Welke kosten betaalt u
voor de hulp van Juvent?

Voor ouders verandert er veel wanneer hun kind in een behandelgroep gaat
wonen of dagbehandeling nodig heeft. Ouders/verzorgers die het gezag
hebben over hun kind, blijven verantwoordelijk voor het regelen en betalen van
de meeste zaken. Dat geldt ook voor ouders van kinderen die door de
kinderrechter onder toezicht zijn gesteld (OTS). Een aantal kosten voor uw kind
wordt door Juvent betaald. In deze folder zetten we de belangrijkste kosten en
regelingen voor u op een rij. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden
ontleend.
Ziektekosten
Ouders moeten hun kinderen tot 18 jaar meeverzekeren op hun eigen
ziektekostenverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar is dit gratis. Jongeren van 18 jaar en
ouder moeten zelf een ziektekostenverzekering afsluiten.
Als de kosten voor de ziektekostenverzekering te hoog zijn, komt u mogelijk in aanmerking
voor een zorgtoeslag. Deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen en kan bij de
Belastingdienst worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de
Belastingdienst (www.belastingdienst.nl of  (0800) 0543).
Voor cliënten die op basis van een WLZ indicatie verblijf en behandeling van Juvent krijgen
betaalt Juvent de volgende kosten: algemene geneeskundige zorg (huisarts), medicijnen en
andere farmaceutische zorg, tandartskosten, orthodontie, kunst- en hulpmiddelen met
uitzondering van brillen, orthopedische schoenen, protheses, rolstoelen. Meer informatie is te
vinden op https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/a/aanvullende-zorg-bijverblijf-met-behandeling-wlz
Onderwijskosten
Ook als uw kind dagbehandeling krijgt of in een behandelgroep of pleeggezin woont, blijft u
verantwoordelijk voor onderwijskosten van uw kind. De school stuurt u
rechtstreeks de rekening voor vrijwillige ouderbijdrage, excursies, boekengeld e.d.
Voor kinderen van 12 tot 18 jaar kunt u onder voorwaarden een tegemoetkoming
onderwijskosten aanvragen bij de Informatie Beheer Groep. De hoogte van deze
tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen van ouders/verzorgers.
Als uw kind 18 jaar wordt, heeft hij/zij mogelijk recht op studiefinanciering. Voor meer
informatie: www.duo.nl of (050) 599 77 55.
WA-verzekering
Ouders moeten een WA-verzekering afsluiten voor hun kind. Wanneer uw kind schade
toebrengt aan anderen, zal de verzekeringsmaatschappij in eerste instantie een beroep doen
op uw WA-verzekering. Wanneer de jongere 18 jaar is moeten ze zelf een wettelijke
aansprakelijkheid afsluiten.
Wat betaalt Juvent voor uw kind?
Voor kinderen die in een behandelgroep wonen, betaalt Juvent activiteiten en ontspanning.
Daarnaast is Juvent ook verantwoordelijk om te zorgen voor voeding, standaard inrichting
van de kamers, aansluitingen e.d. Alle andere kosten, denk aan reiskosten, medicatiekosten,
kosten voor verzorging en kleding, lidmaatschap van een (sport)club, abonnementen,
kleding, speelgoed, zijn voor rekening van de ouders/verzorgers.
Wanneer uw kind in een pleeggezin verblijft, ontvangen pleegouders een maandelijkse
pleegzorgvergoeding voor dit soort kosten.
Fondsen
Voor een aantal kosten, zoals de aanschaf van leermiddelen, werkkleding, een bril, een fiets,
deelname aan een sport of aan een (vakantie)kamp kan een aanvraag ingediend worden bij
een fonds. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdsport- en
Jeugdcultuurfonds of Stichting Leergeld. Wij kunnen helpen met de mogelijkheden.

Kosten bij no-show
Indien een cliënt zich niet minimaal 24 uur voor een afspraak afmeldt, kunnen de kosten niet
worden gedeclareerd bij de opdrachtgever en mag de Juvent de rekening voor de verloren
tijd bij u, de cliënt, neerleggen.
De definitie no-show zoals die bij Juvent wordt gehanteerd en vastligt in de ‘nota van
inlichtingen’ behorend bij de ‘Overeenkomst Inkoop Jeugdhulp’ is “cliënt komt niet/ is niet
thuis en heeft zich niet minimaal 24 uur voordien afgemeld.”
Kinderbijslag
U kunt kinderbijslag blijven ontvangen als uw kind in een behandelgroep of pleeggezin
woont. Daarvoor gelden vaak wel aanvullende voorwaarden. De kinderbijslag kunt u
gebruiken als tegemoetkoming in de kosten voor uw kind. U moet dan de kosten die u voor
uw kind maakt, kunnen aantonen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale
Verzekeringsbank (www.svb.nl of (076) 548 50 20).
Uitkering en belastingen
Als uw kind (tijdelijk) in een behandelgroep of pleeggezin gaat wonen, wordt hij of zij bij de
gemeente ingeschreven op het nieuwe verblijfadres. Uw kind woont dus gedurende die tijd
officieel niet meer op uw adres. Dat kan gevolgen hebben voor een eventuele uitkering die u
ontvangt: wanneer u een eenouderuitkering krijgt en er geen kinderen meer bij u thuis
wonen, ontvangt u een alleenstaandenuitkering zolang uw kind bij Juvent verblijft. Vraag uw
contactpersoon bij de Sociale Dienst om nadere informatie hierover.
Ook de kinderkorting voor de inkomstenbelasting vervalt meestal wanneer uw kind bij Juvent
verblijft. De Belastingdienst kan u meer vertellen (www.belastingdienst.nl of (0800) 0543).
Eigen bijdrage
Valt de zorg van Juvent niet onder de Jeugdwet maar onder de Wlz of de Wmo? Dan kan er
een eigen bijdrage gevraagd worden, kijk voor meer informatie op:
Wmo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-enantwoord/eigen-bijdrage-wmo-2015
Wlz
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-antwoord/eigenbijdrage-wlz
Meer informatie
Heeft u vragen of voorziet u (financiële) problemen na het lezen van deze folder? Neem dan
contact op met uw contactpersoon van Juvent of uw gemeente.
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