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Ouderbijdrage Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Jeugdwet de Wet op de Jeugdzorg.
In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp, waarbij er sprake is van
hulp met verblijf buiten het gezin, de ouders of verzorgers van het kind
een ouderbijdrage moeten betalen. De gemeente is verantwoordelijk voor
alle vormen van jeugdhulp, zoals ondersteuning, jeugdbescherming en
jeugdreclassering. De gemeente wijst aan wie een ouderbijdrage moet
betalen. Het CAK berekent de hoogte van de ouderbijdrage.
Deze folder bevat algemene informatie over de ouderbijdrage Jeugdwet.
Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website www.hetcak.nl.

1. Wat is de ouderbijdrage Jeugdwet?
De ouderbijdrage is een bijdrage in de kosten van jeugdhulp in de volgende situaties.
•	Het kind verblijft gedurende een dag of een dagdeel buiten het gezin. Het gaat dan
bijvoorbeeld om verblijf in een pleeggezin, ggz-instelling of een multifunctioneel centrum.
•	Het kind verblijft in een justitiële inrichting.
Let op		

Als uw kind buiten het gezin verblijft en u deze jeugdhulp vanuit een persoonsgebonden
budget betaalt, dan moet u ook een ouderbijdrage betalen.

Wat doet het CAK?
Het CAK berekent de hoogte van de ouderbijdrage op basis van de gegevens die de gemeente
stuurt. De gemeenten leveren gegevens aan bij het CAK over het verblijf van het kind en
de ouder die de ouderbijdrage moet betalen. Het CAK stuurt de ouder die de bijdrage moet
betalen een factuur. Het geld dat het CAK int, gaat naar de gemeenten.

2. Wie betaalt de ouderbijdrage?
De gemeente wijst aan wie een ouderbijdrage moet betalen. In de onderstaande situaties
betaalt u een ouderbijdrage. U bent:
• onderhoudsplichtige ouder of stiefouder van het kind of;
• iemand (anders dan de ouder) die het kind verzorgt en opvoedt of;
• de verwekker van het kind aan wie het vaderschap is toegewezen of;
• degene die samen met de ouder het gezag heeft over het kind.
Een pleegouder hoeft geen ouderbijdrage te betalen.
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3. Wat is de hoogte van de ouderbijdrage?
De gemeente stuurt uw gegevens naar het CAK. Op basis van deze gegevens stellen wij de
hoogte van de ouderbijdrage vast. U krijgt van ons een factuur waarin de hoogte van uw
ouderbijdrage staat.
De hoogte van deze ouderbijdrage is afhankelijk van:
•	de leeftijd van uw kind;
•	de verblijfsoort (dag of dagdeel);
•	het aantal dagen of dagdelen per week dat uw kind buiten het gezin verblijft.
De bedragen in onderstaande tabel zijn per maand. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2015.
Leeftijd kind

Dag (etmaal)

Dagdeel (deel van
een etmaal)

0 t/m 5 jaar

€ 75 ,75

€ 37 ,88

6 t/m 11 jaar

€ 104 ,16

€ 52 ,08

12 t/m 20 jaar

€ 132 ,56

€ 66 ,28

Verblijft uw kind minder dan 7 dagen of 10 dagdelen per week buiten het gezin? Dan berekenen
wij de ouderbijdrage op basis van het gemiddelde aantal dagen of dagdelen per week.

Dag of dagdeel
Er zijn twee soorten verblijf:
•	verblijf voor een etmaal, dit noemen we dag;
•	verblijf voor een deel van een etmaal, dit noemen we dagdeel.
Dag
Als een kind een dag (officieel heet dit etmaal) jeugdhulp met verblijf ontvangt, is het kind niet
alleen overdag in een accommodatie maar slaapt het ook ‘s nachts in een accommodatie.
Of het kind is overdag bij een pleeggezin en slaapt ook bij het pleeggezin.
Een kind kan bij volledig verblijf 7 dagen per week jeugdhulp ontvangen.
Dagdeel
Bij verblijf voor een deel van het etmaal ontvangt het kind alleen jeugdhulp buitenshuis
gedurende dagdelen. Een dagdeel is een aaneengesloten periode van maximaal 4 uur
jeugdhulp buitenshuis. Ook wanneer een jeugdhulpaanbieder minder dan 4 uur jeugdhulp
verleent aan een kind, geldt dit als een dagdeel bij het CAK.
Maximaal aantal dagdelen
Een dag bestaat uit maximaal 2 dagdelen. Een week bestaat uit maximaal 10 dagdelen.
U betaalt nooit meer dan dit maximum.
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4. Hoe betaal ik de ouderbijdrage?
U ontvangt maandelijks een factuur voor de ouderbijdrage. Op de factuur staat welk bedrag u
aan ons moet betalen.
•	U kunt de factuur voor de ouderbijdrage Jeugdwet betalen met de acceptgiro die bij
de factuur zit. Of u maakt het factuurbedrag zelf over via internetbankieren op IBAN
NL07INGB0006752161 van het CAK. Vermeld dan wel altijd het factuurnummer.
•	Wilt u uw facturen automatisch betalen? Gebruik dan het formulier ‘Automatisch betalen’
op onze website www.hetcak.nl. U kunt ons ook bellen.

