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Ouderbijdrage in de Jeugdwet

In de Jeugdwet worden gemeenten verantwoordelijk voor de 
ouderbijdrage. 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 verant-
woordelijk is voor het treffen van een voorziening voor de jongere. 
Deze factsheet is geschreven voor gemeenten.

Ouderbijdrage wordt geheven bij 
jeugdhulp met verblijf

In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp met verblijf een 
ouderbijdrage is verschuldigd. 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.

Er zijn twee vormen van verblijf:  etmalen en dagdelen.
Bij een etmaal jeugdhulp met verblijf is de jeugdige niet alleen 
overdag, maar ook in de nacht in een accommodatie van een 
jeugdhulpverlener of bij een pleeggezin. Een jeugdige kan bij 
voltijds uithuisplaatsing 7 etmalen per week jeugdhulp ontvangen. 

Bij dagdelen ontvangt de jeugdige alleen overdag jeugdhulp 
buitenshuis. Een dagdeel is een ochtend, een middag en/of een 
avond. Er is van uitgegaan dat een jeugdige in een week maximaal 
tien dagdelen jeugdhulp ontvangt. Bij tien dagdelen heeft een 
jeugdige een volledig weekprogramma. Ook bij meer dan tien 
dagdelen wordt uitgegaan van een volledig weekprogramma.

Wat zijn voorbeelden van verblijf?
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
• plaatsing in een justitiële jeugdinrichting.

Artikel 6.2.2. Jeugdwet regelt dat een gesloten jeugdhulppupil ook 
in een JJI kan worden geplaatst. Dit artikel is gehandhaafd (stond 
ook in de Wet op de jeugdzorg). In dat geval int het CAK voor de 
gemeente een ouderbijdrage. 
Het gaat in artikel 6.2.2., tweede lid, Jeugdwet ook om jongeren 
die bij beëindiging van een strafrechtelijke plaatsing in een JJI 
worden gehouden om opleiding en behandeling af te maken.  
Die jongeren krijgen dan een gesloten jeugdhulpplaatsing en 
worden zo door de gemeente gefinancierd. In dat geval int het 
CAK de ouderbijdrage voor de gemeente. Gemeenten ontvangen 
deze informatie van de jeugdhulpaanbieders en geven dit door 
aan het CAK. 

Wie moet de ouderbijdrage betalen?

De onderhoudsplichtige ouders, waaronder ook de stiefouders en 
anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en 
opvoeden worden begrepen. Ook de verwekker van een kind 
tegen wie een vaderschapsactie is toegewezen en degene die 
samen met de ouder het gezag uitoefent over de jeugdige vallen 
daar onder en zijn een ouderbijdrage verschuldigd. Het maakt 
hierbij niet uit of dit met of zonder hun toestemming gebeurt 
(zie artikel 8.2.1. Jeugdwet).  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.

Aan wie wordt de ouderbijdrage betaald?

De onderhoudsplichtige ouder betaalt aan het CAK. 
Het CAK voert de vaststelling en inning van de ouderbijdrage uit 
(zie artikel 8.2.3 Jeugdwet).

Wie ontvangt de ouderbijdrage?

De gemeente van de gezagdragende ouder(s) ontvangt van het 
CAK de ouderbijdrage. Deze gemeente, die ook verantwoordelijk 
is voor het treffen van een voorziening voor de jeugdige, levert de 
gegevens van de bijdrageplichtige aan bij het CAK. 

Waarom moeten ouders ouderbijdrage 
betalen?

