BIJLAGE 4

PLEEGZORGCONTRACT
HORIZON PLEEGZORG
De pleegzorgaanbieder en de pleegouder(s) komen, met inachtneming van de Regeling Pleegzorg
2013, als volgt overeen:

2.

Aanvang van het contract

Het contract gaat in op de datum van ondertekening van het contract door de pleegouder(s).
Naam pleegkind:
Voornamen:
Geboortedatum:
Geboorteplaats
Hierna te noemen “het pleegkind” is/wordt opgenomen in het gezin van de pleegouder(s).

3.

Omvang van het contract

Het pleegkind is bij aanvang van het contract in het gezin van de pleegouder(s) geplaatst op basis
van het indicatiebesluit (met uitzondering van een crisisplaatsing, waarbij geen indicatiebesluit
noodzakelijk is) op:
Voltijd contractbasis
Deeltijd contractbasis, te weten…uur per dag/week/maand

4.

Aard van de plaatsing

De aard van de pleeggezinplaatsing is, mede gelet op het indicatiebesluit, bij aanvang van het
contract:
Crisis
Regulier
Weekend / Vakantie
Dagpleegzorg

5.

Wettelijk kader bij aanvang van het contract

Het wettelijk kader bij aanvang van het contract is:
Vrijwillige plaatsing
Plaatsing in het kader van voogdij
Plaatsing in het kader van de (voorlopige) ondertoezichtstelling

6.

Duur van het contract
Onverminderd hetgeen onder 7 is overeengekomen, is de duur van het contract voor ten
hoogste de termijn gedurende welke de aanspraak op verblijf bij een pleegouder volgens het
indicatiebesluit geldt, tenzij het contract eerder wordt beëindigd, zie artikel 8.
Indien er sprake is van een crisisplaatsing dan is de duur van het contract, onverminderd hetgeen
onder 7 is overeengekomen, maximaal vier weken.

7.

Automatische verlenging

Het contract wordt automatisch verlengd indien in aansluiting op de aanspraak als bedoeld
onder 6 een aanspraak op verblijf bij een pleegouder bestaat en wel voor de termijn gedurende
welke deze aanspraak geldt.
Indien er sprake is van een crisisplaatsing waarbij aansluitend een indicatiebesluit wordt
afgegeven is eveneens sprake van automatische verlenging van het contract.

8.

Beëindiging van het contract

Het contract eindigt door:
a. Beëindiging van de plaatsing door de uitvoerder ondertoezichtstelling/voogd of de ouder
met gezag/voogd.
b. Het vervallen van de aanspraak op pleegzorg van het pleegkind.
c. Het verstrijken van de termijn van het contract.
d. Ontbinding met wederzijds goedvinden.
e. Verkrijging van de voogdij door de pleegouder(s).
f. Tussentijdse opzegging (zie 9);
g. Ontbinding door de rechter.
Beëindiging van het contract dient altijd schriftelijk plaats te vinden.

9.

Tussentijdse beëindiging

A. Door de pleegzorgaanbieder:
Het pleegzorgcontract kan door de pleegzorgaanbieder slechts eenzijdig tussentijds worden
beëindigd, als het belang van het pleegkind dat vergt. Een dergelijke tussentijdse schriftelijke
beëindiging vindt niet plaats dan nadat hierover overleg is gevoerd met de pleegouder(s) doch
niet binnen drie weken.
Indien de plaatsing wordt beëindigd, wordt het contract schriftelijk door de pleegzorgaanbieder
beëindigd.
Onverwijlde beëindiging:
Indien de pleegzorgaanbieder ernstige vermoedens heeft dat de pleegouder(s) het pleegkind
opvoedt/opvoeden in strijd met het hulpverleningsplan of dat verblijf bij de pleegouder(s)

schadelijk is voor de ontwikkeling van het pleegkind, kan de pleegzorgaanbieder het contract
onverwijld eenzijdig schriftelijk beëindigen.
B. Door de pleegouder(s):
Een tussentijdse beëindiging door de pleegouder(s) kan niet plaatsvinden dan nadat de
pleegouder(s) hierover overleg heeft/hebben gepleegd met de pleegzorgaanbieder. Indien de
pleegouder(s) het contract wenst/ wensen op te zeggen om reden dat de pleegzorgaanbieder
nalatig is in het nakomen van het contract, vindt beëindiging niet plaats dan nadat de
pleegouder(s) zijn/hun bezwaren betreffende de uitvoering van het pleegcontract door de
pleegzorgaanbieder kenbaar heeft/hebben gemaakt en de pleegzorgaanbieder de uitvoering
binnen 3 weken heeft verbeterd.
Eenzijdige beëindiging vindt niet plaats dan nadat de pleegzorgaanbieder gedurende een week in
de gelegenheid is gesteld te zorgen voor een vervangend verblijf voor het pleegkind.
Tussentijdse beëindiging dient altijd schriftelijk plaats te vinden.

