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Welkom! 
 

Wij zijn blij dat je de beslissing hebt genomen 

je te engageren in pleegzorg. 

 

Uit ervaring weten wij dat de komst van een 

pleegkind heel wat veranderingen in je 

dagelijkse leven teweeg zal brengen. Je zal 

prettige momenten beleven en soms zal je ook 

wat moeilijke dagen kennen. 

 

Naast een mondje meer, komen er ook tal van 

praktische beslommeringen bij: kinderbijslag, 

pleegzorgvergoeding, ziekenfonds, 

domiciliëring en zoveel meer. 

 

In deze administratieve gids trachten wij je de 

weg te wijzen in dit administratieve doolhof. 

Heb je nog vragen? Geen nood: voor meer 

uitleg kan je steeds terecht bij je begeleider of 

de administratieve medewerkers van jouw 

regio. 

 

We kijken uit naar een prettige samenwerking! 

Het team van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. 
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Algemeen 
 

Pleegzorgbegeleider 

Tijdens het verblijf van je pleegkind in je gezin kan je een beroep doen op je pleegzorgbegeleider. 

Pleegzorgbegeleiders  staan je bij met raad en daad en zijn er om je te ondersteunen op moeilijke 

momenten. Je kan bij hen terecht met vragen en zij werken met jou samen om de opvang van je 

pleegkind zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ook wanneer er afspraken moeten gemaakt worden met 

ouders of andere betrokkenen zullen zij je bijstaan.  

 

Naam begeleider: ………………………………………………………………………………………………………… 

Regio / Locatie: ………………………………………………………………………………………………………… 

Gsm-nummer: ………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dossier 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen zorgt ook voor administratieve ondersteuning. We verzamelen de 

informatie die belangrijk is voor het verblijf van je pleegkind in een administratief dossier. De info die 

we over jou en je gezin opvragen, wordt in een bestand opgenomen. Deze gegevens worden enkel in 

functie van de pleegzorgsituatie gebruikt. 

  

Om je dossier volledig en correct bij te houden, hebben wij je hulp nodig. Daarom is het belangrijk dat 

je elke verandering in je gezinssituatie doorgeeft aan de administratieve dienst van je regio: bij 

geboortes, wanneer een kind of pleegkind gaat werken of stopt met studeren, wanneer een kind huwt 

of alleen gaat wonen, wanneer je zelf verandert van werkgever of wanneer je op pensioen gaat,… 

Natuurlijk zijn alle gegevens in je dossier beschermd door ons beroepsgeheim en door de wet op 

privacy. 

 

Wettelijk dienen we de dossiers van pleegkinderen minimum vijf jaar en maximum dertig jaar na het 

einde van de begeleiding te vernietigen. Ben je op dat moment geen pleeggezin meer? Dan wordt jouw 

dossier ook vernietigd.  

(zie ook bijlage 1: Charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer van onze cliënten) 

 

Sst… Discretie! 

Ook pleegouders zijn gehouden aan het beroepsgeheim: alle info die je ontvangt over het kind en zijn 

familie is strikt vertrouwelijk. Dit wil zeggen dat je geen informatie over je pleegkind en zijn familie aan 

derden kan doorgeven. 

Omwille van de privacy vragen we je tevens discreet om te gaan met foto’s en beeldopnames van 

pleegkinderen in artikels die gelinkt zijn aan het thema pleegzorg. Dit geldt ook voor het publiceren 

van foto’s op sociale netwerksites zoals Facebook! 

Heb je hierover vragen of twijfel je aan iets, dan kan je steeds bij je begeleider terecht, die je met raad 

en daad zal bijstaan. 
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Melding incidenten 

Elk incident waarbij je pleegkind betrokken is, moet je zo snel mogelijk melden aan je begeleider of 

aan Pleegzorg Oost-Vlaanderen. 

 

✓ Opname in het ziekenhuis 

✓ Ongeval 

✓ Niet teruggekomen na bezoek bij ouders 

✓ Verdwijning  

✓ ... 

 

Het kan gebeuren dat een jongere zonder verwittigen niet op het afgesproken uur thuiskomt. Een 

gouden regel: houd het hoofd koel. Een onrustwekkende verdwijning is geen dagelijks gebeuren, maar 

een grote uitzondering. Buiten de kantooruren kan je bellen naar de crisispermanentie 0499/69 99 90  

(voor meer uitleg: zie rubriek Crisispermanentie). De persoon met permanentie zal samen met jou 

bekijken welke stappen best ondernomen worden. Indien je onze dienst niet kan bereiken, verwittig 

je de politie (in de gemeente van de verdwijning). Geef duidelijk aan dat Pleegzorg Oost-Vlaanderen 

instaat voor de begeleiding van de minderjarige. Vergeet niet om ons zo snel mogelijk op de hoogte te 

brengen. We zullen samen met jou de verdere stappen zetten. 
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Begin van een pleegzorgsituatie 
 

Officieel document van de pleegzorgsituatie 

Bij het begin van elke pleegzorgsituatie ontvang je van Pleegzorg Oost-Vlaanderen een 

pleegzorgattest. Dit document vermeldt de officiële datum van het begin van het verblijf en 

begeleiding van je pleegkind in je gezin. Als je pleegkind onder toezicht van de Jeugdrechtbank staat, 

krijg je van hen ook een beschikking, een beschikking tot herziening of een wijzigende - voorlopige - 

maatregel. 

 

Het pleegzorgattest zal je nodig hebben bij alle administratieve handelingen voor je pleegkind, zoals: 

 

✓ Inschrijving in het bevolkingsregister 

✓ Inschrijving bij het ziekenfonds 

✓ Reizen naar het buitenland 

 

Je houdt het attest bij gedurende de volledige duur van de pleegzorgsituatie. 

 

 

Wat moet je doen bij aankomst van je pleegkind? 

 

✓ Je pleegkind laten inschrijven op je adres bij de dienst bevolking van je woonplaats.* 

✓ Je pleegkind laten inschrijven in je ziekenfonds.* 

✓ De uitbetaler van het groeipakket verwittigen van de komst van je pleegkind.* 

 
*Niet van toepassing wanneer het domicilie bij de ouders blijft, bv. bij crisispleegzorg of ondersteunende pleegzorg.  

 

 

Vereiste documenten 

Om het administratief dossier samen te stellen heeft Pleegzorg Oost-Vlaanderen onder meer een 

aantal standaardformulieren ontworpen. Je vult ze zo snel mogelijk in en stuurt ze naar ons terug: 

 

✓ Het Administratief Formulier (Bijlage 2: Administratief Formulier) 

✓ Het lidnummer van je ziekenfonds en dat van elk pleegkind  

 

Naast deze gegevens moet het dossier ook de volgende documenten bevatten: 

 

✓ Recent ‘Uittreksel uit het Strafregister Model 2’ (het vroegere Bewijs van Goed Gedrag & 

Zeden) van alle meerderjarige inwonende personen (aan te vragen op de dienst bevolking van 

je gemeente). 

 

Alle gegevens die zich in je dossier bevinden, zijn beschermd door de wet op de privacy en door ons 

beroepsgeheim.  
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Bijzondere kosten 
 

Onderstaande procedure voor terugbetaling van bijzondere kosten wordt mogelijks nog aangepast. 

 

• De terugbetaling van de bijzondere kosten zijn ontstaan omdat heel wat kosten te hoog zijn 

om door de forfaitaire kostenvergoeding gedekt te worden. Met deze tegemoetkoming 

wordt de financiële draagkracht van het pleeggezin niet ondermijnd.  

 

• Wat valt onder  een bijzondere kost :  

o Kosten i.v.m. medische verzorging 

o Kosten i.v.m. paramedische verzorging 

o Buitengewone of uitzonderlijke kosten 

 

• Bedrag?  

o Alleen de kosten die niet gedekt zijn door het RIZIV, hospitalisatie, verzekeringen of 

andere tussenkomsten, beperkt tot het remgeld of het max van het RIZIV 

honorariatarief 

 

• Welke documenten zijn nodig van de pleegzorgers?  

o Gemotiveerde aanvraag van de zorgverstrekker, de doorverwijzende arts, CLB… 

(voor kosten die vermoedelijk boven de 1000€ zijn) 

o Een verklaring of u al dan niet een bijkomende verzekering hebt 

(hospitalisatieverzekering, tandverzekering e.d.) 

o Originele of ingescande bewijsstukken/facturen van de betaalde kosten met 

vermelding van de naam van het pleegkind/gast (rekeningen ouder dan 2j komen 

niet in aanmerking) 

o Originele of ingescande overzichten van de mutualiteit waarop de terugbetaling 

vermeld staat en voor welke behandeling. Indien geen tussenkomst dan bevestiging 

van de mutualiteit dat er geen tussenkomst voorzien is – mail/brief… 

(bankuittreksels zijn onvoldoende)  

o Indien pleegkind niet in orde is met de mutualiteit – 

▪ Bevestiging dat het pleegkind niet in orde is  

▪ copy van getuigschriften (witte of groene doktersbriefjes met het daarop 

betaalde bedrag) 

o Originele of ingescande bewijzen van de (eventuele) tussenkomst 

hospitalisatieverzekering of andere tussenkomsten.  

o Orthodontie 

▪ Gedetailleerde kostenraming per nomenclatuurnummer  

▪ Gedetailleerde factuur per nomenclatuurnummer  

▪ Zie tevens terugbetaling via zorgzwaarte 
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• Voorbereiding dossier en goedkeuring door Pleegzorg Oost-Vlaanderen  

o Voor elke aanvraag stelt de administratieve dienst een dossier op. Voor het al dan 

niet goedkeuren van een dossier wordt o.a. gekeken naar de noodzaak van de 

behandeling.  

o De eventuele terugbetaling van je persoonlijk aandeel van de kosten kan pas 

gebeuren vanaf de datum van goedkeuring (dit kan een aantal weken in beslag 

nemen). Reken je op de terugbetaling? Wacht dan met het starten van de 

behandeling tot je de goedkeuring van je aanvraag ontvangen hebt. Dit geldt 

uiteraard niet bij dringende hospitalisatie.  

