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Utrecht, 12 december 2022 

Geachte mevrouw Dortmans, geachte mevrouw De Graauw, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het bericht in de Staatscourant van 2 december 
jl. over de wijzing van de Regeling Jeugdwet i.v.m. de indexering van de pleegvergoeding met 
daarbij de landelijk vastgestelde basisbedragen en toeslagen voor 2023. Met een indexpercentage 
van 14,3% doet het ministerie van VWS recht aan de grote prijsstijgingen en energielasten waar 
pleegouders mee te maken hebben. Dit is goed nieuws en een erkenning voor de gestegen kosten 
van pleegouders en het recht op een passende, kostendekkende onkostenvergoeding. Alle 
pleegzorgaanbieders nemen de nieuwe vergoedingen voor pleegouders dan ook per 1 januari 2023 
op in hun vergoedingenstelsel. 

Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de financiële situatie van de pleegzorgaanbieders in 
verband met de stijgende kosten die voortkomen uit de indexering van de pleegvergoeding met 
ingang van 1 januari 2023. Ongeveer de helft van het pleegzorgtarief dat pleegzorgaanbieders van 
gemeenten ontvangen wordt besteed aan de betaling van de wettelijk, landelijk vastgestelde 
bedragen voor de pleegvergoeding (vastgelegd in de Jeugdwet artikel 5.3, lid 2).  

Deze kostenstijging komt voor de pleegzorgaanbieders boven op de toenemende financiële 
problemen van jeugdhulpaanbieders, de zorgen over de hoge inflatie en de achterblijvende 
indexering door gemeenten waarvoor Jeugdzorg Nederland samen met de collega branches in 
BGZJ-verband eerder in een brief van 10 november jl. aandacht heeft gevraagd. 

Het kabinet heeft in een brief d.d. 22 november 2022 bekendgemaakt dat gemeenten een extra 
prijsbijstelling ontvangen om hen in staat te stellen maatwerk te bieden voor de gevolgen van de 
(energie)kostenstijging (via het gemeentefonds). Gemeenten kunnen voor 2023 zelf keuzes maken 
om lokaal, waar nodig, aanvullende maatregelen te nemen, en zo ook tarieven, subsidies en 
vergoedingen passend te indexeren o.a. voor de jeugdzorg. In dit verband noemt het ministerie 
van VWS ook de aanpassing van de vergoedingen voor pleeggezinnen. 

Jeugdzorg Nederland gaat ervan uit dat het ministerie van VWS en de VNG zorgdragen dat de 
financiële ruimte die de rijksoverheid biedt, wordt vertaald naar een passende indexering van de 
tarieven van de pleegzorgaanbieders voor 2023 zodat zij hun werk goed kunnen blijven uitvoeren.  

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
t.a.v. mevrouw C. Dortmans 
 
(per e-mail verzonden naar: mevr. Dortmans, mevr. L. 
de Graauw) 
i.a.a.: Ministerie van VWS 

     

https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/vng-jeugdzorg-nederland-roepen-gemeenten-op-tot-indexatie-van-jeugdzorgtarieven/
https://www.jeugdzorgnederland.nl/actueel/vng-jeugdzorg-nederland-roepen-gemeenten-op-tot-indexatie-van-jeugdzorgtarieven/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/22/kamerbrief-over-maatregelen-energieprijzen-semi-collectieve-sector-vws-terrein


 

 

 

Het pleegzorgtarief is opgebouwd uit twee onderdelen met een verschillend indexpercentage: 

• 14,3% voor de betaling van de pleegvergoeding  
• 5,72% voor de prestaties van de pleegzorgaanbieder (cliëntgebonden hulpverlening, 

waaronder begeleiding pleeggezinnen, ouders en kinderen, en randvoorwaardelijke 
activiteiten). Dit percentage is gebaseerd op de reguliere indexactie van 4,74% voor 
personeelskosten en 14,57% i.v.m. de inflatie en stijging van de materiële kosten.12 

Beide onderdelen betreffen ongeveer de helft van het pleegzorgtarief. Dit leidt tot een 
indexpercentage voor het pleegzorgtarief voor 2023 van 10,0%.3 

Zonder een passende indexering van het pleegzorgtarief komen de diensten van de 
pleegzorgaanbieders, waaronder de begeleiding van pleegouders, ouders en pleegkinderen, enorm 
onder druk te staan. Het leidt ertoe dat de aanbieders worden gekort op de tarieven waarmee zij 
hun werk moeten doen.  

Jeugdzorg Nederland doet een beroep op de VNG om hun leden te informeren over de impact van 
de indexering van de pleegvergoeding voor 2023 en de noodzaak van het bijstellen van de 
pleegzorgtarieven die gemeenten betalen aan de pleegzorgaanbieders, o.a. via een nieuwsbericht 
op hun site zoals bijv.: https://vng.nl/nieuws/extra-accres-gemeentefonds-2023-voor-
inflatiecorrectie-2022. Jeugdzorg Nederland heeft bijgaande voorbeeldbrief gemaakt die 
pleegzorgaanbieders kunnen gebruiken richting hun eigen gemeenten voor een tariefsaanpassing.   

Wij zien uw hopelijk spoedige en positieve reactie met belangstelling tegemoet en zijn 
vanzelfsprekend graag bereid tot nadere toelichting. 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Nicolien van den Berg 
Bestuurslid Jeugdzorg Nederland, portefeuillehouder pleegzorg  

 

 

1 In de veronderstelling 90% personeelskosten en 10% materiële kosten. 
2 Deze percentages zijn gebaseerd op de tariefstelling NZA 2023:  

- Prijs particuliere consumptie (materiele kosten) 2022: 9,25%. Percentage is o.b.v. najaarsraming 2022 (Meerjarenplan CEP 
2022) bijgesteld en niet in de tarieven voor 2022 verwerkt, maar wel gebruikt voor de berekening indexatie tarief 2023. 
- OVA (loonkosten) 2023: 4,74% 
- Prijs particuliere consumptie (materiële kosten) 2023: 4,87% 

3 Als de vergoeding van de bijzondere kosten geen deel uitmaakt van het pleegzorgtarief, is het noodzakelijk om de bijzondere 
kosten ook passend te indexeren. 
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https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_722009_22/1/

