Identiteitsbewijs (incl. pasfoto’s)
Uitgangspunt is dat het goedkoopste alternatief wordt
gekozen, bijvoorbeeld een Nederlandse identiteitskaart
i.p.v. een paspoort.
Incontinentie

Omschrijving / voorwaarden
Begrafenis
Mits verklaring dat wettelijke vertegenwoordiger
kosten niet kan vergoeden
Beroepskeuzeonderzoek
Mits overlegging van offertes (uitgangspunt: dichtbij,
snel, goedkoop)
Bijlessen school
Maximaal 2 vakken. Geen particuliere bureaus
Brilmontuur (1 x per 2 jaar)
Declaratie bij aanvullende verzekering van de
jeugdige. Zie polisvoorwaarden.
Brillenglazen (1 x per 2 jaar)
Declaratie bij aanvullende verzekering van de
jeugdige. Zie polisvoorwaarden
Bromfiets (1 x per 3 jaar)
(incl. helm, verzekering en bromfiets certificaat)
Mits 16 jaar én in voorafgaande 3 jaar geen fiets is
vergoed.
Fiets (1 x per 3 jaar)

Voogdij
vergoeding
vergoeding
vergoeding
vergoeding max. € 70,00
Vergoeding max. €
150,00 per 2 jaar
vergoeding zonder
machtiging max. € 250,00
vergoeding
3 tot 12 jaar max. € 125,00
12 tot 18 jaar max. € 250,00
vergoeding

vergoeding max. € 0,45 per dag

OTS
vergoeding
vergoeding
vergoeding
vergoeding max. € 70,00
vergoeding max. € 150,00 per
2 jaar
vergoeding max. € 250,00

vergoeding
3 tot 12 jaar max. € 125,00
12 tot 18 jaar max. € 250,00
vergoeding

vergoeding max. € 0,45 per

De regeling bijzondere kosten is alleen voor kinderen met een OTS, een voogdijmaatregel en pleegoudervoogdij. Wat valt onder bijzondere kosten?
Bijvoorbeeld de kosten van ‘incidentele hoge medische kosten die niet op grond van een andere regeling vergoed worden’. Omdat soms blijkt dat een
aanvullende verzekering bepaalde onkosten wel dekken is het belangrijk altijd overleg te voeren met u begeleider. Naast deze kosten kunnen zeer
uiteenlopende bijzondere kosten vergoed worden aan pleegouders. Xonar hanteert een lijst waarop bijzondere kosten die vaak voorkomen omschreven
staan. Deze lijst geeft een weergave van de meest voorkomende aanvragen en wat daarvan vergoed kan worden., aanvullende voorwaarden en de
maximale vergoeding. Uitbetaling vindt pas plaats als de nota wordt overlegd. Daarnaast geldt dat bij aanschaf altijd vooraf overleg plaatsvindt met de
pleegzorgmedewerker. Pleegouders komen alleen voor een vergoeding in aanmerking als kosten niet verhaald kunnen worden bij de onderhoudsplichtige
ouder(s) en niet op grond van een andere, voorliggende regeling vergoed worden. De begeleider pleegzorg moet onderzoek doen of een vergoeding
passend is en niet te verhalen op andere regelingen.

Toelichting bijzondere kosten.

Mits verklaring van een arts of specialist is bijgevoegd.
Kledinguitzet
Mits eerste uithuisplaatsing of langdurig zwerven tenzij
jeugdige verblijft in kort verblijf pleeggezin; in dat
geval pleegvergoeding
Kraamzorg (eigen bijdrage)
Declaratie bij aanvullende verzekering van de
jeugdige. Zie polisvoorwaarden.
Laptop
eenmalig indien school een laptop vereist
Lenzen (1 x per 2 jaar)
Mits in voorafgaande 2 jaar geen bril is vergoed.
Declaratie bij aanvullende verzekering van de
jeugdige. Zie polisvoorwaarden.
Logieskosten
Onder logieskosten wordt verstaan het verblijf bij
opname in een ziekenhuis of twee dagbehandelingen,
die op aaneengesloten dagen plaatsvinden, in een
logeerhuis dat is verbonden aan een in Nederland
gelegen ziekenhuis, zoals
een Ronald McDonald-huis of een Kiwanis-huis of in
het gastbedrijf Ter Weijde, verbonden aan het
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).Declaratie bij
aanvullende verzekering van de jeugdige. Zie
polisvoorwaarden.
Medisch hulpmiddel (eigen bijdrage)
Declaratie bij zorgverzekeraar van de jeugdige. Zie
polisvoorwaarden.
Let op: Voor een aantal kosten geldt dat deze vooraf
bij de zorgverzekeraar moeten worden aangevraagd.
Orthodontie
Declaratie bij aanvullende tandartsverzekering. Kosten
voor het niet nakomen van een afspraak komen niet
voor vergoeding in aanmerking.
Paramedische hulp
Onder paramedische hulp wordt verstaan: oefen-en
massagetherapie, Elektro-, geluids-, thermo-, licht- en
hydrotherapie, Oefentherapie, Mensendieck en Cesar
en Logopedie. Declaratie bij aanvullende verzekering
van de
jeugdige. Zie polisvoorwaarden.
Let op: behandeling van chronische ziekten moet soms
bij de zorgverzekeraar worden aangevraagd
Particulier onderwijs
Mits overlegging van offertes (uitgangspunt: dichtbij,
snel, goedkoop, geen andere alternatieven)
vergoeding max. € 205,00