 

• Hoe vraag je een tussenkomst aan in bijzondere kosten? 

o Je bespreekt met je begeleider de noodzaak van de behandeling 

o Je begeleider meldt de aanvraag aan de administratie van Pleegzorg Oost-

Vlaanderen 
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Crisispermanentie 
 

Crisissen komen voor, ook buiten de kantooruren. Soms is zo’n crisis voorspelbaar. In dat geval 
spreek je af met je  vaste begeleider welke stappen je best onderneemt en op welke manier je 
hem/haar kunt bereiken.  
 
Daarnaast organiseert Pleegzorg Oost-Vlaanderen een crisispermanentie. Dit betekent dat je in geval 
van een onvoorziene ernstige crisis buiten de kantooruren, telefonisch een beroep kunt doen op 
onze dienstverlening.  
Je kan hiervoor bellen naar volgend telefoonnummer: 0499/69 99 90   
Omwille van technische redenen kan je niet sms’en naar dit nummer. 
 
De crisispermanentie is bereikbaar: 
 

✓ Van 17u tot 22u gedurende de weekdagen 
✓ Van 10u tot 22u tijdens het weekend en op feestdagen  

 
Je wordt automatisch doorgeschakeld naar de persoon die op dat moment de crisispermanentie 
waarneemt. 
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Einde van een pleegzorgsituatie 
 

Meestal verloopt het vertrek van je pleegkind goed voorbereid. Het is dan al wat makkelijker afscheid 

te nemen. Maar soms is het vertrek ongepland en moeilijk.   

 

In beide gevallen gaan we er van uit dat je pleegkind alle persoonlijke spullen mee krijgt. We denken 

hierbij aan winter- en zomerkledij, schoolgerief en andere persoonlijke bezittingen, zoals de cadeautjes 

die ze kregen, een fiets, de aankopen die ze met het eigen zakgeld deden, een eventueel spaarpotje of 

spaarrekening,...  

 

 

Wie moet door het pleeggezin verwittigd worden 

 

✓ Ziekenfonds  

✓ School  

✓ Verzekeringsmaatschappij 

✓ Sport- en vrijetijdsverenigingen  

✓ .... 

 

 

Adreswijziging 

Je pleegkind wordt pas uitgeschreven op jouw adres wanneer het ingeschreven is op het adres van zijn 

nieuwe verblijfplaats. Het kan dus dat je pleegkind nog een tijdje ingeschreven blijft op jouw adres, 

ook al woont hij of zij er niet meer. Het zou ook kunnen dat je nog post ontvangt op naam van je 

pleegkind.  
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Groeipakket 
 

Op 1 januari 2019 werd de kinderbijslag omgedoopt tot ‘Groeipakket’.  

Naast een basisbedrag worden er in het groeipakket bijkomende bedragen toegekend, afhankelijk van 

kind en gezinssituatie. De pleegzorgtoeslag is zo’n bijkomend bedrag. Momenteel bedraagt deze 

€64,29.  

 

Wie ontvangt de pleegzorgtoeslag? 

Voor plaatsingen vanaf 1 januari 2019:  

Pleegzorgers ontvangen de pleegzorgtoeslag bij pleegzorg met een langdurig karakter 

(perspectiefbiedende pleegzorg). 

Is er sprake van pleegzorg van kortere duur (perspectiefzoekende pleegzorg): de toeslag wordt betaald 

aan degene die vóór de plaatsing kinderbijslag/groeipakket kreeg. Indien de plaatsing langdurig wordt 

(en verandert naar perspectiefbiedende pleegzorg), dan gaat de pleegzorgtoeslag naar de 

pleegzorgers. 

 

Voor plaatsingen die reeds liepen vóór 1 januari 2019: 

Is er sprake van pleegzorg met een langdurig karakter (perspectiefbiedende pleegzorg) en kregen 

ouders geen forfaitaire bijslag meer, dan ontvangen pleegzorgers vanaf 1 januari 2019 de 

pleegzorgtoeslag. Kreeg je als ouder wel een forfaitaire bijslag, dan blijf je die behouden. 

Wie vóór 1 januari 2019 de forfaitaire toeslag ontving, zal dat bedrag verder blijven ontvangen, zolang 

er in de plaatsing niets verandert. 

 

We vragen de  pleegouders om de pleegzorgtoeslag die zij ontvangen te sparen voor hun pleegkind.  

 

Meer lezen over het groeipakket kan op de website www.groeipakket.be .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groeipakket.be/


12 | ADMINISTRATIEVE GIDS PLEEGZORG OOST-VLAANDEREN 17 september 2021  

Hoorrecht en duur van een pleegzorgsituatie 
 

Gerechtelijke Jeugdhulp 

Pleegzorgsituaties via de jeugdrechtbank zijn beperkt in de tijd. De duur van een plaatsing varieert van 

1 tot 3 jaar en kan verlengd worden. Voor jonge kinderen kan een jeugdrechter een plaatsing tot 12j 

uitspreken. Elke minderjarige die de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, moet persoonlijk door de 

jeugdrechter worden gehoord voor er een maatregel wordt uitgesproken. Bij elke verschijning voor de 

jeugdrechtbank heeft de minderjarige recht op de bijstand van een advocaat. De uitnodiging voor deze 

zittingen gebeurt door een deurwaarder die de oproeping op het adres van de pleegzorgers komt 

afgeven. 

 

 

Buitengerechtelijke Jeugdhulp 

Pleegzorgsituaties via de Buitengerechtelijke Jeugdhulp vinden plaats op vrijwillige basis.  

Alle hulpverlening aan minderjarigen verloopt volgens modules, die variëren van 7 dagen tot 2 jaar of 

langer. Op het einde van een termijn wordt samen beslist of een pleegzorgsituatie wordt verlengd, 

gewijzigd of beëindigd. 
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JO-lijn 
 

De JO-lijn is een luisterlijn voor jongeren, ouders, pleegouders en voor iedereen met vragen over de 

hulpverlening van Opgroeien. Je kan er terecht voor informatie of advies, of met een klacht over de 

werking van Opgroeien. Samen met de medewerker van JO-lijn wordt er gezocht welke stappen je het 

best zet om een antwoord op je vragen te krijgen. 

 

Contact 

0800/900 33 

 

Maandagvoormiddag 10u00 – 13u00 

Woensdagnamiddag 13u00 – 17u00 

Donderdagvoormiddag 10u00 – 13u00 

Vrijdagnamiddag 13u00 – 17u00 

 

Wil je liever schrijven? 

JO-lijn 

Hallepoortlaan 27 

1060 Brussel 

 

Of e-mailen? 

jo-lijn@opgroeien.be  

 

 

  

mailto:jo-lijn@opgroeien.be
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Meerderjarigheid 
 

Pleegzorgsituaties stoppen in principe de dag van de achttiende verjaardag van het pleegkind. Ook de 

betalingen van de pleegzorgvergoeding, de bijzondere kosten en de kinderbijslag worden vanaf dat 

moment stopgezet. Soms is het goed dat de hulpverlening na de achttiende verjaardag verderloopt.  

Voor deze jongeren - tussen achttien en vijfentwintig jaar - bestaat de mogelijkheid tot ‘voortgezette 

hulp’.  

 

Voortgezette hulp kan aangevraagd worden via de toegangspoort voor jongeren die achttien jaar 

worden. De verlenging wordt best 2 à 3 maanden vóór de achttiende verjaardag aangevraagd. Je 

begeleider zal je graag hierbij helpen. Als de verlenging in orde is, ontvang je verder de 

pleegzorgvergoeding, bijzondere kosten en kinderbijslag. 

 

Voor alle vragen rond meerderjarigheid van pleegkinderen kan je steeds terecht bij je 

pleegzorgbegeleider. 

 

Volwassenen met een handicap of met een psychiatrische problematiek kunnen ook na de leeftijd van 

21 jaar in pleegzorg terecht. Hiervoor is een attest nodig van de arts of een multidisciplinair verslag (vb 

PEC dossier) mee ondertekend door de arts.  

Voor informatie i.v.m. volwassenen in pleegzorg (pleeggasten) kan je terecht bij je begeleider of bij de 

medewerkers van het team volwassenen. 

 

 

Leefloon 

Wanneer je pleegkind meerderjarig is geworden, maar toch geen verdere begeleiding wenst, kan hij 

of zij bij het OCMW een leefloon aanvragen. Dit kan ook terwijl de jongere verder in je gezin blijft 

wonen. 

