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Ouderbijdrage in de Jeugdwet
In de Jeugdwet worden gemeenten met ingang van 1 januari 2015
verantwoordelijk voor de ouderbijdrage voor jongeren die buiten
het gezin in zorg zijn geplaatst, zoals nu al is opgenomen in de
huidige Wet op de jeugdzorg (Wjz). Deze factsheet is geschreven
voor gemeenten. In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp in
de vorm van verblijf een ouderbijdrage is verschuldigd

Wat is een ouderbijdrage?
Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed,
of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft, dan wordt er
een ouderbijdrage geheven. (Stief)ouders zijn verplicht te voorzien
in het onderhoud van hun (stief)kinderen. Deze onderhoudsplicht
blijft bestaan, ook als het kind buiten het gezin verblijft. (Stief)
ouders betalen dan een bijdrage in de kosten van de jeugdhulp.
Het maakt hierbij niet uit of dit met of zonder hun toestemming
gebeurt.

Wanneer moet een ouderbijdrage
betaald worden?
Een ouderbijdrage is verschuldigd voor alle jeugdhulp waarbij
sprake is van verblijf
buiten het gezin (gedurende een etmaal of een dagdeel).
Het gaat om verblijf in:
• pleeggezin (waarbij pleegzorg onder de Jeugdwet valt)
• accommodatie van een jeugdhulpaanbieder (open/gesloten
jeugdzorg, jeugdreclassering)
• ggz-instelling
• multifunctionele centra
• orthopedagogische behandelcentra.
Dit betreft dus niet de justitiële jeugdinrichtingen, want die vallen
niet onder de Jeugdwet.
Bij voogdij en crisisplaatsing wordt geen ouderbijdrage geheven.

Verruiming van de doelgroep
Onder de Jeugdwet vallen meer doelgroepen dan alleen die uit
de huidige Wet op de Jeugdzorg (Wjz). In het nieuwe jeugdstelsel
worden gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van
jeugdhulp (dus inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz,
jeugd-vb en gesloten jeugdhulp in het kader van ernstige
opgroei- en opvoedingsproblemen), de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.
Vanaf 1 januari 2015 gaan ook de nieuwe doelgroepen die onder
de Jeugdwet vallen ouderbijdrage betalen. In de Awbz (Algemene
wet bijzondere ziektekosten) en de Zvw (Zorgverzekeringswet)
wordt voor deze groepen geen eigen bijdrage gevraagd. Met het
2 | Stelselwijziging Jeugd

instellen van de ouderbijdrage wordt daarom niet dubbel betaald.
De argumentatie voor ouderbijdrage heeft te maken met het
besparingsmotief. Ouders maken namelijk minder kosten omdat
het kind een deel van de dag of een etmaal niet meer thuis woont.
Het gaat om kosten die bij een pleegouder of in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder extra worden gemaakt ten
opzichte van een ambulante behandeling. Deze kosten sparen
ouders vervolgens uit omdat hun kind niet meer thuis woont. De
tweede reden van de ouderbijdrage is dat ouders een wettelijke
onderhoudsplicht hebben voor hun kind.
Als een kind uitwonend is, krijgt een ouder in principe geen
kinderbijslag. In die gevallen telt de ouderbijdrage wel mee
voor de onderhoudsvoorwaarden om zo toch in aanmerking te
komen voor kinderbijslag. Als het kind thuis blijft wonen, is er
automatisch sprake van recht op kinderbijslag.

Hoe wordt de ouderbijdrage geïnd?
Vanaf 1 januari 2015 gaat het CAK (Centraal Administratie Kantoor)
voor gemeenten de vaststelling en de inning van ouderbijdragen
uitvoeren. De opbrengsten van de inning van de ouderbijdrage
gaan naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de
betreffende jongere. De gegevens worden door de gemeenten
aangeleverd. Onderstaand leest u hoe dit gaat gebeuren en over
welke gegevens het gaat.

Gezagsdrager cq. onderhoudsplichtige
Bij de toekenning van jeugdhulp is het woonplaatsbeginsel
leidend: de gemeente van de woonplaats van de gezagsdrager
(ouder(s) met gezag) kent de voorziening toe. Het gaat om de
(stief)ouders die de wettelijke onderhoudsplicht over hun kind
hebben.