10. Hulpverleningsplan/Pleegzorgplan jeugdige
De pleegouder(s) verzorgt/verzorgen het pleegkind en voeden het pleegkind op met in
achtneming van het voor het pleegkind vastgestelde pleegzorgplan/ hulpverleningsplan jeugdige
en biedt/bieden ondersteuning bij de uitvoering van het plan.
Het pleegzorgplan wordt bij aanvang van de plaatsing, doch in ieder geval na zes weken na de
dag waarop is vast komen te staan welke pleegzorgaanbieder de zorg waarop de cliënt is
aangewezen zal verlenen, opgesteld door de pleegzorgaanbieder. Het
pleegzorgplan/hulpverleningsplan wordt met de pleegouder(s) en het pleegkind van 12 jaar en
ouder besproken, tenzij hij/zij niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van
zijn/haar belangen, en, indien nodig, bijgesteld. Tussentijds, maar in ieder geval eens per jaar,
vindt evaluatie van het pleegzorgplan/hulpverleningsplan plaats.

11.Begeleiding door de pleegzorgaanbieder
De zorgaanbieder pleegzorg verleent de begeleiding en de pleegouder(s) aanvaardt/aanvaarden
begeleiding door de pleegzorgaanbieder. De inhoud en de aard van de begeleiding wordt
vastgelegd in het pleegouderbegeleidingsplan.
De pleegzorgaanbieder krijgt bovendien in ieder geval 1 keer per jaar de gelegenheid het
pleegkind afzonderlijk te spreken.

12.Verzorging en opvoeding
De pleegouder(s) biedt/bieden dagelijkse verzorging en opvoeding met in achtneming van het
pleegzorgplan van de pleegzorgaanbieder, waarbij de pleegouder(s):
a. De lichamelijke en geestelijke integriteit en zelfstandigheid van het pleegkind
respecteert/respecteren.
b. De levensbeschouwelijke en/of godsdienstige overtuiging van het pleegkind en zijn ouder(s)
respecteert/respecteren.

c. Zich onder alle omstandigheden onthoudt/onthouden van seksueel of erotisch getint contact
met het pleegkind. De pleegouder(s) is/zijn er te allen tijde verantwoordelijk voor dat
seksueel of erotisch getint gedrag tussen het pleegkind en overige leden van het pleeggezin
of met volwassenen daarbuiten gemeld en besproken wordt met de pleegzorgaanbieder.
d. Zich onder alle omstandigheden onthoudt/onthouden van belastende bestraffingen en/of
handelingen.

13.Voorschriften voor de pleegouder(s)
De pleegouder(s) voldoet/voldoen in ieder geval aan de volgende voorschriften:
 De pleegouder biedt het pleegkind vanuit een stabiele gezinssituatie een veilige
leefomgeving.
 De pleegouder(s) biedt/bieden het pleegkind en degene die is belast met het gezag over het
pleegkind voldoende openheid en duidelijkheid over het pleegouderschap.
 De pleegouder(s) deelt/delen het opvoederschap met degene die belast is met het gezag
over het pleegkind en werkt hierbij met hem samen.
 De pleegouder(s) helpt/helpen het pleegkind een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen.
 Indien noodzakelijk en voor zover mogelijk, helpt/helpen de pleegouder(s) het pleegkind zijn
gedrag te veranderen.
 De pleegouder(s) draagt/dragen er zorg voor dat hij/zij het eigen gezinsleven
aanpast/aanpassen aan het pleegouderschap en het eventuele einde van het
pleegouderschap.