 

Voor meer informatie kan je het OCMW raadplegen in jouw gemeente. 
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Participatie  
 

Ontmoetingsgroepen  

Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert ontmoetingsmomenten voor pleegzorgers, ouders, 

pleegkinderen, pleegjongeren, pleeggasten, pleeggrootouders en niet begeleide minderjarige 

vreemdelingen. Deze ontmoetingsmomenten worden begeleid door onze medewerkers. Hieronder 

stellen we de ontmoetingsgroepen voor. 

 

Ontmoetingsgroep pleegzorgers   

Deze groep komt gemiddeld zes keer per jaar samen. De voorbije jaren kwamen volgende thema’s aan 

bod: strategische en operationele doelen van Pleegzorg Oost-Vlaanderen, dialoogdagen rond de 

evaluatie van het pleegzorgdecreet en het statuut voor pleegzorgers, uitwisseling met buitenlandse 

diensten in kader van een Erasmusproject. We gaven toelichting bij decretaal vastgelegde 

onderwerpen zoals: zorgzwaarte, jaarverslagen, jaarrekening, bijzondere kosten, 

tevredenheidsmeting,… Er werd een infomoment georganiseerd rond de toegangspoort en werking 

consulenten. Pleegzorgers worden uitgenodigd om ook zelf onderwerpen aan te brengen. 

Wij verwelkomen graag meer pleegzorgers!    

 

Ontmoetingsgroep ouders   

Deze groep komt geregeld in Aalst samen. Ouders komen graag om hun eigen verhaal te vertellen en 

geven daarbij elkaar moed. Maar evenzeer komen pleegzorggerelateerde onderwerpen er aan bod. 

Deze ouders staan ook via een facebookpagina met elkaar in contact. Ouders nemen deel aan 

dialoogdagen  in Brussel. Met de ontmoetingsgroep organiseren we jaarlijks een daguitstap. De ouders 

uit deze groep nemen ook zelf initiatieven; zo maken ze een nieuwsbrief voor ouders door ouders. Elk 

jaar gaan er activiteiten door voor alle ouders, bijvoorbeeld een paasactiviteit en een barbecue.   

 

Ontmoetingsgroep kinderen  

De nadruk bij deze ontmoetingsgroep ligt vooral op het speels samenzijn met andere pleegkinderen. 

We organiseerden al knutselnamiddagen, gingen naar de musical ‘Dolfje Weerwolfje’, hadden ‘De 

leesbeesten’ op bezoek. We willen een vertrouwde groep kunnen vormen om op termijn ook 

inhoudelijk te werken. ‘Jong geleerd is oud gedaan’: we hopen dat kinderen uit deze ontmoetingsgroep 

in de toekomst kunnen doorstromen naar de jongerengroep. De activiteiten gaan steeds door in 

vakantieperiodes. 

 

Ontmoetingsgroep jongeren   

De jongerengroep draait op volle toeren. Het doel van deze groep is tweeledig. Ten eerste ligt de focus 

op ontmoeten en ervaringen delen. Het gevoel niet alleen te zijn en zich onder lotgenoten te kunnen 

begeven, zijn de twee meest gehoorde redenen voor de jongeren om te komen. We creëren een 

ontspannen, laagdrempelige en veilige sfeer. Bij het toekomen wat gezellig keuvelen, bijpraten en het 

verwelkomen van nieuwe jongeren is hierbij van groot belang. We voorzien ook altijd een hapje en 

een drankje. Daarna volgt de activiteit. Zowel activiteiten puur gericht op plezier als inhoudelijke 

activiteiten i.v.m. pleegzorg komen aan bod. Een tweede doel is het geven van een stem aan de 

jongeren binnen onze organisatie. Enkele jongeren nemen deel aan de participatieraad.  
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Deze activiteiten waren alvast voltreffers: deelname aan de kerstmarkt in Dendermonde: verkopen 

van gepersonaliseerde kerstkaarten ten voordele van Music for Life en de overhandiging van de 

cheque, Dag van de Jeugdhulp met Radio Gaga en Baba Yega, uitstap naar Outside Adventure 

(paintball, hoogteparcours, teambuilding, …), maken van filmpjes rond pleegzorg (i.s.m. Villa Basta).  

 

Ontmoetingsgroep pleeggasten 

Pleeggasten geven eerder de voorkeur aan leuke samenkomsten dan themagerichte. Zo is bowling een 

van hun jaarlijkse favorieten. Pleeggasten werken samen met Alain aan een viermaandelijks 

tijdschriftje dat aan alle pleeggasten wordt verstuurd. Voor de pleeggasten is een aparte 

facebookpagina opgestart zodat alle info rechtstreeks bij hen terechtkomt. Om de twee jaar gaan 

pleeggasten een weekend erop uit, onder begeleiding van onze medewerkers. Gedurende alle 

activiteiten en op de facebookpagina kunnen  pleeggasten terecht met vragen of opmerkingen rond 

de werking van onze organisatie. 

 

Ontmoetingsgroep pleeggrootouders  

Deze ontmoetingsgroep is voor grootouders die tegelijk ook pleegouder zijn. Dit is een praatgroep 

waarin vooral ‘ontmoeting’ centraal staat tussen grootouders die de zorg voor hun kleinkind dragen. 

De daarbij horende bezorgdheden, vragen en bedenkingen worden in deze groepen gedeeld. Men 

vindt hiervoor steun en advies bij elkaar. De groepen worden door Elisah en Tine voorzien van een 

activiteit en/of thematiek. Dit gebeurt steeds in overleg met de grootoudergroep zelf. In Gent komt de 

groep 2-maandelijks samen in Aalst 3-maandelijks. Nieuwe mensen zijn steeds welkom! 

 

Ontmoetingsgroep niet begeleide minderjarige vreemdelingen  

Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor alle pleeggezinnen van NBMV. Zowel de 

netwerk- als bestandsgezinnen, Belgische en cultuurgezinnen komen dan bij elkaar. Zo ontstaat er een 

ontmoeting tussen verschillende jongeren, pleegzorgers, eigen kinderen en tussen verschillende 

culturen. Pleegouders die niet dezelfde achtergrond hebben als hun pleegkind kunnen er in gesprek 

gaan met pleegzorgers die dat wel hebben. Het is voor de jongeren fijn om hun lotgenoten te 

ontmoeten. Tijdens de samenkomst zorgen we, soms samen met de deelnemers, voor een 

multicultureel buffet. Rond de tafel is er gelegenheid tot gesprek, we zorgen voor live muziek en 

activiteiten op maat van de jongeren. Daarnaast worden de pleeggezinnen van de NBMV enkele keren 

per jaar uitgenodigd om deel te nemen aan bredere activiteiten, zoals optredens wereldmuziek.      

 

Participatieraad  

De participatieraad dient advies uit te brengen over de planning en evaluatie van de pleegzorgdienst 

en over zaken die pleeggezinnen, pleegkinderen en -jongeren, ouders en pleeggasten rechtstreeks 

aanbelangen. Deelnemers aan de participatieraad vertolken de stem van hun ontmoetingsgroep. In de 

ontmoetingsgroepen worden de documenten dan ook gepast toegelicht en voorbereid. Twee 

pleegzorgers, twee ouders, één pleeggast en één jongere hebben zich geëngageerd als lid van de 

participatieraad. De participatieraad gaat gemiddeld twee keer per jaar door. Het voorzitterschap 

hebben wij toevertrouwd aan iemand die niet verbonden is aan onze organisatie.   
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Ben je geïnteresseerd om zelf deel te nemen? Je kan daarvoor terecht bij onderstaande 

contactpersonen of je pleegzorgbegeleider. 

 

Ontmoetingsgroep Contactpersoon   Locatie  

pleegzorgers Krista Vlemmix  0493 25 66 69 

09 223 90 99 

Gent  

ouders  Sofie De Ridder  

Nadia Cap  

052 21 40 62 Aalst 

kinderen  Oudenaarde: 

Christa Vanassche  

055 20 72 29 

 

 

 

Zelfde activiteit op 

zelfde datum op drie 

locaties :  Oudenaarde, 

Aalst of Gent  

 Aalst:  

Sofie Moons   

Ilona Segers 

Griet Jacques 

053 77 30 30 

 

Gent: 

Céline Piette 

Katrijn Verhulst 

09 223 90 99 

jongeren Waas en Dender: 

Rietje Tas 

Oona Van 

Hauwermeiren 

Saartje 

Vanherstraeten 

052 21 40 62 

 

Locatie afhankelijk van 

de activiteit 

Gent Eeklo:  

Aster Verdegem 

Véronique Wyngaerd 

09 223 90 99 

Zuid-Oost-Vlaanderen: 

Janne Hoste 

055 20 72 29 

pleeggasten  Alain Scheire 

Liesje Van Gansen 

09 223 90 99 Locatie afhankelijk van 

de  activiteit  

pleeggrootouders  Gent: 

Elisah Schack  

09 223 90 99 Gent 

  

Aalst: 

Tine De Vuyst 

Aalst 

Niet begeleide 

minderjarigen 

Emel Tuncel  09 223 90 99 Afhankelijk van de  

activiteit  
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Pleegkinderen ten laste 
 

Wanneer een pleegkind ten laste is van de pleegzorgers, krijg je een belastingvoordeel. Pleegzorgers 

dienen hiervoor elk jaar een plaatsingsattest toe te voegen aan de belastingaangifte. 