Bedragen en leeftijdscategorieën
De ouderbijdragen zijn inkomensonafhankelijk. Dat wil zeggen
dat de verschuldigde bedragen wettelijk vastliggen. De hoogte van
het inkomen heeft geen invloed op de hoogte van de
ouderbijdrage.
De hoogte van de ouderbijdrage is wel afhankelijk van de leeftijd
van het kind en van het aantal dagdelen en/of etmalen jeugdhulp.
De bedragen in onderstaande tabel zijn per maand en op basis van
een plaatsing van zes of zeven dagen per week. Bij minder dagen
of dagdelen is de werkwijze als volgt:
• dag/nachtplaatsing (etmaal): 1/7e t/m 7/7e van het maandbedrag;
• dagplaatsing (maximaal 10 dagdelen per week): 1/10e t/m 10/10e
van het maandbedrag.   

Leeftijd kind

Aanlevering zorgmeldingen (werkwijze)

Dag- en nachtplaatsing
2013

2014

0 t/m 5 jaar

€ 73,75

€ 74,93

6 t/m 11 jaar

€ 101,41

€ 103,03

12 t/m 20 jaar

€ 129,06

€ 131,12

Ouderbijdrage Jeugdwet (OBJW): 		
het proces
Gemeenten informeren het CAK volgens een stroomschema en
aan de hand van een vastgestelde vragenlijst.

Gegevens
aanlevering

CAK
NAW
verificatie

Gemeente

Afdracht
Berekenen /
vaststellen
eigen bijdrage

Aankondiging
Beschikking/
Factuur

Ouderbijdrage
plichtige

Om de gegevens aan te leveren bij het CAK kunnen gemeente
straks :
• inloggen op de OBJW-applicatie op het Extranet van het CAK
• NAW- en zorggegevens invoeren via het invoerscherm
• zorggegevens raadplegen, wijzigen en terugtrekken via dit
invoerscherm
• uitval of signalen teruggekoppeld krijgen

Aanlevering zorgmeldingen (inhoud)
Gegevens van ouderbijdrageplichtige, in te voeren bij een nieuwe
ouderbijdrageplichtige:
• BSN
• Geslachtsnaam (verplicht)
• Geboortedatum (verplicht)
•
•
•
•
•
•
•

Voorletters (optioneel)
Voornamen (optioneel)
Voorvoegsel geslachtsnaam (optioneel)
Samengestelde naam (inclusief voorvoegsels) (optioneel)
Naamsgebruik (optioneel)
Geslacht (optioneel)
Overlijdensdatum (optioneel)

• Postcode, Huisnummer, Huisletter, HuisnummerToevoeging,
AanduidingBijHuisnummer, Locatiebeschrijving, Straatnaam,
Woonplaatsnaam
(Alle adresgegevens: optioneel)
Zorggegevens van jongere, in te voeren bij een nieuwe jongere
met zorg

Factureren
eigen bijdrage

Ouderbijdrage

1. De gemeente bepaalt wie een ouderbijdrage verschuldigd is.
2. De gemeente laat weten aan de ouderbijdrageplichtige dat deze
ouderbijdrage verschuldigd is conform de Jeugdwet.
3. De gemeente levert de benodigde gegevens aan bij het CAK.
4. Op basis van de gegevens van de gemeente stelt het CAK de
hoogte van de ouderbijdrage vast en factureert het bedrag aan
de ouderbijdrageplichtige.
5. Het CAK stuurt de ouderbijdrageplichtige een gecombineerde
beschikking/factuur en int de ouderbijdrage.
6. De geïnde ouderbijdragen worden afgedragen aan de
gemeente.
7. Hierbij is het woonplaatsbeginsel van toepassing: de gemeente
waarin de ouderbijdrageplichtige woonachtig is, is verantwoordelijk voor de aanlevering van de gegevens aan het CAK. Deze
gemeente ontvangt ook de door het CAK geïnde ouderbijdrage.

Zorg
• Datum in zorg (verplicht)
• Type zorg (verplicht, keus uit dag- en/of nachtplaatsing)
• Datum uit zorg (is datum t.m, optioneel)
• Gemiddeld aantal plaatsingsdagen / dagdelen per week
(verplicht)
Jongere
• BSN (verplicht)
• Geboortedatum (verplicht en volledig)
• Voornaam (verplicht)
• Tussenvoegsel (optioneel)
• Geslachtsnaam (verplicht)
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