Voor ouders/verzorgers

Welke kosten betaalt u voor uw kind?
Verblijf bij Vitree
Voor ouders verandert er veel wanneer hun kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en
opgevoed. Bijvoorbeeld als uw kind (dag en nacht) bij Vitree in een behandelgroep of op een
locatie voor zelfstandigheidstraining gaat wonen. In deze situatie blijft u, als
ouders/verzorgers, echter verantwoordelijk voor het regelen en betalen van de meeste zaken.
Dat geldt ook voor ouders van kinderen die door de kinderrechter onder toezicht zijn gesteld
(OTS).
Over welke kosten en regelingen gaat het precies? Dat leest u in deze folder.
Regelmatig zijn er veranderingen in de jeugdzorg, daarom kan aan de informatie in deze folder geen
rechten worden ontleend.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld als bijdrage in de kosten voor het onderhoud en de verzorging van uw
kind tijdens het verblijf bij Vitree. Deze regeling uit de Jeugdwet vervalt. Per 1 januari 2016 hoeft u
geen ouderbijdrage te betalen.
Ziektekosten
Bij plaatsing moet uw kind verzekerd zijn voor ziektekosten.
 Kinderen tot 18 jaar
De kinderen zijn (gratis) meeverzekerd op de ziektekostenverzekering van u als ouder(s). Voor
kinderen t/m 18 jaar die gedwongen uit huis zijn geplaatst (OTS of voogdij) kan de gecertificeerde
instelling een (aanvullende) ziektekostenverzekering afsluiten wanneer dit niet door ouders is
geregeld.
 Jongeren van 18 jaar en ouder
Voor hen moet een eigen ziektekostenverzekering worden afgesloten met, indien gewenst, een
aanvullende verzekering. .
Als de kosten voor de ziektekostenverzekering te hoog zijn, komt u mogelijk in aanmerking voor een
zorgtoeslag. Deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en kan bij de Belastingdienst
worden aangevraagd.
Reiskosten
De reiskosten van uw kind blijven voor rekening van de ouders. Dit geldt o.a. voor reiskosten als uw
kind in het weekend of in een vakantie naar huis gaat. Als het te ver is om naar school te fietsen
worden de reiskosten van uw kind van en naar school (voor openbaar vervoer) door Vitree betaald.
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Onderwijskosten
Ook als uw kind bij Vitree woont, blijft u verantwoordelijk voor de onderwijskosten van uw kind.
De school stuurt u rechtstreeks de rekening voor vrijwillige ouderbijdrage, excursies, boekengeld, e.d.
Als uw kind 18 jaar wordt en een studie volgt aan het MBO heeft hij/zij recht op studiefinanciering. De
hoogte van de studiefinanciering is afhankelijk van het inkomen van ouders/verzorgers.
Aansprakelijkheidsverzekering
Ouders moeten een aparte aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten voor hun kind.
Wat betaalt Vitree voor uw kind?
Vitree zorgt voor het eten en drinken van uw kind. Op sommige behandelgroepen krijgen jongeren
geld van Vitree om zelf hun boodschappen te doen.
Overige kosten zijn voor ouders
Voor alle andere kosten blijven ouders verantwoordelijk zoals
 kleding (en schoenen)
 kapper
 zakgeld
 het lidmaatschap van een (sport)club
 ID-kaart
 abonnementen
 schoolspullen
Kinderbijslag
U kunt kinderbijslag blijven ontvangen als uw kind bij Vitree woont. Daarvoor gelden vaak wel
aanvullende voorwaarden. De kinderbijslag kunt u gebruiken als tegemoetkoming in de kosten voor
uw kind. U moet dan de kosten die u voor uw kind maakt kunnen aantonen.
Uitkering en belastingen
Als uw kind (tijdelijk) op een locatie van Vitree gaat wonen, wordt hij of zij bij de gemeente
ingeschreven op het nieuwe verblijfadres. Uw kind woont dus gedurende die tijd officieel niet meer op
uw adres. Dat kan gevolgen hebben voor een eventuele uitkering die u ontvangt. Bijvoorbeeld
wanneer u een eenouderuitkering krijgt en er geen kinderen meer bij u thuis wonen, ontvangt u een
alleenstaandenuitkering zolang uw kind bij Vitree verblijft. Vraag uw contactpersoon bij de Sociale
Dienst om nadere informatie hierover.
Ook de kinderkorting voor de
inkomstenbelasting vervalt meestal
wanneer uw kind bij Vitree
Handige websites
verblijft.
Zorgtoeslag:
www.belastingdienst.nl
Kinderbijslag: www.svb.nl
Meer informatie
Studiefinancieringwww.duo.nl
Heeft u vragen? Neem vooral contact op
Uitkering
kijk op de website van
met uw contactpersoon bij Vitree.
uw gemeente
Zij kunnen u meer uitleg geven.
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