Pleegkinderen kunnen ten laste beschouwd worden op voorwaarde dat zij: 

 

✓ Op 1 januari van het jaar, waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, gedomicilieerd zijn op 

jouw adres. 

✓ Niet door jou werden tewerkgesteld en betaald. 

✓ Gedurende het inkomstenjaar geen bestaansmiddelen hebben genoten die een bepaald 

bedrag overschrijden. Dit bedrag is terug te vinden op de website van de FOD Financiën. 

 

Om het nettobedrag te bepalen wordt het bruto inkomen verminderd met een forfaitaire aftrek van 

20% (met een bepaald minimum). 

 

De pleegzorgvergoeding moet je niet aangeven bij je inkomsten. 

 

Voorbeeld 1 

Een pleegkind wordt opgevangen in je gezin op 27 april 2019. 

 

✓ Aanslagjaar 2020 

✓ Inkomstenjaar 2019 

 

Als je pleegkind op 1 januari 2020 nog gedomicilieerd is op jouw adres, mag je het voor 2019 opgeven 

als ten laste. 

 

 

Voorbeeld 2 

Je pleegkind verlaat je gezin op 05 oktober 2019. 

 

✓ Aanslagjaar 2020 

✓ Inkomstenjaar 2019 

 

Je  pleegkind is op 1 januari 2020 niet meer gedomicilieerd op jouw adres, je mag het voor 2019 niet 

opgeven als ten laste. 

 

 

Opmerking: 

Voor alle vragen in verband met je belastingaangifte en het ten laste zijn van pleegkinderen kan je ook 

terecht bij het callcenter van het Ministerie van Financiën op het nummer 02/572.57.57 of op de 

website http://www.minfin.fgov.be. 
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Pleegzorgvergoeding 
 

Als pleegzorger heb je recht op een forfaitaire vergoeding voor de dagelijkse uitgaven voor je pleegkind 

zoals kleding, eten, vervoerskosten, (gewone) medische kosten,… Deze vergoeding is afhankelijk van 

de leeftijd van je pleegkind en is gekoppeld aan de index. Hieronder vind je de bedragen die van 

toepassing zijn sinds 1 februari 2020. 

 

Leeftijd pleegkind of pleeggast € 

0  tot 6 jaar met recht op kinderbijslag 14,35 

6 tot 12 jaar met recht op kinderbijslag 14,79 

12 tot 15 jaar met recht op kinderbijslag 16,78 

15 tot 18 jaar met recht op kinderbijslag 18,33 

18 tot 21 jaar met recht op kinderbijslag 19,87 

0 tot 12 jaar geen recht op kinderbijslag 

(O.P. & Crisis) 

21,42 

12 tot 18 jaar geen recht op gezinsbijlage 

(O.P. & Crisis) 

23,13 

+18 jaar met eigen inkomsten 7,73 

 

Heeft jouw pleegkind een eigen inkomen, dan ontvang je €7,73 per dag van Pleegzorg Oost-

Vlaanderen.  

Daarbovenop betaalt je pleegkind een onkostenvergoeding van maximaal €566,40 

Van het totale inkomen wordt een gewaarborgd deel van €379,81 vrijgesteld voor het pleegkind. 

Indien blijkt dat de het pleegkind €566,40 niet volledig kan betalen, legt Pleegzorg Oost-Vlaanderen bij 

tot het bedrag van € 566,40. 

 

Hieronder vind je ter verduidelijking twee voorbeelden  

 

Inkomsten van Jan € 1200 (loon) 

Vrijgesteld bedrag voor Jan € 379,81 

Rest (inkomsten – vrijgesteld bedrag) € 820,35 

Bijdrage van Jan aan gezin (maximum bijdrage = € 566,40) € 566,40 

Bijdrage van pleegzorgdienst (31 dagen x € 7,73) € 239,63 

Totale bijdrage aan het gezin (€ 566,40 + € 239,63) € 806,03 

Overschot voor Jan (€ 1200 - € 566,40 euro) € 633,60 
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Inkomsten van Moniek € 800 (ziekte-

uitkering) 

Vrijgesteld bedrag voor Moniek € 379,81 

Rest (inkomsten – vrijgesteld bedrag) € 420,19 

Rest van Moniek is onvoldoende om € 566,40 (maximum bijdrage) aan het 

gezin te betalen 

 

Bijdrage van pleegzorgdienst (31 dagen x € 7,73) + verschil tussen 566,40 euro 

en € 420,19 euro  

 € 385,84 

Totale bijdrage aan het gezin (€ 420,19+  € 385,84) € 806,03 

Overschot voor Moniek (€ 800 - € 427,65) € 379,81 

 

Wat wordt aanzien als “eigen inkomen” in dit kader? Uiteraard loon verdiend door arbeid, maar ook 

een vervangingsinkomen zoals een werkloosheidsuitekering, een ziektevergoeding, een leefloon, een 

pensioen, uitkeringen van FOD Sociale Zekerheid…  

Maar wat niet geldt als “eigen inkomen” in deze context zijn leervergoedingen, dat zijn vergoedingen 

die men verwerft in het kader van leertrajecten, zoals IBO. Evenmin worden inkomsten uit 

studentenarbeid aanzien als “eigen inkomen” hiervoor. 

Handige tip: zo lang het pleeggezin het Groeipakket uitbetaald krijgt voor de pleegjongere, is er geen 

sprake van “eigen inkomen” voor wat betreft de bepaling van de pleegzorgvergoeding.  

 
Als je pleegkind niet dagelijks, maar enkel tijdens de weekends of voor een heel korte periode in je 

gezin verblijft (ondersteunende pleegzorg), vragen wij je om een aanwezigheidsformulier bij te 

houden. De aanwezigheidsformulieren krijg je van onze dienst (zie bijlage 3: aanwezigheidsformulier 

ondersteunende pleegzorg). We vragen je het aanwezigheidsformulier vóór de 5de van de volgende 

maand terug te sturen, anders kunnen we je pleegzorgvergoeding niet tijdig betalen. 

 

Rond de 15de van elke maand staat de pleegzorgvergoeding op je rekening. Eigenlijk is dit de 

vergoeding van twee maanden ervoor. De pleegzorgvergoeding van de maand januari ontvang je dus 

in maart. 

 

Voorbeelden 

✓ Januari (31 dagen):  kind 6-12 j = 31 d X € 14,79 = € 458.49 

           kind 12-15 j = 31 d X € 16,78 = € 520,18 

 

✓ Februari (28 dagen): kind 6-12 j = 28 d X € 14,79 = € 414,12 

   kind 12-15 j = 28 d X € 16,78  = € 469,84 

 

✓ Je pleegkind wordt 12 jaar op 7 januari: dan ontvang je voor die maand 

   (6 dagen X € 14,79 ) + (25 dagen X € 16,78 ) = € 508,24 

 

✓ In een aantal situaties heb je als pleeggezin geen recht op kinderbijslag, maar dan krijg je een 

verhoogde vergoeding:      - 12 j: € 21,42 

      +12 j: € 23,13 
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Sinds 1 januari 2014 is het zakgeld voor je pleegkind inbegrepen in de vergoeding. Als pleegzorger mag 

je zelf beslissen hoeveel en hoe vaak je zakgeld geeft. Je kan bijvoorbeeld een deel geven en een deel 

sparen, of elke week een klein bedrag geven, of een maandelijks bedrag. Je kan daarbij rekening 

houden met de leeftijd, met het bedrag dat je aan je eigen kinderen geeft,… Je begeleider zal samen 

met jullie bekijken wat wenselijk en mogelijk is. Zijn daarover afspraken gemaakt, dan worden die 

opgenomen in het dossier. 

 

Belastingaangifte: de pleegzorgvergoeding moet je niet aangeven als inkomsten. 
 

OPGELET!  

Voor kinderen waarvoor een adoptieprocedure wordt gestart, ontvangt men geen kostenvergoeding 
meer vanaf de dag van de indiening van het verzoekschrift bij de jeugdrechtbank (en dus niet vanaf 
de dag van de uitspraak). Mocht u een adoptieaanvraag voor uw pleegkind/pleegjongere overwegen, 
dan moet u dit vooraleer u een procedure opstart aan ons melden. Onterecht uitbetaalde 
kostenvergoedingen worden altijd teruggevorderd door Pleegzorg Oost-Vlaanderen. 
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Pleegzorgverlof 
 

Je hebt als pleegzorger met een arbeidscontract recht op 6 dagen pleegzorgverlof per jaar. Als beide 

pleegouders werken, moet dit pleegzorgverlof onder hen verdeeld worden. Dit recht op 

pleegzorgverlof is gekoppeld aan een aantal voorwaarden waarvan we hieronder de belangrijkste 

weergeven: 

 

✓ Elke verlofaanvraag moet (geargumenteerd) ingediend worden bij de werkgever en moet 

rechtstreeks te maken hebben met je engagement als pleegzorger. 

✓ Je kan dit verlof alleen in volle dagen opnemen. 

✓ Het recht geldt per gezin: elk pleeggezin heeft als gezin recht op 6 dagen. 

✓ Gedurende het pleegzorgverlof ontvang je geen loon maar wel een RVA-vergoeding (minder 

dan een 1 dag netto-loon). Die vergoeding moet bij de RVA aangevraagd worden via een 

formulier. 