Ouders hebben een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind. 
De argumentatie om ouderbijdrage te heffen is dat ouders kosten 
besparen. Ouders maken meestal 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 en die ouders vervolgens 
uitsparen omdat hun kind niet meer thuis woont. Deze verant-
woordelijkheid van de ouders voor hun kinderen enerzijds en 
besparing van de verzorgingskosten anderzijds vormen de 
uitgangspunten voor de ouderbijdrage in de Jeugdwet. Als het 
kind niet thuis kan wonen, kunnen ouders in aanmerking komen 
voor kinderbijslag als ze kosten maken voor hun kind. 
Ouders moeten aantonen dat ze deze kosten maken. 
Onder deze kosten voor het kind hoort ook de ouderbijdrage. 
Ouders, waarvan het kind niet thuis woont wegens ziekte of 
handicap of wegens het volgen van een school of studie, kunnen 
recht hebben op dubbele kinderbijslag. Zij moeten daartoe 
aantonen dat zij voldoen aan de onderhoudseis. 
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Bestaat de ouderbijdrage in het huidige 
stelsel ook?

Ja, op grond van de huidige Wet op de Jeugdzorg geldt de 
ouderbijdrage voor (provinciale) jeugdzorg met verblijf. 
Op grond van de AWBZ of Zorgverzekeringswet wordt nu geen 
ouderbijdrage geheven.

Overgangsrecht voor cliënten met 
jeugdhulp met verblijf?

Voor jeugdigen die ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet 
een indicatie of verwijzing ten laste van de AWBZ en/of GGZ-zorg 
hebben, geldt een overgangsperiode waarin er voor hen niets 
verandert en zij zich kunnen instellen op de nieuwe situatie. 
De overgangsperiode verschilt naar gelang de resterende looptijd 
van de indicatie of de verwijzing, maar eindigt in elk geval een jaar 
na inwerkingtreding van deze wet, dus op 31 december 2015. 
Gedurende het overgangsrecht is geen ouderbijdrage 
verschuldigd. 

Er geldt wel een verplichting tot het betalen van een ouderbijdrage 
voor de groep jeugdigen die nu onder de Wet op de jeugdzorg valt 
en volgend jaar onder de Jeugdwet komt te vallen. Reden hiervan 
is dat voor deze groep nu onder de Wet op de jeugdzorg ook al 
een ouderbijdrage wordt betaald.

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is inkomensonafhankelijk. De verschuldigde 
bedragen liggen wettelijk. De hoogte van het inkomen heeft geen 
invloed op de hoogte van de ouderbijdrage. Het bedrag van de 
ouderbijdrage is wel afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige en 
het aantal etmalen en dagdelen per week gedurende de maand. 

Als een jeugdige 7 etmalen per week (dus voltijds) jeugdhulp met 
verblijf ontvangt zijn de bedragen voor 2015 als volgt (bij dagdelen 
jeugdhulp met verblijf wordt de helft van het bedrag gerekend):
• voor een jeugdige van 0 tot en met 5 jaar: € 75,75 per maand;
• voor een jeugdige van 6 tot en met 11 jaar: € 104,16 per maand;
• voor een jeugdige van 12 tot en met 20 jaar: € 132,56 per maand.

Elk jaar wordt in een regeling de bedragen van de ouderbijdrage 
met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de 
consumentenprijsindex.  Zie ook artikel 8.1.2. Besluit Jeugdwet en 
de Regeling hoogte ouderbijdrage jeugdhulp 2015.

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.

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.

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

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.

Wat moeten bijdrageplichtigen doen?

De bijdrageplichtige is op grond van artikel 8.2.4 Jeugdwet 
verplicht aan het CAK desgevraagd alle inlichtingen te geven die 
nodig zijn voor de vaststelling en inning van de ouderbijdrage. 
De inlichtingen worden op verzoek schriftelijk verstrekt binnen 
een door het CAK schriftelijk te stellen, redelijke termijn.

Hoe weten cliënten dat ze een 
ouderbijdrage verschuldigd zijn bij 
jeugdhulp met verblijf?

Wij raden gemeenten aan cliënten individueel te informeren over 
de wettelijk verplichte ouderbijdrage bij de toekenning tot 
jeugdhulp met verblijf. In de algemene communicatie aan de 
inwoners kan de gemeente ook aangeven dat er bij jeugdhulp met 
verblijf een ouderbijdrage verschuldigd is. 

