pleegouders kunnen met eigen vervoer of met het openbaar vervoer reizen. 
Deze reiskosten dienen uiterlijk binnen drie maanden na het reizen gedeclareerd te worden. 
De tegemoetkoming geldt alleen voor onderstaande 3 typen reiskosten: 
 

A. Reiskosten i.v.m. specialistische onderzoeken/behandelingen. 
Hiervoor dient u vooraf te overleggen met uw pleegzorgwerker. De tegemoetkoming geldt 
ook voor reiskosten i.v.m. evaluatiebesprekingen bij Horizon. 

B. Reiskosten i.v.m. verplichte familiecontacten. 
Hiervoor dient u vooraf met uw pleegzorgwerker afspraken te maken over het aantal 
verplichte familiecontacten per maand waarvan u de reiskosten mag declareren. 
Reiskosten van familiecontacten die niet vooraf zijn afgesproken worden NIET vergoed. 

C. Reiskosten i.v.m. weekendpleegzorg. 
Alleen weekendpleegouders die zelf hun weekendpleegkind ophalen en/of terugbrengen 
i.v.m. het weekendverblijf bij hun, kunnen voor deze reiskosten een tegemoetkoming 
aanvragen. Dit geldt NIET voor reguliere (voltijd) pleegouders. Reguliere pleegouders die hun 
pleegkind naar een weekendgezin brengen en/of ophalen, komen dus NIET in aanmerking 
voor een vergoeding van deze reiskosten. 
Bij weekendpleegzorg worden er GEEN andere kosten vergoed. 
 
Onderstaande reiskosten worden NIET vergoed: 
- Reiskosten i.v.m. bezoeken aan huisarts of tandarts worden NIET vergoed. 
- Reiskosten i.v.m. (ouder)gesprekken/feestvieringen op school worden NIET vergoed 
- Reiskosten van het brengen of ophalen van uw pleegkind i.v.m. het deelnemen aan 

(school)kampen worden NIET vergoed. 
- Reiskosten van het brengen of ophalen van uw pleegkind i.v.m. schoolbezoek worden 

NIET vergoed. Voor reiskosten naar school (niet zijnde basisonderwijs) gelden andere 
regels en voorwaarden, zie punt C. Reiskosten in verband met schoolbezoek, 
op pagina 6 van deze uitgave. 

 
Voor  bovengenoemde tegemoetkoming in de reiskosten gelden ook de volgende voorwaarden: 
 
1. Eigen vervoer 
Indien u met eigen vervoer reist, wordt er een kilometervergoeding uitbetaald na aftrek van een 
eigen bijdrage van 50 km per maand per pleegkind. Voor deze reiskosten geldt er ook een 
maximumvergoeding van 500 km per maand per pleegkind. De vergoeding bedraagt € 0,19 per km. 
De berekening van het aantal kilometers geschiedt op basis van de kortste route uit routenet.nl. 
U dient de data en de postcodes en het aantal kilometers en de reden van de gemaakte reiskosten op 
uw declaratie te vermelden. Parkeerkosten worden NIET vergoed. 
 
2. Openbaar vervoer 
Indien u met het openbaar vervoer reist, wordt op basis van kosten openbaar vervoer 2e klasse  
(of het voordeligste kaartje) een vergoeding uitbetaald na aftrek van een eigen bijdrage. 
Er geldt een eigen bijdrage van € 9,50 per maand per pleegkind. Voor deze reiskosten geldt er ook 
een maximumvergoeding van € 95,00 per maand per pleegkind. De vergoeding is nooit hoger dan de 
werkelijk gemaakte kosten. De originele vervoersbewijzen (trein- of buskaarten) moeten altijd met de 
declaratie ingeleverd worden bij Horizon, anders kan er geen vergoeding uitgekeerd worden. 
LET OP: Dit zijn NIET de kaartjes waarop vermeld staat ‘geen vervoersbewijs’. 
Indien u reist met een OV-chipkaart, dient u de OV-chipkaart te registreren door een account aan te 
maken op www.ov-chipkaart.nl. Via dit account kunt u transactie-overzichten (met ritprijs) van de 
reishistorie uitprinten. Zonder deze transactie-overzichten kunnen de reiskosten NIET vergoed worden. 
Er kan alleen inzage verkregen worden in de reishistorie van NA de registratie. 
LET OP: Bonnen van het opladen van saldo op een OV-chipkaart worden NIET vergoed. 
 
Indien u in dezelfde maand zowel met eigen vervoer als met het openbaar vervoer reist, zal er 
per maand per kind een eigen bijdrage van € 9,50 en een maximumvergoeding van € 95,00 
gehanteerd worden. 
 

http://www.ov-chipkaart.nl/