✓ De aanvraag voor financiële tussenkomst bij de RVA verstuur je best ‘aangetekend’ zodat je, 

indien nodig, bewijs hebt van je aanvraag. 

✓ Aanvragen voor een financiële tussenkomst kunnen ook elektronisch, met je elektronische 

identiteitskaart of via een token. 

 

Op jouw vraag maken wij een ‘Attest voor pleegzorgverlof’ voor je werkgever op. Voor meer informatie 

over het pleegzorgverlof kan je terecht in elk RVA-kantoor of op de website van de RVA ( 

http://www.rva.be ) onder de term ‘Verlof voor pleegzorgen’. Je kan er ook alle nodige documenten 

downloaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.rva.be/
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Pleegouderverlof 
 

Het pleegouderverlof is bedoeld voor pleegouders die een kind in hun gezin opnemen voor langdurige 

pleegzorg. Dat betekent dat bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde 

pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven. Het pleegouderverlof moet aanvangen binnen 12 

maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer 

in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats 

heeft.  

 

Het pleegouderverlof is een recht voor zowel werknemers in de privésector als zelfstandigen. Bent u 

zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot of echtgenote? Neem voor meer informatie contact 

op met Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 

Werkt u in de openbare sector? Neem contact op met uw personeelsdienst om na te gaan welke regels 

gelden voor uw statuut. 

 

De maximale duur van het pleegouderverlof bedraagt 6 weken per pleegouder en wordt sinds 1 januari 

2019 om de 2 jaar telkens met 1 week opgetrokken. Dat gaat door tot 2027: dan zal de maximale 

termijn 11 weken bedragen. De weken die op die manier aan de 6 weken worden toegevoegd, mogen 

onderling tussen beide pleegouders worden verdeeld. Als er maar één pleegouder is, mag die de volle 

maximumperiode opnemen. De extra weken moeten wel aansluitend opgenomen worden bij de eigen 

termijn van (max) 6 weken. 

 

Concreet betekent dat het volgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast gelden nog extra’s: 

- Verdubbeling van de duur bij langdurige continue pleegzorg voor een minderjarige met 

handicap (onder voorwaarden: zie Riziv) 

- Bij een gelijktijdige plaatsing van meerdere minderjarige kinderen wordt het pleegouderverlof 

verlengd met twee weken per pleegouder  

 

Het pleegouderverlof is bedoeld om pleegouders en kind aan elkaar te laten wennen.  

Het pleegouderverlof staat los van het pleegzorgverlof.  

 

Voorwaarden en bijkomende informatie : https://www.vlaanderen.be/pleegouderverlof 

 

  

Jaar Duur pleegouderverlof 

2019 en 2020 6 weken + 1 week te verdelen 

2021 en 2022 6 weken + 2 weken te verdelen 

2023 en 2024 6 weken + 3 weken te verdelen 

2025 en 2026 6 weken + 4 weken te verdelen 

Vanaf 2027 6 weken + 5 weken te verdelen 

https://www.vlaanderen.be/pleegzorgverlof
https://www.vlaanderen.be/pleegouderverlof
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Reducties bij het openbaar vervoer 
 

Pleegkinderen komen in aanmerking voor de jaarlijkse verminderingskaart ‘groot gezin’, op 

voorwaarde dat de kinderen door een pleegzorgdienst worden begeleid. Het pleeggezin moet 

tenminste drie kinderen tellen, jonger dan 25 jaar en rechtgevend op kinderbijslag. Alle leden van het 

gezin hebben recht op een verminderingskaart. 

 

Om de verminderingskaart te ontvangen: 

✓ Je kan een aanvraagformulier voor de verminderingskaart aanvragen: 

▪ In een NMBS station in je buurt. 

▪ Bij de Gezinsbond. 

✓ Om de verminderingskaart te verkrijgen, moet je een fotokopie van het pleegzorgattest 

bijvoegen. 

 

De verminderingskaart kan je enkel bij de NMBS gebruiken. 

 

Opmerking 

Je verminderingskaart vervalt wanneer het pleegkind je gezin verlaat en je gezin daardoor geen drie 

kinderen meer telt. Heb je sowieso drie eigen kinderen, dan genieten de bijkomende pleegkinderen 

automatisch van het recht op de verminderingskaart. 

 

 

Zowel bij de NMBS als bij De Lijn zijn er verscheidene voordelige reisformules. Het loont de moeite om 

hiernaar te informeren. 

 

 
  



25 | ADMINISTRATIEVE GIDS PLEEGZORG OOST-VLAANDEREN 17 september 2021  

Sparen 
 

Spaarrekening 

Jongeren kunnen vanaf 11 jaar zelf een spaarboekje op hun naam openen om bv. een deel van hun 

zakgeld of van hun loon te sparen. Sommige pleegzorgers openen een spaarboekje op naam van hun 

pleegkind om ze te leren sparen, maar dat is niet verplicht. Je begeleider zal samen met jullie bekijken 

wat wenselijk en mogelijk is. Zijn daarover afspraken gemaakt, dan worden die opgenomen in het 

dossier.  

 

Als een spaarboekje op naam van je pleegkind geopend is: 

✓ Kunnen pleegzorgers zelf geen geld afhalen van dat boekje. 
✓ Kan het minderjarig (pleeg)kind tussen de leeftijd van 11 en 16 jaar enkel samen met de 

wettelijke vertegenwoordiger (de ouders) geld afhalen van deze spaarrekening. Ze kunnen 
zelfstandig geld afhalen (max. 125 €/maand) vanaf de leeftijd van 16 jaar. 

✓ Ouders zijn de wettelijke vertegenwoordigers van hun kind en kunnen geld afhalen van 
spaarboekjes op naam van hun kinderen. Normaal gezien moeten ouders aantonen dat ze de 
afgehaalde som zullen besteden in het voordeel van hun kind.  
Opmerking: banken en financiële instellingen brengen ouders niet automatisch op de hoogte 
als een spaarboekje op naam van hun kind is geopend.   

 

 

Zichtrekening 

Vanaf de leeftijd van 11 jaar kan een minderjarige een zichtrekening op eigen naam openen (zonder 

kosten). De jongere krijgt een bankkaart en kan zijn rekening telefonisch of via het internet beheren. 

Het bedrag dat de jongere per week/maand afhaalt of betaalt kan gelimiteerd worden.  

  

Wanneer de zichtrekening op naam van je pleegkind staat, kunnen ouders geld afhalen van deze 

rekening, behalve als het gaat om een zichtrekening waar enkel geld op komt uit vakantiewerk of van 

een leercontract. 
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Schooltoeslag en studietoelage 
 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De schooltoelagen 

(toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) zijn sinds het schooljaar 2019-2020 vervangen 

door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. De afdeling Studietoelagen 

staat sindsdien enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs. 

 

Wat wil dit zeggen? 

 

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs of volg je een hbo5-opleiding 

verpleegkunde? 

Je moet geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van 

de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

 

Een pleegkind dat al meer dan 12 maanden onafgebroken in een pleeggezin verblijft op 31 augustus 

voor het betrokken schooljaar, is vrijgesteld van de financiële voorwaarden. 

 

Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via je uitbetaler van het Groeipakket. Ook op 

www.groeipakket.be vind je heel wat informatie. 

 

Ben je een student hoger onderwijs? 

Je moet nog altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen. Dit kan enkel via het digitaal 

loket.  

 

Een pleegkind dat al meer dan 12 maanden onafgebroken in een pleeggezin verblijft op 31 december 

van het betrokken schooljaar, is vrijgesteld van de financiële voorwaarden. 

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden zoals bij een reguliere aanvraag.  

Je moet geen extra documenten over de pleegzorgsituatie toevoegen. De dienst studietoelagen krijgt 

de gegevens van de pleegkinderen rechtstreeks via het Agentschap Opgroeien en de Provinciale 

Pleegzorgdiensten. 

 

Voor wie in het verleden al een studietoelage kreeg, wordt automatisch een dossier opgestart. De 

gegevens moeten wel nagekeken en bevestigd worden.  

 

Meer info over de studietoelage en hoe aan te vragen, vind je op www.studietoelagen.be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.groeipakket.be/nl/zoek-je-uitbetaler
http://www.groeipakket.be/
http://www.studietoelagen.be/
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Vakanties 
 

Toelating 

Als je met je pleegkind naar het buitenland wil gaan, is het handig om de afspraken hieromtrent op te 

nemen in uw gehomologeerde afsprakennota. Bij gebrek aan een gehomologeerde afsprakennota heb 

je een schriftelijk akkoord nodig van de ouders. 

 

Pleegkinderen die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank hebben een toelating nodig van de 

jeugdrechter voor :  

• Buitenlandse reizen 

• Reizen zonder het gezelschap van de pleegzorgers, evt. verblijf bij andere personen dan de 

pleegzorgers 

• Reizen die een bezoekregeling wijzigen.  

 

Voor geregelde reizen raden wij aan om een principiële toestemming te vragen aan de jeugdrechter. 

Wij denken hier bv. aan pleegzorgers die tweewekelijks of maandelijks naar een stacaravan in Zeeland 

gaan. 

Voor binnenlandse reizen en voor verplaatsingen in gezelschap van de pleegzorgers die geen invloed 

hebben op een bezoekregeling moet geen toestemming gevraagd worden aan de jeugdrechter. 