Vergoeding met aftrek van
vergoeding zorgverzekeraar
vergoeding max. € 400,00
vergoeding met aftrek van
vergoeding zorgverzekeraar
max. € 150,00
vergoeding met aftrek van
vergoeding zorgverzekeraar
max. 15 nachten

vergoeding met
aftrek van vergoeding
zorgverzekeraar
vergoeding

Vergoeding met aftrek van
vergoeding zorgverzekeraar
max. 18 behandeling

vergoeding max. € 1.375,00

dag
Vergoeding max. € 205,00

Vergoeding met aftrek van
vergoeding zorgverzekeraar
vergoeding max. € 400,00
Vergoeding met aftrek van
vergoeding zorgverzekeraar
max. € 150,00
vergoeding met aftrek van
vergoeding zorgverzekeraar
max. 15 nachten

vergoeding met
aftrek van vergoeding
zorgverzekeraar
vergoeding

Vergoeding met aftrek van
vergoeding zorgverzekeraar
max. 18 behandeling

vergoeding max. € 1.375,00

Schoolkeuzeonderzoek
Mits overlegging van offertes (uitgangspunt: dichtbij,
snel, goedkoop) én school geen financiële middelen ter
beschikking stelt
Schoolkosten primair (lager) onderwijs
incl. ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp,
verplichte overblijfkosten
Schoolkosten voortgezet onderwijs
Mits ouders tegemoetkoming in studiekosten
aanvragen en deze tegemoetkoming op rekening van
XONAR laten storten. Uitgangspunt: alleen door school
voorgeschreven boeken en leermiddelen en indien
mogelijk 2 e hands of huur. Vanaf het schooljaar 2010-

Reiskosten speciaal onderwijs
Mits gemeente het bezwaarschrift (i.s.m. juridische
zaken BJz) heeft afgewezen
Schoolinternaat

Reiskosten pleegouders/rechtbank
Tenzij de rechtbank verzoekt, in dat geval betaalt de
Rechtbank de reiskosten.
Reiskosten voortgezet onderwijs
Uitgangspunt is goedkoop, snel.

Persoonlijkheidsonderzoek
Mits voor indicatiestelling of gesloten plaatsing
Mits overlegging offertes (uitgangspunt: dichtbij, snel,
goedkoop).
Mits vragen van de gedragswetenschapper aan het
onderzoeksbureau zijn toegevoegd
Plastische chirurgie
Onder plastische chirurgie wordt een behandeling van
plastisch-chirurgische aard in een ziekenhuis of een
zelfstandig behandelcentrum bedoeld die
strekt tot correctie van uitstaande oorschelpen voor
kinderen tot en met 12 jaar.
Mits uitgevoerd door een medisch specialist.
Mits gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraar
van de jeugdige.
Plaswekker (vanaf 7 jaar)
Declaratie bij aanvullende verzekering van de
jeugdige. Zie polisvoorwaarden.
Reiskosten biologische ouders
Mits de ouder een inkomen heeft op bijstandsniveau
en de Sociale Dienst deze kosten niet vergoed.
vergoeding met aftrek
vergoeding zorgverzekeraar

vergoeding met aftrek
vergoeding zorgverzekeraar
Vergoeding max. 1 retour per ouder
per maand. max. vergoeding € 0,09 per
km of kosten openbaar vervoer