14.Informatieverstrekking
De pleegzorgaanbieder stelt, onverminderd hetgeen onder 16 is overeengekomen, de
pleegouder(s) op de hoogte van alles wat voor een verantwoorde opvoeding en verzorging van
het pleegkind van belang is.
Relevante informatie over de persoon van het pleegkind of diens verzorging en opvoeding
betreft in ieder geval:
 Identificerende gegevens van het pleegkind, waaronder naam, adres, woonplaats,
geboortedatum en geslacht.
 De achtergrond van het pleegkind.
 De medische gegevens van het pleegkind.
 De gegevens omtrent de dagbesteding van het pleegkind.
De pleegouder(s) en de pleegzorgaanbieder houden elkaar op de hoogte van voorvallen of
ontwikkelingen die van invloed zijn of te maken hebben met de opvoeding en verzorging van het
pleegkind.

15.Medische behandeling
De pleegouder(s) is/zijn wettelijk niet bevoegd toestemming te verlenen voor een medische
behandeling van het pleegkind. Noodsituaties: tot een medische behandeling kan worden
overgegaan indien de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt aangezien onverwijlde
uitvoering van de medische behandeling kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor het

pleegkind te voorkomen. De pleegouder(s) houdt/houden de zorgaanbieder op de hoogte van de
noodzakelijk te verrichten medische behandeling(en) van het pleegkind.

16.Omgangsregeling
De pleegzorgaanbieder en de pleegouder(s) geven uitvoering aan de vastgelegde, dan wel door
de rechter vastgestelde, omgangsregeling van de ouder(s) en het pleegkind dan wel andere
verwanten die in nauwe persoonlijke betrekking staan tot het pleegkind. De pleegzorgaanbieder
is daarbij verplicht de privacy van het pleeggezin zoveel mogelijk te beschermen.

17.Privacy
De pleegzorgaanbieder en de pleegouder(s) gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de
gegevens die de persoonlijke levenssfeer betreffen van het pleegkind en betrokkenen. Deze
verplichting geldt ook na het vertrek van het pleegkind uit het pleeggezin.

18.Vertrouwenspersoon
De pleegouder(s) kan/kunnen indien gewenst in contact komen met een onafhankelijke
vertrouwenspersoon. De contactgegevens zijn telefonisch op te vragen via het telefoonnummer
010-2854729.

19.Behandeling van klachten
De pleegzorgaanbieder behandelt klachten van de pleegouder(s) over gedragingen van de
pleegzorgaanbieder of voor haar werkzame personen overeenkomstig de wet op de jeugdzorg.
Het klachtenreglement is te downloaden op: www.horizon-jeugdzorg.eu of via het
telefoonnummer 010-2854729.

20.Vergoeding
De pleegzorgaanbieder verleent op basis van dit contract aan de pleegouder(s) een vergoeding
verbonden aan de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Deze vergoeding wordt verleend
overeenkomstig de Regeling pleegzorg d.d. 1 juli 2013.
De pleegouder(s) verschaft/verschaffen op verzoek van de pleegzorgaanbieder alle noodzakelijke
informatie in verband met de vaststelling van de pleegvergoeding.

21.Betrokkenheid pleegkind
De pleegzorgaanbieder en de pleegouder(s) betrekken het pleegkind overeenkomstig zijn
beoordelingsvermogen bij voor hem belangrijke aangelegenheden en beslissingen.

22.Pleegouderverklaring
Met de ondertekening van dit pleegcontract verklaart/verklaren de pleegouder(s) in het verleden
niets te hebben gedaan dat het pleegouderschap in de weg kan staan. Tevens verklaart/verklaren
de pleegouder(s) melding te doen bij de pleegzorgaanbieder indien hij/zij nu of in de toekomst
iets doet/doen dat het pleegouderschap in de weg kan staan.

23.Nazorg
De pleegzorgaanbieder maakt met het oog op de situatie na beëindiging van de plaatsing
concrete afspraken omtrent de, wenselijkheid van, begeleiding van de pleegouder(s).

24.Toelichting
Voor de uitleg van dit contract is een toelichting bijgevoegd. De toelichting maakt integraal
onderdeel uit van dit contract.