Hetzelfde geldt voor eenmalige, onverwachte overnachtingen van bv. een 16-jarige bij vrienden. Hier 

wordt de parallel met het leven in een doorsnee gezin aanvaard. 

 

Wat wordt van de pleegzorgers verwacht? 

✓ Breng je begeleider tijdig op de hoogte en bezorg je verlofaanvraag volledig ingevuld aan de 

administratie van je regio. 

▪ Binnenland: minstens 3 weken vóór het vertrek aanvragen  

▪ Buitenland: minstens 6 weken vóór het vertrek  aanvragen  

▪ Vul hierop zeker in: adres van vakantiebestemming, tijdstip, naam van de 

perso(o)n(en) of groep waarmee je pleegkind op vakantie gaat. 

✓ Contacteer je ziekenfonds om na te gaan of de repatriëring van je pleegkind verzekerd is. 

Indien dit niet zo is, dan sluit je  een privé-reisverzekering af. 

✓ Voor vakanties naar het buitenland vraag je bij de gemeente een Kids-ID aan (een elektronisch 

identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar). Houd rekening met een 

leveringstermijn van 3 à 4 weken. Ervaar je problemen bij de aanvraag, neem dan contact op 

met je begeleider of de administratief medewerker. 

✓ Contacteer je reisbureau om te informeren of je nog reisdocumenten nodig hebt (bv. een 

internationaal paspoort of een visum voor verre landen). 

 

Wat moet je meenemen naar het buitenland? 

✓ Verzekeringskaart van het ziekenfonds 

✓ Reis- en bijstandsverzekering (indien extra afgesloten in functie van een repatriëring) 

✓ Kids-ID (voor -12j) of identiteitsbewijs 

✓ De gehomologeerde afsprakennota/schriftelijk akkoord van de ouders of de goedkeuring van 

de jeugdrechter (voor plaatsingen via de jeugdrechtbank) 
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✓ Kopie van de beschikking/verklaring van plaatsing 

 

Wat doet onze administratie? 

Wij sturen je verlofaanvraag naar de jeugdrechtbank met vraag tot goedkeuring (ingeval van 

gerechtelijke jeugdhulp). Nadat we de goedkeuring hebben ontvangen, bezorgen wij je een kopie.  
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Verzekering 
 

Collectieve verzekering tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen is als erkende dienst voor pleegzorg verzekerd voor de burgerlijke 

aansprakelijkheid van pleegkinderen en pleeggasten. Deze polis omvat tevens een verzekering bij  

lichamelijke ongevallen. 

 

 

Burgerlijke aansprakelijkheid 

Deze verzekering waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid van: 

✓ Pleegzorg Oost-Vlaanderen. 

✓ De kinderen/jongeren/volwassenen geplaatst in pleeg- en gastgezinnen. 

✓ De pleeg- en gastgezinnen, maar enkel voor activiteiten die te maken hebben met het 

pleegouderschap. 

 

 

Lichamelijke ongevallen 

Een lichamelijk ongeval is een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt.  

Als een pleegkind of pleeggast een lichamelijk ongeval heeft, voorziet de verzekering in: 

✓ Een terugbetaling van de medische, heelkundige en farmaceutische kosten, na 

tegemoetkoming van het ziekenfonds. 

✓ Een terugbetaling van de kosten voor tandprotheses, vervoer en begrafenis. 

✓ De uitkering van een vergoeding bij blijvende invaliditeit. 

 

 

De verzekering kan van toepassing zijn bij ongevallen: 

✓ Tijdens het verblijf van het pleegkind/pleeggast in het pleeg- of gastgezin, zolang zij aan 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen en aan het pleeggezin zijn toevertrouwd. 

✓ Bij ontvluchting uit het pleeggezin. 

✓ Tijdens schoolactiviteiten van de pleegkinderen en op weg van en naar school. 

✓ Tijdens beroepsactiviteiten van pleegkinderen/pleeggasten in dienst van hun werkgever 

(inclusief leercontract) en op weg van en naar het werk. 

 

Opmerkingen 

✓ De verzekering van Pleegzorg Oost-Vlaanderen is aanvullend. Dit wil zeggen dat zij slechts 

tussenkomt ná tussenkomst van andere verzekeringen, zoals de schoolverzekering, de 

verzekering van de werkgever, de brandverzekering of de familiale verzekering van het 

pleeggezin. Om deze reden dringen wij er op aan een familiale verzekering af te sluiten. 

Mochten deze maatschappijen weigeren tussen te komen, dan dien je hiervan een schriftelijk 

bewijs voor te leggen, waarna er een eis tot schadevergoeding wordt ingediend bij de 

verzekering van Pleegzorg Oost-Vlaanderen. 

✓ Na tussenkomst van andere verzekeringen, komt de verzekering van Pleegzorg Oost-

Vlaanderen tussen voor het bedrag van de franchise. 
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✓ Deze verzekering is niet van toepassing in het buitenland. Hiervoor dien je zelf een verzekering 

af te sluiten (zie rubriek Vakanties). 

✓ Je dient alle ongevallen, waar, wanneer en onder welke omstandigheden ook, onmiddellijk te 

melden aan Pleegzorg Oost-Vlaanderen. Je ontvangt na deze melding een aangifteformulier 

dat door jou en eventueel door de behandelende arts moet ingevuld worden. De aangifte stuur 

je zo snel mogelijk terug naar Pleegzorg Oost-Vlaanderen. 
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Voorschoolse Kinderopvang 

(kinderdagverblijven/Onthaalouders) 
 

Sinds 1/04/2014 mag je pleegkind aan het laagste tarief naar bovenstaande opvang. Je pleegkind krijgt 

ook voorrang. 

De regeling geldt enkel voor de inkomensgerelateerde opvang in een kinderdagverblijf dat erkend 

wordt door Kind & Gezin. 

 
 
Wat moet je doen om het laagste tarief te krijgen? 
 

✓ Je meldt je aan via de website van Kind & Gezin (http://www.kindengezin.be/kinderopvang), 
kind toevoegen en klikken op pleegkind (automatisch minimum tarief), daarna doorklikken en 
attest aanmaken 

✓ Je contacteert Kind & Gezin via het telefoonnummer 078/15 01 00 of per e-mail via 
info@kindengezin.be met de vraag om het minimum tarief omwille van een pleegkind. 

✓ Je moet bewijzen dat je pleegouder bent. Dat doe je met een kopie van het pleegzorgattest 
dat je van onze dienst kreeg. 

 
Kind & Gezin zal vervolgens een herberekening maken. 
  

http://www.kindengezin.be/kinderopvang
mailto:info@kindengezin.be
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Vragen, bedenkingen en klachten 
 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen vindt het belangrijk om met alle betrokkenen - pleegzorgers, ouders, 

pleegkinderen of pleeggasten - een goed contact te hebben. Daarom werken we voortdurend aan de 

kwaliteit van onze hulpverlening. 

 

Toch kan het wel eens anders lopen dan verwacht. Je hebt bijvoorbeeld vragen of bedenkingen bij 

onze manier van werken of je gaat niet akkoord met bepaalde beslissingen. Laat dan zeker van je 

horen. Wij kunnen maar leren door te luisteren naar je bemerkingen. Soms is een goed gesprek met 

je begeleider voldoende om je onvrede weg te nemen. Hij/zij zal je vragen proberen te beantwoorden 

of ze doorgeven aan de bevoegde personen. 

 

Bedenkingen rond de administratieve begeleiding kun je als pleegzorger ook bespreken met je 

begeleider. Hij/zij zal je bemerkingen doorgeven aan de betrokken administratieve medewerker. Je 

kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de administratief medewerker van je regio.  

 

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je vraag of bedenking, of je wenst een klacht in te dienen, 

dan kun je contact opnemen met de regioverantwoordelijke of met de algemene directie van Pleegzorg 

Oost-Vlaanderen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. De regioverantwoordelijke en directie 

bekijken samen wie de klacht verder zal onderzoeken en behandelen.  

 

We streven naar een degelijke oplossing binnen een redelijke termijn van 45 dagen. Je zal van ons ook 

een antwoord ontvangen.  

Kan je je niet vinden in ons antwoord? Je kan dan terecht bij de JO-lijn:  0800 900  33 of jo-

lijn@opgroeien.be  

of bij de klachtenlijn van het kinderrechtencommissariaat: 0800 20 808 of 

klachtenlijn@kinderrechten.be  

  

mailto:jo-lijn@opgroeien.be
mailto:jo-lijn@opgroeien.be
mailto:klachtenlijn@kinderrechten.be
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Woonplaats 
 

Elk pleegkind dat in een pleeggezin woont, moet ingeschreven worden in het bevolkingsregister van 

de gemeente van de pleegzorgers (behalve bij crisisplaatsingen en plaatsingen waarbij het domicilie 

bij de eigen ouders blijft). 

 

 

Werkwijze 

Aan de hand van een kopie van het pleegzorgattest of de beschikking van de Jeugdrechtbank, geef je 

in je gemeente de adreswijziging van je pleegkind door. Mogelijk krijg je ook het bezoek van de 

wijkagent om vast te stellen dat je pleegkind in je gezin verblijft. 