vergoeding met aftrek
vergoeding zorgverzekeraar

vergoeding met aftrek
vergoeding zorgverzekeraar
Vergoeding max. 1 retour per
ouder per maand. max.
vergoeding € 0,09 per km of
kosten openbaar vervoer
Vergoeding max. € 0,19

vergoeding
vergoeding
Goedkeuring is uitzondering
vergoeding

vergoeding max. € 115,00 per schooljaar
vergoeding: - les- en cursusgeld
- boeken en leermiddelen
- pennen, schriften, agenda
e.d. max. € 47,50;
- sportschoenen voor
school max. € 57,50;

vergoeding
Goedkeuring is uitzondering
vergoeding

Vergoeding max. € 115,00 per
schooljaar
vergoeding: - les- en
cursusgeld
- boeken en leermiddelen
- pennen, schriften, agenda
e.d .max € 47,50;
- sportschoenen voor school

vergoeding met aftrek van
eigen bijdrage van € 23,00per maand

vergoeding met aftrek van
eigen bijdrage van € 24,40per
maand
vergoeding

vergoeding max. € 0,12

vergoeding

vergoeding

vergoeding
Vergoeding
indien geen vergoeding van
zorgverzekeraar neem
contact op met pleegzorgbegeleider

vergoeding
vergoeding
indien geen vergoeding van
zorgverzekeraar neem contact
op met pleegzorgbegeleider

Xonar kan ook een aanvullende verzekering afsluiten.
Dit kan ook gedurende het lopende jaar. Je moet dan
vooraf afwegen wat goedkoper is een extra
aanvullende verzekering bij de VGZ af sluiten of de
kosten vanuit het budget bijzondere kosten
financieren.

Bij de meeste verzekeringen is de aanvullende
verzekering voor de jeugdigen gratis. Bij de VGZ en
CZ is het zo dat als de hoofdverzekerde aanvullend is
verzekerd de (pleeg)kinderen gratis zijn
meeverzekerd. Er zijn verzekeringen die premie
vragen maar ook daar geldt voor om een kosten baten
analyse te maken. Zelf verzekeren of de premie
aanvullende verzekering van pleegouders betalen.

Pleegoudervoogdij. De pleegouder is
verantwoordelijk voor de ziektekosten.
Evt. premie aanvullende verzekering kan
bij de pleegzorgaanbieder gedeclareerd
worden.

Voogdij
Bureau Jeugdzorg Limburg is primair
verantwoordelijk voor haar voogdij zaken

vergoeding

vergoeding

OTS
De met gezag belaste ouder is
verantwoordelijk.
Niet mogelijk dan kan de
pleegzorgaanbieder dit
regelen.
Overige uithuisplaatsingen is
de GI verantwoordelijk.

Vergoeding met aftrek van
vergoeding zorgverzekeraar

vergoeding met aftrek van
vergoeding zorgverzekeraar

Verzekering VGZ

tot € 250,00 vergoeding,

tot € 250,00 vergoeding,

Schoolreis/werkweek
Mits door school verplicht gesteld én boven € 250,00
met argumentatie waarom ouders geen bijdrage
kunnen leveren
Steunzolen
Onder steunzolen worden inlegzolen die de
gewrichten, banden of kapsels van de voet
ondersteunen bedoeld.
Declaratie bij zorgverzekeraar van de jeugdige. Zie
polisvoorwaarden
Tolk
Mits nodig voor de hulpverlening (uitgangspunt:
gebruikmaking van gratis tolkencentrale, telefoon 088255 52 22)
Typelessen
Mits overlegging van offertes (uitgangspunt dichtbij,
snel, goedkoop)
Verblijfsvergunning
Mits inhoudelijke en gemotiveerde onderbouwing door
de jeugdbeschermer
Ziektekosten, overig
Declaratie bij zorgverzekeraar van de jeugdige. Zie
hiervoor de polisvoorwaarden.

- schooltas max. € 47,50
(éénmaal in de 3 jaar)

max. € 57,50;
- schooltas max. € 47,50
(éénmaal in de 3 jaar)

2011 is de tegemoetkoming ouders alleen van
toepassing indien sprake is van beroepsonderwijs,
vavo of een erkende particuliere opleiding

Personen onder de 18 betalen geen eigen risico (de €
385,00). Wel zijn er situaties waar een eigen bijdrage
voor medicatie, hulpmiddelen etc. wordt gevraagd. Dit
zijn bijzondere kosten, ziektekosten overig.