25.Slotbepaling
De zorgaanbieder pleegzorg verschaft een afschrift van dit contract. De Regeling Pleegzorg 2013
is te lezen op de website van Horizon: www.horizon-pleegzorg.eu

Toelichting artikelsgewijs
Toelichting aanhef, artikel 1
Contract en pleegouder(s)
Het pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder en de pleegouder(s). Een
pleegouder is degene die het kind verzorgt en opvoedt in zijn/haar gezin in het kader van jeugdzorg
die niet zijn kind of stiefkind is.
Pleegouder (1 en 2):
Er kan sprake zijn van eenhoofdig pleegouderschap (verzorging en opvoeding door één pleegouder)
of van pleegouderschap door twee pleegouders. Een pleegouder verzorgt het pleegkind en voedt het
op in het kader van jeugdzorg behorende tot zijn of haar gezin.
Overige gegevens:
Indien er sprake is van een ondertoezichtstelling dan worden de gegevens van Bureau Jeugdzorg of
de Landelijk werkende instelling ingevuld. Indien er sprake is van een voogdij dan worden de
gegevens ingevuld van Bureau Jeugdzorg of de Landelijk Werkende Instelling of de natuurlijke
persoon die de voogdij heeft (zie het voorbeeld bij de toelichting van artikel 5 ). Indien er sprake is
van een vrijwillige plaatsing, worden de gegevens van de ouder(s) met gezag/voogd (natuurlijk
persoon) ingevuld.
Artikel 2.
Aanvang van het contract
Het contract gaat in op de dag dat het pleegkind formeel, dat wil zeggen op basis van het
indicatiebesluit, door de pleegzorgaanbieder in het gezin is geplaatst. In geval van een crisisplaatsing
gaat het contract in op de dag dat het pleegkind feitelijk door de pleegzorgaanbieder in het gezin is
geplaatst.
Pleegkind
Een pleegkind is een jeugdige die aanspraak (recht) heeft op verblijf bij een pleegouder op grond van
de wet op de jeugdzorg en die deze aanspraak (dit recht) bij een pleegzorgaanbieder tot gelding
heeft gebracht.
Het pleegzorgcontract heeft slechts betrekking op één pleegkind d.w.z. per pleegkind wordt één
contract opgesteld.
Artikel 3.
Omvang van het contract
Meestal is er sprake van een dag en nacht plaatsing voor een aaneengesloten periode. Er is dan
sprake van plaatsing op voltijd contractbasis. Indien hiervan geen sprake is, bijvoorbeeld in geval van
de module weekend/ vakantie dan is er sprake van een deeltijd contractbasis.
Artikel 4.
Aard van de plaatsing
Er is ook een combinatie van modules mogelijk. Indien hiervan sprake is wordt deze combinatie in
het contract onder artikel 4 aangegeven.

Artikel 5.
Wettelijk kader van het contract
Vrijwillig: er is sprake van een vrijwillige plaatsing als de ouder(s) met gezag/voogd het initiatief
heeft/hebben genomen voor de pleeggezinplaatsing.
In een enkel geval heeft een ander dan een instelling (een ‘derde’) de voogdij en heeft het pleegkind
in het pleeggezin geplaatst. Er is dan sprake van een vrijwillige plaatsing. Bijvoorbeeld: een tante
heeft de voogdij verkregen over haar neefje (zij is een voogd, natuurlijk persoon). Gelet op haar
leeftijd wil zij dat het kind in een pleeggezin opgroeit. Met tussenkomst van Bureau Jeugdzorg, of een
Landelijk Werkende Instelling, is het kind in het pleeggezin geplaatst.
In het vrijwillig kader geldt: de zeggenschap. i.c. het ouderlijk gezag ligt bij de ouder(s) of de voogd
natuurlijk persoon. Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan: toestemming voor medische
behandeling, aanvragen van een paspoort, inschrijven op een school, vakantie, verblijf in het
buitenland.
Voogdij: er is sprake van een plaatsing in het kader van voogdij als Bureau Jeugdzorg, of een Landelijk
Werkende Instelling, de voogdij heeft en het pleegkind in het pleeggezin heeft geplaatst. Onder
voogdij wordt hier ook verstaan: de tijdelijke voogdij of de voorlopige voogdij.
In het kader van voogdij geldt: de zeggenschap, i.c. de voogdij, ligt bij Bureau Jeugdzorg c.q. één van
de Landelijk Werkende Instellingen.
Gedacht moet bijvoorbeeld worden aan: toestemming voor medische behandeling, aanvragen van
een paspoort, inschrijven op een school, vakantie, verblijf in het buitenland.
Ondertoezichtstelling: er is sprake van plaatsing in het kader van de ondertoezichtstelling als Bureau
Jeugdzorg, of een Landelijk Werkende Instelling, op basis van een machtiging tot uithuisplaatsing van
de kinderrechter het pleegkind in het pleeggezin plaatst. Onder de ondertoezichtstelling wordt hier
ook verstaan: de voorlopige ondertoezichtstelling.
In het kader van de ondertoezichtstelling geldt: de zeggenschap, i.c. het ouderlijk gezag, ligt bij de
ouder(s). Echter deze zeggenschap is beperkt door de ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing.
Immers de ouder met gezag bepaalt niet meer de verblijfplaats en voedt het kind niet (meer) op.
Artikel 6.
Duur van het contract
De duur van het contract ligt vast in het indicatiebesluit. In geval van een crisisplaatsing kan de duur
van het contract maximaal vier weken duren.
Artikel 7.
Automatische verlenging
Er hoeft geen nieuw contract te worden gesloten als er in aansluiting op het voorgaande
indicatiebesluit een (her)indicatiebesluit in het pleeggezin wordt afgegeven. De verlenging geldt dan
voor de duur van dit aansluitende (her)indicatiebesluit.
Artikel 8.
Beëindiging van het contract
a. Beëindiging van de plaatsing:
Als de plaatsing wordt beëindigd, bijvoorbeeld door Bureau Jeugdzorg, dan eindigt het contract.
Bij een vrijwillige plaatsing kan de plaatsing worden beëindigd door de ouder(s) met gezag of de
voogd (natuurlijk persoon, zie het voorbeeld bij de toelichting op artikel 5, plaatsing door de
tante die de voogdij uitoefent).
Indien de plaatsing langer dan een jaar heeft geduurd in het kader van voogdij of in het kader van
een vrijwillige plaatsing, kan/kunnen de pleegouder(s) zich op het blokkaderecht beroepen.
b. Het vervallen van de aanspraak op jeugdzorg: als er geen indicatiebesluit (meer) wordt
afgegeven c.q. niet meer wordt verlengd, vervalt de aanspraak op jeugdzorg. Hetzelfde geldt als
het indicatiebesluit wordt ingetrokken. Dit laatste komt in de praktijk echter nauwelijks voor.
c. Verstrijken van de termijn:

Het contract is afgelopen als de termijn waarvoor het contract is aangegaan is verstreken,
uiteraard met uitzondering van de automatische verlenging van het contract.
d. Ontbinding (=opzegging) met wederzijds goedvinden:
Het contract eindigt als zowel de pleegouder(s) als de pleegzorgaanbieder het over beëindiging
van het contract eens zijn, voordat de termijn waarvoor het contract is aangegaan, is verstreken.
e. Het verkrijgen van de voogdij door de pleegouder(s).
Als de pleegouder(s) de voogdij verkrijgt/verkrijgen en zij wensen de pleegvergoeding en/of de
begeleiding te behouden dan moet er nieuw contract (een pleegoudervoogd-contract) worden
afgesloten en eindigt dit onderhavige ‘reguliere’ pleegoudercontract. De pleegzorgaanbieder
draagt dan zorg voor een nieuw contract, het pleegoudervoogdijcontract.
f.

Tussentijdse opzegging:
Ook één van de partijen kan het contract tussentijds opzeggen, voordat de termijn waarvoor het
contract is aangegaan, is verstreken. Opzegging betekent hier dat één van de partijen het
contract opzegt. Voor opzegging gelden daarom strenge eisen

g. Ontbinding door de rechter:
Als partijen er samen niet uitkomen (één van de partijen wil het contract opzeggen, de andere
partij niet), kan de rechter worden verzocht om het contract te ontbinden. Dit zal in de praktijk
zelden voorkomen, maar is wel een mogelijkheid om het contract te (laten) beëindigen.
Artikel 9.
Tussentijdse (=voortijdige)beëindiging
A. Een (pleegzorg)contract kan alleen schriftelijk eenzijdig tussentijds worden opgezegd. Dit geldt
voor zowel de pleegouder(s) als de pleegzorgaanbieder en ook in geval er sprake is van onmiddellijke
beëindiging van het contract door de pleegzorgaanbieder.
In zijn algemeenheid geldt dat eerst overleg met de pleegouder(s) moet hebben plaatsgevonden en
beëindiging van het contract niet binnen drie weken kan plaatsvinden. Hoewel dit wettelijk niet
verplicht is, is hier gekozen eenzelfde termijn te hanteren voor de pleegouders in geval de
pleegzorgaanbieder tussentijds wenst op te zeggen (zie onder B).
Indien de plaatsing wordt beëindigd, bijvoorbeeld door Bureau Jeugdzorg, dan beëindigd de
pleegzorgaanbieder schriftelijk het contract.
Onverwijld:
De pleegzorgaanbieder kan het contract ook meteen (onverwijld) eenzijdig beëindigen. Voorwaarde
is dat de zorgaanbieder ernstige vermoedens heeft dat de pleegouder(s) het kind opvoedt/opvoeden
in strijd met het pleegzorgplan. Of dat het verblijf bij de pleegouder(s) schadelijk is voor de
ontwikkeling van het pleegkind. In het eerste geval is sprake van een –ernstig vermoeden vanwanprestatie (contractbreuk): de pleegouder(s) houdt/houden zich niet aan het pleegzorgcontract.
In het tweede geval hoeft dit niet het geval te zijn, maar is er –een ernstig vermoeden van- een
verblijf in het pleeggezin dat schadelijk is voor de ontwikkeling van het pleegkind.
B. Voor de pleegouder(s) geldt dat zij het contract alleen eenzijdig kunnen opzeggen als de
pleegzorgaanbieder nalatig is in het nakomen van het pleegzorgcontract (contractbreuk pleegt). De
pleegouder(s) moet/moeten de bezwaren over de uitvoering van het contract schriftelijk aan de
pleegzorgaanbieder kenbaar maken. Vervolgens heeft de pleegzorgaanbieder drie weken de tijd om
de uitvoering van het contract te verbeteren. Indien er sprake is van de wens van de pleegouder(s)
om de plaatsing te beëindigen dan heeft de pleegzorgaanbieder vervolgens tenminste één week de