5. Wanneer hoeft u geen ouderbijdrage
		 te betalen?
In sommige situaties hoeft u geen ouderbijdrage te betalen. De gemeente levert dan geen
gegevens bij het CAK aan.
U bent de ouderbijdrage niet verschuldigd in één van de volgende situaties. De gemeente
bepaalt of één van deze situaties van toepassing is:
• u verzorgt en voedt uw kind niet meer op als gevolg van adoptie;
• u heeft geen gezag meer over uw kind;
•	het verblijf en de verzorging voor uw kind worden aangeboden in een acute noodsituatie
(voor maximaal 6 weken). Dit geldt niet als de rechter dit heeft uitgesproken;
• u heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit tot vrijwillige jeugdhulp;
•	u moet kinderalimentatie betalen voor uw kind of stiefkind, volgens een uitspraak van
de rechtbank.
Is één van deze bovenstaande situaties op u van toepassing? Dan moet u dit wel zelf aan de
gemeente doorgeven.
Daarnaast hoeft u de ouderbijdrage niet te betalen in één van de volgende situaties:
•	u heeft geen kinderen thuis wonen, bent jonger dan 21 jaar en ontvangt een
bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet;
•	u bent alleenstaand, verblijft in een inrichting en ontvangt een bijstandsuitkering op grond
van de Participatiewet;
•	u ontvangt een verstrekking van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en heeft geen
ander inkomen;
• u heeft tbs opgelegd gekregen en ontvangt zak- en kleedgeld;
•	u bent gedetineerd of opgenomen in een tbs-inrichting, justitiële inrichting, of een
psychiatrisch ziekenhuis en heeft geen inkomen.
Is één van de bovenstaande situaties op u van toepassing? Dan moet u dit wel zelf aan ons
doorgeven. Maak hiervoor gebruik van het formulier ‘Vrijstelling ouderbijdrage Jeugdwet’
deze vindt u op onze website www.hetcak.nl onder ‘Downloads’. Het CAK controleert of één
van deze situaties van toepassing is. Ook kan het CAK in bepaalde bijzondere gevallen afzien
van het innen van (een deel) van de ouderbijdrage. Dan kan het CAK de hardheidsclausule
toepassen. Kijk voor meer informatie onze website www.hetcak.nl.
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Overgangsrecht
Had uw kind op 1 januari 2015 een indicatie of verwijzing van de AWBZ of ggz-zorg?
Dan geldt er een overgangsperiode. De overgangsperiode is afhankelijk van de resterende
looptijd van de indicatie of de verwijzing. Tijdens deze periode hoeft u geen ouderbijdrage
te betalen. Het overgangsrecht duurt uiterlijk tot 1 januari 2016, maar kan al eerder stoppen.
Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe indicatie moet u een ouderbijdrage betalen.
Ook wanneer uw kind in 2015 voor het eerst jeugdhulp met verblijf buiten het gezin ontvangt,
moet u een ouderbijdrage betalen. De gemeente stuurt uw gegevens naar ons door.
U ontvangt daarna van het CAK een factuur over de hoogte van de ouderbijdrage.

6. Vraag en antwoord
Wat deed het LBIO en wat doet het CAK?
Vanaf 1 januari 2015 voert het CAK voor gemeenten de vaststelling en inning van de
ouderbijdrage uit. Vóór 1 januari 2015 was het LBIO hiervoor verantwoordelijk.
Wilt u een wijziging doorgeven?
Bent u verhuisd? Of gaat u verhuizen? Geef uw adreswijziging door aan uw gemeente.
Uw gemeente past uw gegevens aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij ontvangen
deze gegevens automatisch.
Wilt u onze post op een ander adres ontvangen?
U kunt dan een correspondentieadres opgeven. Alle post over de ouderbijdrage sturen wij
dan naar het door u opgegeven adres. Een verzoek voor het invoeren of wijzigen van een
correspondentieadres kunt u schriftelijk of per e-mail indienen.
Tot welke leeftijd moet ik een ouderbijdrage betalen?
U betaalt een ouderbijdrage tot aan de dag dat uw kind 21 jaar wordt.
Binnen hoeveel dagen moet ik de factuur betalen?
U krijgt 30 dagen de tijd om de factuur te betalen.
Naar welke rekeningnummer moet ik de ouderbijdrage overmaken?
U kunt de ouderbijdrage overmaken naar IBAN NL07INGB0006752161 van het CAK.
Tip: meer vragen en antwoorden vindt u op www.hetcak.nl.
Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ons via ‘Contact’ ook een bericht sturen.
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Heeft u vragen? Zo kunt u ons bereiken:
Meer informatie leest u op www.hetcak.nl. U kunt ons via de website
ook een bericht sturen. Kijk hiervoor bij ‘Contact’.
Of bel ons gratis informatienummer 0800 - 2108. Dit nummer is
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.
Vanuit het buitenland kunt u ons bereiken op: +31 088 711 5694.
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dan kunnen wij u
sneller helpen.
Of u kunt ons een brief sturen:
CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag
Een postzegel is niet nodig.

CAK/B11/01

Let op
Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld om u te informeren. Aan eventuele
onvolledigheden of onjuistheden in deze folder kunt u geen rechten ontlenen.

