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Wie betaalt een ouderbijdrage en waarvoor? 
Als een kind zorg met verblijf buiten het gezin ontvangt, zijn ouders wettelijk verplicht bij te dragen in 
de kosten. Met ouders wordt hier bedoeld: de onderhoudsplichtige ouders. Dit kan ook een stiefouder 
zijn, of iemand anders die het gezag voert over het kind, samen met de ouder van het kind. 
 
Een aantal gemeenten heeft gekozen om vooralsnog niet voor alle vormen van verblijf buiten het 
gezin ouders bij het CAK aan te melden. In de bijlage is per gemeente opgenomen welke lokale keuze 
er is gemaakt. Afhankelijk het soort zorg dat uw kind ontvangt, kunt u daar zien of de ouderbijdrage bij 
u in rekening wordt gebracht. 
 
Waarom wordt er een ouderbijdrage gevraagd? 
Wanneer een kind in een ander huishouden opgroeit, zijn de ouders minder kosten aan het kind kwijt 
voor de verzorging. In de Jeugdwet wordt dit het besparingsmotief genoemd. U betaalt de 
ouderbijdrage voor elke dag dat het verblijf geduurd heeft, inclusief de dag van aankomst. De dag van 
vertrek telt niet mee. Wanneer het verblijf eindigt op de dag van aankomst, is voor die dag toch een 
bijdrage verplicht. 
 
Uitzonderingen voor de ouderbijdrage. 
In de Jeugdwet worden in artikel 8.2.1, tweede lid, in de volgende gevallen ouders uitgezonderd van 
een ouderbijdrage:  

 Adoptieouders 

 Ouders waarvan het gezag is beëindigd 

 Situatie dat jeugdhulp met verblijf wordt geboden in een crisissituatie voor de duur van 
maximaal zes weken. 

 
Buiteninvordering van de ouderbijdrage 
U betaalt geen ouderbijdrage als: 

 u algemene bijstand ontvangt; 

 u een verstrekking als asielzoeker of andere categorieën vreemdelingen ontvangt; 

 u  van zak- en kleedgeld ontvangt en geen inkomen heeft op grond van het reglement 
verpleging ter beschikking gestelden; 



 u een vrijheidsbenemende maatregel ondergaat in een penitentiaire inrichting, in een 
inrichting voor de verpleging van ter beschikking gestelden, in een justitiële jeugdinrichtingen 
of een psychiatrisch ziekenhuis 

U zult zelf in dat geval moeten aantonen dat één van bovengenoemde situaties van toepassing is. 
 
 
Hoe hoog is de ouderbijdrage? 
Niet voor elke jeugdige is de ouderbijdrage even hoog. De hoogte wordt bepaald door de leeftijd van 
het kind en of het kind geheel of deels in een instelling verblijft. De hoogte is dus niet afhankelijk van 
het inkomen van de ouder(s). De tarieven van de ouderbijdrage worden elk jaar op 1 januari voor dat 
jaar vastgesteld aan de hand van de consumentenprijsindex. De hoogte van de ouderbijdrage voor 
2015 is als volgt: 
 

a. Bij 24-uursverblijf: 
Jeugdigen 0 t/m 5 jaar: € 75,75 per maand 
Jeugdigen 6 t/m 11 jaar: € 104,16 per maand 
Jeugdigen 12 t/m 20 jaar: € 132,56 per maand 

b. Voor de berekening van etmalen wordt gerekend met 7 etmalen per week. Als een jeugdige 
twee etmalen per week jeugdhulp ontvangt, betalen zijn ouders 2/7 van het maandbedrag van 
de ouderbijdrage. 

c. Voor de berekening van dagdelen wordt gerekend met 10 dagdelen per week. Als een 
jeugdige 10 of meer dagdelen per week jeugdhulp ontvangt betalen zijn ouders de helft van 
het maandbedrag van de ouderbijdrage. Als een jeugdige twee dagdelen jeugdhulp ontvangt, 
dan wordt eerst het bedrag van de ouderbijdrage gehalveerd en daarvan wordt 2/10 van het 
bedrag gerekend. 

d. Voor de berekening van het bedrag geldt de leeftijd van de jeugdige op de eerste dag van de 
betreffende maand. 

e. De ouderbijdrage is  verschuldigd over elke dag dat het verblijf heeft geduurd, daarbij 
inbegrepen de dag van aankomst en niet inbegrepen de dag van vertrek. Wordt het verblijf 
beëindigd op de dag waarop deze is aangevangen, dan is over deze dag de ouderbijdrage 
verschuldigd. 

 
 
Aan wie moet ik de eigen bijdrage betalen? 
U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stelt de hoogte 
van uw eigen bijdrage vast. Als het CAK de hoogte heeft vastgesteld, ontvangt u hiervoor een 
beschikking en een rekening. U betaalt dus niet rechtstreeks aan de gemeente. 
 
 
Meer informatie 
U vindt meer informatie over eigen bijdrage op www.hetcak.nl. 
  

http://www.hetcak.nl/
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Bodegraven-Reeuwijk 
Een ouderbijdrage is in 2015 verschuldigd voor:  

 alle jeugdhulp waarbij een kind een etmaal of een deel daarvan bij een              
pleegouder verblijft of in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder; 

 verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (gedurende een 
etmaal of een dagdeel). 

 
 
 

 
Gouda 
Een ouderbijdrage is in 2015 verschuldigd indien er sprake is van 7x24 uurs zorg van 
een jeugdige bij verblijf in een instelling, en waar het overgangsrecht niet op van 
toepassing is. 
 
Er wordt voorlopig afgezien van de inning voor de overige gevallen waarin hulp voor één 
of enkele dag(delen) wordt verstrekt. In afwachting van een onderzoek van het ministerie 
van WVS naar de ouderbijdrage wordt deze ouderbijdrage opgeschort. In het geval dat 
het onderzoek niet leidt tot een aanpassing van de jeugdwet, wordt de ouderbijdrage alsnog met 
terugwerkende kracht voor dagdelen in rekening gebracht. De resultaten van het onderzoek worden in 
de zomer verwacht. 
 
 
Krimpenerwaard 
Een ouderbijdrage is in 2015 verschuldigd voor: 

 alle jeugdhulp waarbij een kind een etmaal of een 
deel daarvan bij een pleegouder verblijft of in een 
accommodatie van een jeugdhulpaanbieder; 

 verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (gedurende een etmaal of een 
dagdeel). 

 
 
 

Waddinxveen 
Een ouderbijdrage is in 2015 verschuldigd indien er sprake is 
van 7x24 uurs zorg van een jeugdige bij verblijf in een 
instelling. 

 
Er wordt voorlopig afgezien van de inning voor de overige gevallen waarin hulp voor één of enkele 
dag(delen) wordt verstrekt. In afwachting van een onderzoek van het ministerie van WVS naar de 
ouderbijdrage wordt deze ouderbijdrage niet geïnd. 
Nadat de resultaten van het onderzoek van het ministerie van VWS bekend zijn, wordt opnieuw 
besloten aan welke ouder ouderbijdrage zal worden gevraagd. De resultaten van het onderzoek 
worden in de zomer verwacht. Er wordt niet met terugwerkende kracht geïnd. 
 
 
 
Zuidplas 
Een ouderbijdrage is in 2015 verschuldigd voor: 

 alle jeugdhulp waarbij een kind een etmaal of een 
deel daarvan bij een pleegouder verblijft of in een 
accommodatie van een jeugdhulpaanbieder; 

 verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (gedurende een etmaal of een 
dagdeel). 

 
 