tijd om te zorgen voor een andere plek voor het pleegkind, mits het indicatiebesluit hiertoe de
mogelijkheid biedt. Voor de pleegouder(s) geldt dan in totaal een minimale termijn van vier weken.
Artikel 10.
Hulpverleningsplan/pleegzorgplan jeugdige
Bij de verzorging en opvoeding is het voor het pleegkind vastgestelde pleegzorgplan/
hulpverleningsplan de leidraad voor de pleegouder(s).
Als de pleegouder(s) in strijd handelt/handelen met het pleegzorgplan/hulpverleningsplan dan kan
dit voor de pleegzorgaanbieder reden zijn om het contract tussentijds (onverwijld) te beëindigen (zie
onder 9). Het pleegzorgplan/ hulpverleningsplan kan niet eerder worden vastgesteld dan nadat de
pleegouder(s) hebben ingestemd met betrekking tot hun in het plan beschreven rol.
Artikel 11.
Begeleiding door de zorgaanbieder pleegzorg.
Gelet op de zware opvoedingstaak is het van groot belang dat de pleegouder(s) goed wordt/worden
begeleid door de zorgaanbieder pleegzorg. Daarom bepaalt dit artikel dat de pleegouder(s) de
begeleiding van de zorgaanbieder moet/moeten aanvaarden.
De inhoud en aard van de begeleiding wordt vastgelegd in het pleegouderbegeleidingsplan dat door
de pleegzorgbegeleider in samenwerking met de pleegouders wordt opgesteld. De frequentie van de
begeleiding hangt samen met de doelen in het hulpverleningsplan/begeleidingsplan.
Het is wettelijk voorgeschreven dat de pleegzorgbegeleider in ieder geval 1 keer per jaar het
pleegkind afzonderlijk (alleen) te spreken krijgt. Dit staat uiteraard los van frequentie van de overige
begeleiding.
Artikel 12.
Verzorging en opvoeding
Ad. A
Integriteit betekent: rechtschapenheid, deugdzaam, oprecht. Dit betekent dat het pleegkind moet
worden beschermd tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik,
lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met
inbegrip van seksueel misbruik.
Ad. B
De wet schrijft voor dat Bureau Jeugdzorg en daarmee de pleegzorgaanbieder in de uitvoering van
het werk de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond van de cliënt als
uitgangspunt moet nemen. Deze eis houdt niet in dat het pleegkind per se verzorgd en opgevoed
hoeft te worden door pleegouder(s) die deze achtergrond met het pleegkind deelt/delen. Wel moet
Bureau Jeugdzorg, en daarmee de pleegzorgaanbieder en de pleegouders, er voor zorgen dat er geen
beslissingen worden genomen die haaks staan op de religie, levensovertuiging of culturele
achtergrond van het pleegkind.
ad. C en D: Feitelijk vallen deze voorschriften onder A, maar om over de inhoud van dit artikel geen
misverstanden te laten bestaan, zijn onder sub C en D expliciet deze voorbeelden vermeld.
Artikel 13.
Voorschriften voor pleegouders
In de Regeling pleegzorg 2013 zijn deze voorschriften opgenomen waar pleegouders zich aan moeten
houden. De pleegouder(s) dient/dienen ervoor te waken dat ook derden waarmee het pleegkind te
maken heeft niet in strijd handelen met het hulpverleningsplan en deze voorschriften. De
pleegouder(s) dienen ervoor te waken dat ook derden waarmee het pleegkind te maken heeft, niet
in strijd handelen met het pleegzorgplan of met in dit artikel benoemde vereisten.
Artikel 14.
Informatieverstrekking
Informatievoorziening aan de pleegouder(s) is belangrijk. Om een goede invulling te kunnen geven
aan het pleegouderschap en de hulpverlening aan het pleegkind is het van belang dat de