 

 

Adreswijziging 

Je pleegkind wordt pas uitgeschreven op jouw adres wanneer het ingeschreven is op het adres van zijn 

nieuwe verblijfplaats. Het kan dus dat je pleegkind nog enkele maanden ingeschreven blijft op jouw 

adres, ook al woont hij of zij er niet meer. Het zou ook kunnen dat je nog post ontvangt op naam van 

je pleegkind.  
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Ziekenfonds 
 

Je moet je pleegkind inschrijven bij je ziekenfonds, tenzij het domicilie bij de eigen ouders blijft. Je kan 

deze inschrijving in orde brengen met het pleegzorgattest dat je bij het begin van de pleegzorgsituatie 

krijgt. 

 

Wanneer één van de pleegzorgers werknemer is en de andere zelfstandige, dan raden we aan je 

pleegkind te laten inschrijven bij het ziekenfonds van de werknemer. Het is alleszins belangrijk dat je 

pleegkind ingeschreven is bij het ziekenfonds van één van de pleegzorgers.  

 

Sommige ziekenfondsen geven een verhoogde tegemoetkoming (zonder inkomstenonderzoek) op 

voorwaarde dat kinderen voor de leeftijd van 25 jaar ingeschreven zijn als volle wees. Zij behouden dit 

voordeel dan tot 31/12 van het jaar volgend op het jaar waarin ze 25 jaar worden. 

 

Apothekers en ziekenhuizen vragen een elektronische identiteitskaart of KIDS-ID. Via het 

rijksregisternummer zien ze welk tarief er moet aangerekend worden. Als je pleegkind niet over een 

elektronische identiteitskaart beschikt, heeft het vast een isi+-kaart waarop de nodige gegevens staan.  
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Bijlagen 
 
 

1. Privacy-verklaring  

2. Administratief formulier 

3. Verklaring van volmacht  

4. Aanwezigheidsformulier ondersteunende pleegzorg  
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37 | ADMINISTRATIEVE GIDS PLEEGZORG OOST-VLAANDEREN 17 september 2021  

Bijlage 1 
 
 

Privacy-verklaring 
 
Hoe gaan we binnen pleegzorg met jouw gegevens om? De vijf pleegzorgdiensten hebben hiervoor 

samen één privacyverklaring opgemaakt. Die kan je hier lezen: 

 

Privacyverklaring van de diensten voor pleegzorg 

Als je ons een vraag stelt, bij ons solliciteert, met ons samenwerkt als (kandidaat)pleegzorger of een 

beroep doet op onze hulpverlening, vertrouw je ons persoonsgegevens toe. We begrijpen dat dit voor 

ons een grote verantwoordelijkheid is en doen er alles aan om zorgvuldig met je gegevens om te gaan 

en ze te beschermen. 

In deze privacyverklaring informeren we je over de gegevens die we verzamelen, hoe we daarmee 

omgaan en wat je rechten zijn.  

We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder het Pleegzorgdecreet en 

uitvoeringsbesluit, Decreet Integrale Jeugdhulp, het beroepsgeheim en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij: 

• jouw persoonsgegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor we de gegevens van jou 

hebben gekregen. 

• ons beperken tot de verwerking van gegevens die relevant en noodzakelijk zijn.  

• Indien nodig jouw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen om je persoonsgegevens te 

verwerken. 

• passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van jouw 

persoonsgegevens te garanderen. 

• geen persoonsgegevens zomaar doorgeven aan anderen (meer uitleg vind je verder in deze 

privacyverklaring). 

• je informeren over je rechten omtrent je persoonsgegevens, en je rechten respecteren. 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Stel je ons een vraag?  

Je gegevens houden we enkel bij om je te kunnen antwoorden of totdat we je vraag geregistreerd 

hebben voor de jaarlijkse evaluatie van onze werking.  

 

Solliciteer je bij ons? 

We hebben je gegevens nodig om je te antwoorden, je eventueel uit te nodigen voor een gesprek of 

om je op te nemen in onze wervingsreserve. Je kan bij de pleegzorgdienst waar je solliciteerde 

informeren hoelang zij je gegevens bijhouden. 

 

Ben je pleegkind of -jongere, pleeggast, ouder of (kandidaat)pleegzorger? Jouw persoonsgegevens 

hebben we nodig:  

• voor onze hulp- en dienstverlening. We zijn wettelijk verplicht om een dossier bij te houden;  



38 | ADMINISTRATIEVE GIDS PLEEGZORG OOST-VLAANDEREN 17 september 2021  

• om je te informeren over pleegzorg en over wijzigingen van onze diensten en wetgeving; 

• om je uitnodigingen te sturen; 

• om eventuele betalingen te kunnen verrichten; 

• om enquêtes uit te voeren, statistieken op te maken of voor wetenschappelijk onderzoek. We 

garanderen je anonimiteit of vragen je toestemming om je gegevens door te geven. 

 

Ben je schenker? 

We hebben je persoonsgegevens nodig voor wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld voor het afleveren 

van het fiscaal attest. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

We verwerken persoonsgegevens van jou en jouw gezin doordat je (verplicht) gebruik maakt van onze 

hulp- en dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We hebben je gegevens 

nodig om te kunnen samenwerken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

• persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoon/gsm nummer, e-mail, 

IP-adres, bankrekeningnummer, rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats; 

• overige persoonsgegevens die je zelf – mondeling of schriftelijk – verstrekt. 

Tevens verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals origine, ideologische, 

filosofische en godsdienstige overtuiging, lidmaatschappen (b.v.  mutualiteit), seksuele leven, 

gezondheidsgegevens en strafrechtelijk verleden (b.v. van de meerderjarige leden van een pleeggezin 

vragen we een uittreksel model 2 uit het strafregister op).  

 

Geven we je persoonsgegevens door? 

Je gegevens worden voornamelijk intern gebruikt. We geven ze enkel door als dat noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de doeleinden die we hierboven beschreven. Indien we met anderen samenwerken, 

verwachten we dat zij minstens dezelfde beveiliging garanderen als wij. Indien nodig leggen we dit vast 

in een overeenkomst.  

 

Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij? 

Je gegevens bewaren we conform de toepasselijke wetgeving. We bewaren je gegevens niet langer 

dan noodzakelijk en in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verwerkt. 

 

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens? 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te 

beschermen. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen: 

• Alle personen die jouw gegevens kunnen inzien, hebben beroepsgeheim. 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 

• Indien nodig gebruiken we pseudoniemen in plaats van namen en zorgen we voor de codering 

van persoonsgegevens, waardoor je niet geïdentificeerd kan worden (b.v. bij gebruik van 

gegevens voor wetenschappelijk onderzoek). 

• Wij maken back-ups om gegevens te herstellen ingeval van problemen. 
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• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

 

Wat zijn je rechten? 

We informeren je graag over de persoonsgegevens die we van jou bijhouden. Je kan op elk moment 

wijzigingen doorgeven. Je kan ons vragen om je persoonlijke gegevens in te kijken en eventueel te 

verbeteren. Als je dat wilt, kunnen we je persoonsgegevens bundelen en aan jou geven. Je kan bezwaar 

maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en hebt het recht om ‘vergeten te worden, tenzij 

dit ingaat tegen wettelijke bepalingen.  Tijdens de hulpverlening en nog een tijd erna zijn wij wettelijk 

verplicht om je gegevens bij te houden. 

 

Wat doe je bij een klacht over de verwerking van persoonsgegevens? 

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, vragen wij je direct contact met 

ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit zijn de 

adresgegevens: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02 274 48 00, email: contact(at)apd-gba.be; 

website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

Wijziging privacyverklaring 

De diensten voor pleegzorg kunnen hun privacyverklaring wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 

27 oktober 2020. Oudere versies van onze privacyverklaring worden in ons archief opgeslagen. Stuur 

ons een e-mail als je deze wilt raadplegen. 

 

Elke provinciale pleegzorgvzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien 

je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen hebt, kan je contact met je provinciale dienst 

opnemen:  

• Voor Pleegzorg Provincie Antwerpen: info@pleegzorgprovincieantwerpen.be 

• Voor Pleegzorg Limburg: info@pleegzorglimburg.be 

• Voor Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel:  info@pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be 

• Voor Pleegzorg Oost-Vlaanderen: info@pleegzorgoostvlaanderen.be  

• Voor Pleegzorg West-Vlaanderen: privacygewijs@pleegzorgwvl.be 

 

 

  

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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Bijlage 2 

 
 

 
 

1. Gegevens PLEEGKIND/GAST    BEGELEIDER :  

Achternaam   

Voornaam  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geslacht  

Nationaliteit  

Moedertaal  

Origine  

Rijksregisternummer (*)  
 

2. Module 

 

DATUM IN :  

Naam pleeggezin :  

 
 

 OP KD   ondersteunende pleegzorg korte duur 

 OP LF   ondersteunende pleegzorg –lage frequentie 

 PZ        perspectief zoekende pleegzorg 

 PB HF   perspectief biedende pleegzorg hoge frequentie 

 PB LF    perspectief biedende pleegzorg lage frequentie 

 CRISIS  crisisverblijf  

 

3. Reden plaatsing 
 

 POS (problematische opvoedingssituatie) 

 Ontlasten gezin 

 Andere :  

 

4. Soort begeleiding 
 

 FN  familiaal  netwerk 

 SN  sociaal netwerk 

 BPP  bestandspleegplaatsing 

ADMINISTRATIEF FORMULIER 

(*) VERPLICHT IN TE VULLEN 
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5.  