Hoe weten jeugdhulpaanbieders dat er bij 
verblijfshulp een ouderbijdrage geldt?

Wij raden gemeenten aan  de door hun gecontracteerde jeugd-
hulpaanbieders, die verblijfshulp leveren, te informeren over de 
ouderbijdrage en de manier waarop de aanbieders dit aan de 
gemeente melden. De gemeente levert de gegevens van de 
bijdrageplichtige aan het CAK aan. 
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Nieuw uitvoeringsorgaan voor de 
ouderbijdrage

Het CAK gaat de ouderbijdrage vaststellen en innen. 
Van het CAK krijgen ouders informatie over de hoogte van het 
bedrag en over de betalingswijze. Tot nu toe gebeurde dat door 
het LBIO. Ouders die al voor de Wet op de jeugdzorg een ouder-
bijdrage moesten betalen, krijgen bij de Jeugdwet dus te maken 
met een nieuw inningskantoor. Deze ouders worden daarover in 
januari 2015 geïnformeerd.

Wat moeten gemeenten doen?

De gemeente zal,  op grond van artikel 8..2.3 tweede lid Jeugdwet, 
bij de aanvang, de wijziging en de beëindiging van jeugdhulp 
waarvoor een ouderbijdrage is verschuldigd mededeling doen 
aan het CAK. Deze mededeling bevat de gegevens die nodig zijn 
voor de vaststelling van de bijdrage. 

De gemeente informeert het CAK over wie een ouderbijdrage 
verschuldigd is op grond van artikel 1.1 en artikel 8.2.1, eerste en 
tweede lid Jeugdwet en artikel 8.1.3 Besluit Jeugdwet. 
De gemeenten kunnen in het kader van de besluitvorming over 
de jeugdhulp onderzoeken wie de bijdrageplichtige is en wijzen 
vervolgens die bijdrageplichtige aan. Als een eerder aangewezen 
bijdrageplichtige niet meer bijdrageplichtig is, wijst de gemeente 
een nieuwe bijdrageplichtige aan. 

Gemeenten houden rekening met de volgende situatie: 
Bij ouders die gescheiden wonen en waar voor nog geen 
alimentatie is bepaald, is de ouder bijdrageplichtig die 
onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de jeugdhulp 
recht op kinderbijslag heeft (artikel 8.2.2. Jeugdwet). 

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  
(crisis uithuisplaatsing en crisisdbc). 

De gemeente stelt vast of er sprake is van één van deze 
uitzonderingen. 
Als een uitzonderingsgrond aan de orde is, zal de gemeente geen 
gegevens doorgeven aan het CAK, want er hoeft dan ook  geen 
ouderbijdrage te worden betaald. Als een uitzonderingsgrond later 
van toepassing wordt, geeft de gemeente dit op dat moment door 
aan het CAK. Het CAK zal de inning dan stoppen.
Er is ook geen ouderbijdrage verschuldigd als de bijdrageplichtige 
alimentatie moet betalen. In dit geval zal de ouder zelf de 
bewijsstukken moeten overleggen. 

Wat doet het CAK?

Het CAK stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast en int deze 
voor de gemeenten (8.2.3., eerste lid, Jeugdwet). Het CAK stuurt 
de beschikking met de vastgestelde ouderbijdrage naar de 
bijdrageplichtige. 

Het CAK kan op grond van artikel 8.2.3, vijfde lid, Jeugdwet afzien 
van het innen van de (volledige) verschuldigde ouderbijdrage 
(de hardheidsclausule). Dit laatste kan alleen in uitzonderlijke 
gevallen, indien onverkorte toepassing van de voorschriften leidt 
tot een onbillijke situatie.  