pleegouder(s) relevante informatie krijgt/krijgen over feiten en omstandigheden die het pleegkind
betreffen.
Bij de achtergrond van het pleegkind kan gedacht worden aan de culturele en religieuze achtergrond
van het pleegkind. Het artikel geeft aan welke informatie er minimaal dient te worden verstrekt aan
de pleegouder(s. De informatie kan zo nodig zonder toestemming en indien mogelijk voorafgaand
aan de plaatsing worden verstrekt. De informatie die verstrekt wordt, dient wel relevant te zijn voor
de uitoefening van de taak van de pleegouder(s).
Welke informatie naast de in dit artikel opgenomen onderdelen noodzakelijk is voor de
pleegouder(s) om te weten, wordt ter beoordeling van de pleegzorgaanbieder en Bureau Jeugdzorg
gelaten. Waar mogelijk worden de ouders betrokken.
De pleegouders stelt/stellen de pleegzorgaanbieder tijdig op de hoogte van voorvallen of
ontwikkelingen die van invloed zijn of te maken hebben met de opvoeding en verzorging van het
pleegkind.
Voorbeelden hiervan zijn in ieder geval: wijzigingen in de gezinssamenstelling: het uit elkaar gaan
van pleegouders of het aangaan van een nieuwe (LAT)relatie die van invloed is op de opvoeding van
het pleegkind. Verder: elke (te verwachten) opname van nieuwe bewoners in het pleeggezin. Voor
elke nieuwe inwoner van 12 jaar en ouder is een verklaring van geen bezwaar (van de Raad voor de
Kinderbescherming) vereist (bijplaatsing van 12+ pleegkinderen uitgezonderd).
Artikel 15.
Medische behandeling
Pleegouder(s) is/ zijn niet bevoegd tot het verlenen van toestemming voor een medische
behandeling. De pleegouder(s) moet/moeten daarom bij de (rechts)persoon die een geneeskundig
beroep of bedrijf uitoefent, kenbaar maken wie het ouderlijk gezag/voogdij heeft.
De patiënt zelf (lees: het pleegkind) van zestien jaar of ouder moet toestemming geven voor een
medische behandeling mits de jeugdige in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen.
Voor (pleeg)kinderen tot 12 jaar geldt dat de ouder met gezag of de voogd toestemming moet
verlenen voor een medische behandeling. Voor (pleeg)kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt dat
naast de toestemming van het pleegkind zelf, dat in staat is tot een redelijke waardering van zijn
belangen, de ouder met gezag of voogd in principe toestemming moet verlenen. In noodsituaties,
wanneer tijd voor toestemming ontbreekt, kan toch tot medische behandeling worden overgegaan.
Bijvoorbeeld wanneer een ouder met gezag of voogd niet zó tijdig traceerbaar is dat hulpverlening
daarop kan wachten.
Artikel 16.
Omgangsregeling
Het uitgangspunt van de jeugdzorg is het behoud van of herstel van de relatie met de ouders, ook als
de hulpverlening niet gericht is op het weer door de ouders zelf laten verzorgen en opvoeden van het
kind. In verband hiermee zal vaak sprake zijn van een bezoekregeling met de ouders en eventuele
aanverwanten, tenzij dit kennelijk schadelijk is voor het pleegkind. Op grond van dit vereiste dient in
het pleegcontract te worden opgenomen dat de pleegouder in voorkomende gevallen medewerking
zal verlenen aan de omgangsregeling tussen de ouder en het pleegkind. In geval van een
pleegzorgplaatsing behouden de ouders en kinderen het recht contact met elkaar te hebben. Zowel
met de ouder met gezag als met de ouder zonder gezag (of een derde) kan in onderling overleg een
omgangsregeling worden afgesproken. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt,
kunnen de ouders (of de derde) zich met behulp van een advocaat tot de rechter wenden. Ook kan
het zijn dat er al eerder een rechterlijke beslissing inzake de omgang is genomen, bijvoorbeeld na
echtscheiding van de ouders. Een door de rechter vastgestelde omgangsregeling dient door bureau
jeugdzorg te worden gevolgd. Ook de pleegouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan
de uitvoering van een door de rechter vastgestelde omgangsregeling. Indien Bureau Jeugdzorg
wijziging van een door de rechter vastgestelde regeling nodig acht, dient Bureau jeugdzorg te rechter

