Toelichting artikelsgewijs pleegoudervoogd
Toelichting aanhef
Contract en pleegoudervoogd(en)
Het pleegoudervoogdijcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder en de
pleegoudervoogd(en). Voor de contracten met de pleegzorgaanbieder en de
pleegoudervoogd(en) zijn aparte vereisten geformuleerd. Het pleegoudervoogdijcontract
vervangt daarom het ‘reguliere’ pleegzorgcontract dat reeds was afgesloten voordat de
pleegouder(s) de voogdij over het pleegkind verkregen.
Een pleegoudervoogd is degene die het kind verzorgt en opvoedt in zijn/haar gezin in het kader
van jeugdzorg die niet zijn kind of stiefkind is en waarbij hij/zij de voogdij heeft verkregen.
Pleegoudervoogd (1 en 2):
Er kan sprake zijn van eenhoofdige pleegoudervoogdij en er kan sprake zijn van gezamenlijke
pleegoudervoogdij over het pleegkind.

Artikel 1.

Aanvang van het contract

Het contract gaat in op de dag dat de pleegouder(s) de voogdij heeft/hebben gekregen over het
pleegkind en het pleegkind binnen zijn/hun gezin verzorgt en opvoedt/ verzorgen en opvoeden
in het kader van een plaatsing door de pleegzorgaanbieder.

Artikel 2.

Duur van het contract

Het contract wordt, onverminderd hetgeen in artikel 3 van het contract is bepaald, voor
onbepaalde tijd aangegaan maar eindigt in ieder geval wanneer het pleegkind achttien jaar
wordt.

Artikel 3.

Beëindiging van het contract

Ad a: beëindiging van de voogdij: het contract is gekoppeld aan het uitvoeren van de voogdij
door de pleegoudervoogd(en), als de voogdij eindigt, eindigt ook het contract, zie ook onder f.
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Ad b: De bepaling jeugdhulp verblijf pleegzorg ontbreekt of is afgelopen. In de bepaling
jeugdhulp verblijf pleegzorg wordt vastgesteld dat Pleegzorg noodzakelijk is.
Ad f: het pleegkind wordt niet langer in het gezin door de pleegoudervoogd(en) verzorgd en
opgevoed: het contract is niet alleen gekoppeld aan het uitoefenen van de voogdij maar ook aan
de verzorging en opvoeding door de pleegoudervoogd(en) in het eigen gezin.

Artikel 4.

Verzorging en opvoeding

Bij de pleegoudervoogd(en) is sprake van een andere situatie dan bij overige pleegouders.
Pleegoudervoogden zijn door de rechter geschikt bevonden om het gezag over het pleegkind uit
te oefenen. Een voogd moet in staat worden gesteld om de verzorging en opvoeding naar eigen
inzicht en op eigen wijze in te vullen. Een intensieve bemoeienis van de pleegzorgaanbieder
past daar niet bij.

Artikel 5.

Begeleiding

De voogdijoverdracht betekent niet dat de pleegzorgaanbieder geen enkele
verantwoordelijkheid meer heeft voor de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Indien de
voogdij van een gecertificeerde instelling of het ouderlijk gezag van de ouder(s) wordt beëindigd
en de pleegouder(s) verkrijgt/verkrijgen de voogdij, blijft immers nog steeds sprake van
geïndiceerde jeugdzorg in de vorm van pleegzorg. Ook na voogdij-overdracht dient de
begeleiding van de pleegoudervoogd bij de verzorging en opvoeding van het pleegkind daarom
door de pleegzorgaanbieder te worden voortgezet. Bij het jaarlijkse gesprek met de
pleegoudervoogd(en) wordt de pleegzorgaanbieder in ieder geval de gelegenheid gegeven het
pleegkind afzonderlijk van de pleegoudervoogd(en) te spreken. Een veiligheidscheck maakt
onderdeel uit van de begeleiding.

Artikel 6.

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. Veelal is deze informatie bij de pleegoudervoogd(en) al bekend omdat het
pleegkind reeds eerder in het kader van het ‘reguliere’ pleegzorgcontract in het pleeggezin van
de pleegoudervoogd(en) werd opgevoed en verzorgd. Het kan voorkomen dat de
pleegzorgaanbieder over informatie beschikt die van belang is voor de verzorging en opvoeding
waarvan de pleegoudervoogd(en) niet op de hoogte is/zijn. Deze informatie dient de
pleegzorgaanbieder te verstrekken aan de pleegoudervoogd(en).

Artikel 7.

Vertrouwenspersoon

De pleegzorgaanbieder verstrekt de pleegoudervoogd(en) desgewenst informatie over- en
contactgegevens van de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is een
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onafhankelijk van de pleegzorgaanbieder werkzame persoon die cliënten van deze organisatie
bijstaat. Dit kan dus zowel het pleegkind als de pleegoudervoogd zijn. De ondersteuning van de
vertrouwenspersoon gaat om aangelegenheden die 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 8.

Behandeling van klachten

Met de invoering van de Wet Verbetering Positie Pleegouders is het klachtrecht voor
pleegouders wettelijk vastgelegd.

Artikel 9.

Vergoeding en informatieverschaffing

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. Deze informatie moet onmiddellijk aan de zorgaanbieder worden verstrekt. Verder
moet gedacht worden aan informatie aan de pleegzorgaanbieder om in aanmerking te kunnen
komen voor verhoging van het basisbedrag met een toeslag, b.v. bij plaatsing van een derde
pleegkind.

Artikel 10.

Pleegouderverklaring

Het opnemen van de pleegouderverklaring in het pleegzorgcontract is bedoeld in verband met
de veiligheid van het pleegkind.
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