Het CAK kan de ouderbijdrage buiten invordering stellen 
(artikel 8.1.4. Besluit Jeugdwet) voor:
• ontvanger van algemene bijstand (artikel 20, eerste lid, of  

artikel 23, eerste lid onder a, van de Participatiewet);
• ontvanger van een verstrekking en geen ander inkomen heeft 

(artikel 9, eerste lid, van de Regeling verstrekkingen asielzoekers 
en andere categorieën vreemdelingen 2005);

• ontvanger van zak- en kleedgeld en geen inkomen heeft   
(artikel 41 van het Reglement verpleging ter beschikking 
gestelden);

• ontvanger van zak- en kleedgeld en geen inkomen heeft en  
een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaat 
in een penitentiaire inrichting, in een inrichting voor de 
verpleging van ter beschikking gestelden, in een inrichting als 
bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Beginselenwet justitiële 
jeugdinrichtingen of een psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onder h, van de Wet bijzondere opnemingen 
in psychiatrische ziekenhuizen.

De bijdrageplichtige moet aantonen dat één van bovengenoemde 
situaties van toepassing is.

Wanneer kan bezwaar worden gemaakt  
bij de gemeente?

Een ouder kan bezwaar maken tegen het besluit tot verlening van 
jeugdhulp indien het gaat om vrijwillige jeugdhulp met verblijf. 
Op grond van artikel 8.1.3 van het Besluit Jeugdwet is ten tijde van 
het bezwaar geen ouderbijdrage verschuldigd. 

Wanneer kan bezwaar worden gemaakt  
bij het CAK?

Een belanghebbende kan bij het CAK bezwaar maken tegen de 
vaststelling van de bijdrageplicht en tegen de hoogte van de 
ouderbijdrage. Het CAK zal daarbij uitgaan van de gegevens die de 
gemeente heeft aangeleverd. Als de belanghebbende aannemelijk 
maakt dat de gegevens niet juist zijn, moet het CAK in overleg met 
de gemeenten nader onderzoek doen. Het CAK beslist op basis 
van dit nadere onderzoek op het bezwaar. 



Ouderbijdrage in de Jeugdwet | 5

De bijdrageplichtige kan bezwaar maken bij het CAK tegen de 
hoogte van de ouderbijdrage. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over 
het aantal dagen verblijf, de ingangs- en einddatum van het 
verblijf, de vorm van de jeugdhulp (etmaal of dagdeel), leeftijd van 
de jeugdige. Het CAK gaat hierbij uit van de gegevens die de 
gemeente heeft aangeleverd. Als de belanghebbende aannemelijk 
maakt dat deze gegevens niet juist zijn, moet het CAK in overleg 
met de gemeenten nader onderzoek doen. Het CAK beslist op 
basis van dit nadere onderzoek op het bezwaar.

De bijdrageplichtige kan bij het CAK bezwaar maken tegen de 
invordering van de ouderbijdrage. Het CAK int de ouderbijdrage. 
Daarom behandelt het CAK de bezwaren over de invordering van 
de ouderbijdrage. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bezwaren over 
de hardheidsclausule van artikel 8.2.5, vijfde lid, Jeugdwet en de 
uitzonderingsgronden van artikel 8.1.4 Besluit Jeugdwet. 

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

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 verantwoor-
delijk voor de aanlevering van de gegevens aan het CAK. Deze 
gemeente ontvangt ook de door het CAK geïnde ouderbijdrage

Aanlevering zorgmeldingen (werkwijze)

Om de gegevens aan te leveren bij het CAK kunnen gemeenten 
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 bijdrageplichtige, in te voeren bij een nieuwe 
bijdrageplichtige:
• 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 

 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)

Ouderbijdrage
plichtige

NAW 
verificatie

Gemeente

Aankondiging

Gegevens
aanlevering

Afdracht 

Beschikking/
Factuur

Ouderbijdrage

Berekenen / 
vaststellen

eigen bijdrage

Factureren
eigen bijdrage
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