te verzoeken de regeling te wijzigen. De wijziging hoeft niet altijd een beperking van het contact in te
houden, maar kan bijvoorbeeld ook wijziging van de tijdstippen betreffen.
Artikel 17.
Privacy
De pleegouder(s) heeft/hebben geen (automatisch) recht op inzage van de gegevens van het
pleegkind. De pleegzorgaanbieder weegt af welke informatie nodig is voor de pleegouder(s) om het
pleegkind goed te kunnen verzorgen en opvoeden. Zo zal verstrekking van informatie over het
pleegkind sneller noodzakelijk zijn dan verstrekking van informatie aan de pleegouder(s) over de
ouders.
De pleegouder(s) moet/moeten met deze informatie vervolgens zorgvuldig en vertrouwelijk om
gaan.
Bureau Jeugdzorg en de pleegzorgaanbieder moeten zich bij het verstrekken van gegevens houden
aan de wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de Jeugdzorg ter bescherming van de
privacy van de cliënt (lees: de ouder(s) en het pleegkind).
Artikel 18.
Vertrouwenspersoon
De pleegzorgaanbieder verstrekt de pleegouder(s) desgewenst informatie over- en contactgegevens
van- de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk van de
pleegzorgaanbieder werkzame persoon die medewerkers en cliënten van deze organisatie bijstaat.
Dit kan dus zowel het pleegkind als de pleegouder(s) zijn. De ondersteuning van de
vertrouwenspersoon gaat om aangelegenheden de samenhangen met de door de
pleegzorgaanbieder geboden jeugdzorg (hier: pleegzorg). De ondersteuning is met name gericht op
de uitoefening van de rechten van de cliënt.
Artikel 19.
Behandeling van klachten
Met de invoering van de wet verbetering positie pleegouders is het klachtrecht voor pleegouders
wettelijk vastgelegd.
Artikel 20.
Vergoeding
De vergoeding is gekoppeld aan het contract; wanneer het contract eindigt, eindigt daarmee ook de
vergoeding.
Bij het verschaffen van informatie moet gedacht worden aan voortijdig vertrek van het pleegkind of
gegevens omtrent de ziektekostenverzekering. Verder moet gedacht worden aan informatie aan de
pleegzorgaanbieder om in aanmerking te kunnen komen voor verhoging van het basisbedrag met
een toeslag. In deze gevallen moet door de pleegouder(s) worden aangetoond dat de onkosten niet
uit het basisbedrag kunnen worden betaald.
Artikel 21.
Betrokkenheid pleegkind
Het pleegkind wordt betrokken bij voor hem/haar belangrijke aangelegenheden en beslissingen als
hij/zij kan inschatten wat voor hem/haar belangrijk is. Het gaat daarbij om belangrijke zaken als
school-en-studiekeuze, omgangsregeling met zijn/haar ouder(s), medische zaken etc.
Artikel 22. Pleegouderverklaring
Het opnemen van de pleegouderverklaring in het pleegzorgcontract is in overeenstemming met de
toezegging van de staatssecretaris in de Eerste Kamer (kamerstukken I 2012/13, 32 529, nr. I p.2).
Deze verklaring is bedoeld in verband met de veiligheid van het pleegkind.

Artikel 23. Nazorg
Indien de pleegouder(s) het wensen, bestaat de mogelijkheid dat de zorgaanbieder pleegzorg nazorg
biedt.