NBMV  

DUNYA1  

VAPH Problematiek 2:  

o ASS  

o Auditief 

o Handicap door medische 

problematiek 

o Motorisch 

o NAH 

o Verstandelijk (licht, matig, 

ernstig, diep) 

o Visueel 

o Combinatie 

Psychiatrische problematiek3:  

o ADHD 

o GES 

o Psychiatrische Stoornis: 

……………………………………………….. 

o Combinatie 

 

1
Minimaal één van de ouders van het pleegkind of van de pleegzorgers is in het buitenland geboren.’ 

2 VAPH Problematiek kruisen we aan als iemand een ‘vermoeden van handicap’ heeft. Dit betekent dat er vermoed wordt dat de 

persoon een handicap heeft, maar dat er nog geen diagnose is.  

Kruis in de tabel aan over welke handicap er een vermoeden is. Bij een combinatie van meerdere handicaps, vermeld je alle 

handicaps die van toepassing zijn.  

De administratief medewerker typt deze info in het tekstvak ‘algemene info’ in het registratieprogramma.   
3 Kruis in de tabel aan welke psychiatrische problematiek het kind/de jongere heeft.  

Bij een combinatie van meerdere psychiatrische problematieken, duid je alle problematieken aan die van toepassing zijn.  

Bij Psychiatrische stoornis kun je noteren over welke stoornis het gaat vb borderline, schizofrenie, … 

De administratief medewerker typt deze info in het tekstvak ‘algemene info’ in het registratieprogramma.  

 

6.  

Relatie pleeggezin met kind/gast  

7.  

Verwijzende instantie OCJ – Jeugdrechtbank – Andere : voorbeeld VK, CLB…  

Jeugdrechter  

Consulent  

ISV einddatum  
 

 

8.  

 VAPH erkenning 4 

o ASS 

o Auditief 

o Handicap door medische 

problematiek 

o Motorisch 

 

o NAH 

o Verstandelijk (licht, matig, ernstig, 

diep) 

o Visueel 

o Combinatie 
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VAPH nummer : 
 

4
  VAPH erkenning kruisen we aan als er een erkende handicap is, vanuit het VAPH, het COS, een dokter, gespecialiseerd centrum, …  

Bij een combinatie van meerdere handicaps, duid je alle handicaps aan die van toepassing zijn.  

De administratief medewerker typt deze info in het tekstvak ‘algemene info’ in het registratieprogramma.   

 
 

Eigen inkomsten  Ja/Neen 

FOD Soc. Zekerheid Ja/Neen  - Voor welke handicap?  
 

 

9.  

E-mailadres pleegkind/pleeggast  

GSM nummer pleegkind & pleeggast  
 

 

10. Gegevens school  

 

Naam   

Adres  

Telefoonnummer  

Emailadres  
 

11. Andere betrokken hulpverlening 

 

Naam   

Adres  

Telefoonnummer  

Emailadres  

 

12. Gegevens NATUURLIJKE OUDERS  
 

 Vader Moeder 

Naam   

Adres  

 

 

Postnummer + 

gemeente 

  

Tel.   

Geboortedatum   

Email adres   

 

Mag vader/moeder  brieven/mails ontvangen.  (schrappen wat niet mag) 
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Kinderen  natuurlijke ouders: 

Naam Voornaam Gebdatum Inwonend  

ja / neen 

    

    

    

 

Andere belangrijke personen : 

Naam   

Adres   

Postnummer & 

gemeente 
  

Tel.   

Verwantschap   

 

Groeipakket (*): 

Groeipakket van de ouders of laatst gekende kas of WEZENBIJSLAG :   

 

Naam en adres Dossiernr 

  

 

Mutualiteit 

De mutualiteit waar de pleeggast zelf bij aangesloten is 

 

Naam en adres Dossiernr 

  

 

13. Gegevens PLEEGZORGERS 
 

 Pleegzorger 1 Pleegzorger 2  

Naam   

Voornaam 

  

  

Geslacht   

Adres 

Telefoonnummers   

Emailadres    
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Geboorteplaats   

Geboortedatum   

Rijksregisternummer (*) 
(zie achterkant identiteitskaart linksboven) 

  

Burg. Stand   

 

Nationaliteit   

Voertaal   

Origine   

 

Alle inwonende personen : 
 

Naam Voornaam verwantschap Geslacht Geb 

datum 

     

     

     

     

     

     

 

 

Groeipakket (*):  
 

Groeipakket van de pleegouders :   
 

Naam en adres Dossiernr 

  

 

Ziekenfonds van de pleegzorgers: 
 

Naam  
 

 

Bankrekeningnummer (*): 
 

Rekeningnummer Op naam van 

  

 

Familiale verzekering :  
 

Instelling Polisnummer 

Op naam van  



46 | ADMINISTRATIEVE GIDS PLEEGZORG OOST-VLAANDEREN 17 september 2021  

  
 

Hospitalisatieverzekering :  
 

Instelling Polisnummer 

Op naam van  

  
 

Brandverzekering :  
 

Instelling Polisnummer 

Op naam van  

  
 

 

De persoonsgegevens  worden verwerkt overeenkomstig art. 5c – van de Wet van 8 december ’92 ter Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer, zoals gewijzigd door de Wet van 11 november ’98, zijnde de Wet op de Privacy. 
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Bijlage 3 
 

 

VERKLARING VAN VOLMACHT 
 

 

 

Datum:  

 

 

 

Ik ondergetekende   

 

pleegzorger van  

 

geef aan Pleegzorg Vlaanderen Oost-Vlaanderen 

 

van Regio  

  

een volmacht om in mijn naam op te treden bij het Kinderbijslagfonds en alle  

 

noodzakelijke  gegevens te kennen en te verstrekken die een belang hebben bij de  

 

vaststelling en betaling van het recht op kinderbijslag. Deze volmacht geldt enkel voor de  

 

duur van de plaatsing van het kind in mijn gezin. 

 

 

Getekend:  de gevolmachtigde    de volmachtgever     
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Bijlage 4 
 

Ondersteunende pleegzorg: aanwezigheidsformulier 

        

 Pleegzorg Oost-Vlaanderen  
 

          
 

  
                         
                           

                           

                           

                           
                                                                

                                 
 PLEEGZORGER (in drukletters)  

                                 
Naam pleegzorger   : ………………………………………………………………………..   
Straat + huisnummer    : ………………………………………………………………………..   
Postcode + Gemeente   : ………………………………………………………………………..   
         
                                                                

                                 
 PLEEGKIND/GAST (in drukletters)  

                                 
Naam en voornaam kind   :   

                                 
Geboortedatum      :               
                                                                

                                 
 

AANWEZIGHEIDSDAGEN  

                                 

                     
                                                                

                                 
Van  : ……..  /…...…/……. om …….…... uur  tot : …...…/…...…/…….. om ………... uur  

                                 
Van  : …...…/…...…/…….. om ………... uur  tot : …...…/…...…/…….. om ………... uur  

                                 
Van  : …...…/…...…/…….. om ………... uur  tot : …...…/…...…/…….. om ………... uur  

                                 
Van  : …...…/…...…/…….. om ………... uur  tot : …...…/…...…/…….. om ………... uur  

                                 
Van  : …...…/…...…/…….. om ………... uur  tot : …...…/…...…/…….. om ………... uur  

                                 
                                                                

                                 

                                 

Datum : ……/……/…………   
 Handtekening : …………………………………   

                                 

                                 
 Gelieve dit formulier, volledig ingevuld, op te sturen naar uw regionaal pleegzorgadres.    
 uiterlijk tegen de 5de van de maand die volgt op de maand waarop deze     
 aanwezigheidslijst betrekking heeft.           
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Contactgegevens 
 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen vzw 

Hoofdzetel  

Stapelplein 28 , 9000 Gent           

Tel. 09  223 90 99  

Instroom: info@pleegzorgoostvlaanderen.be 

Info, vragen en klachten: hoofdzetel@pleegzorgoostvlaanderen.be 

 

 

Regio Gent Eeklo Deinze 

 

Stapelplein 28 , 9000 Gent  

Tel: 09 223 90 99                         

 

 

 

 

Bezoekersruimte  

Beekstraat 33, 9031 Gent  

Tel: 09 216 82 22    0468 16 90 66 

bezoekersruimte@pleegzorgoostvlaanderen.be 

 

 

Regio Zuid Oost-Vlaanderen 
 

Kortrijkse Heerweg 7, 9700 Oudenaarde 

Tel: 055 20 72 29 

oudenaarde@pleegzorgoostvlaanderen.be 

 

 

Parklaan 31A, 9300 Aalst 

Tel: 053  77 30 30 

aalst@pleegzorgoostvlaanderen.be 

 

 

Regio Waas en Dender  

 

Heidepark 13, 9200 Dendermonde (Appels)  

Tel: 052 21 40 62 

dendermonde@pleegzorgoostvlaanderen.be 

 

 

 

 

Hoogkamerstraat 337A,  9140 Temse 

Tel: 03 555 18 00  

temse@pleegzorgoostvlaanderen.be 

Crisispermanentie 

 

0499 69 99 90 

Van 17u tot 22u gedurende de weekdagen 

Van 10u tot 22u tijdens het weekend en op feestdagen 
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