
 

 

Aanleverinstructies aanvraag 
compensatieregeling voogdij/18+ 

Inleiding 
Budgetten voor voogdij en 18+ worden historisch verdeeld op basis van T-2 systematiek. Gemeenten 

die tekorten ervaren op hun budget voor voogdij en/of 18+ kunnen een aanvraag voor compensatie 

indienen.  Enkele punten op een rij: 

1. De inhoud en procedure van de compensatieregeling voogdij/18+ staat in de Factsheet 

Compensatieregeling Voogdij en 18+. 

2. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 oktober 2017. 

3. Compensatie wordt bij decembercirculaire 2017 geëffectueerd.  

 

Instructies 
1. Het format (Excel) dat u voor de aanvraag moet gebruiken, kunt u opvragen door een e-mail 

te sturen naar compensatieregeling@minvws.nl.  

 

2. De aanvraag betreft de door uw gemeente gemaakte kosten voor voogdij en/of 18+: 

a. Het gaat om de werkelijk gemaakte kosten per gemeente. 

b. Het gaat om de gemaakte kosten in het jaar 2016. 

c. Doet u de aanvraag namens meerdere gemeenten, dan kan dat eventueel in één 

document, mits de kosten zijn aangegeven per gemeente.1 In het Excelbestand is dit 

eenvoudig te doen door het gebruik van tabbladen. 

 

3. Let bij het invullen van het format verder nog op het volgende: 

a. Eén kind kan meerdere vormen van jeugdhulp hebben. Vul dan per regel de 

benodigde gegevens in.  

b. Start- en einddata moeten liggen in de periode 1-1-2016 tot en met 31-12-2016; het 

gaat immers over de gemaakte kosten in het jaar 2016.2 

c. Een startdatum van de jeugdhulp kan logischerwijs niet liggen vóór de startdatum 

van een voogdijmaatregel afgegeven door de GI. 

d. Voeg s.v.p. geen (tekst)verwijzingen of andere formules aan het format toe. Hierdoor 

kunnen er fouten of verspringingen in het document komen, waardoor wij uw 

aanvraag moeilijk kunnen beoordelen. 

 

4. Bij het insturen van uw aanvraag: 

a. Lever de aanvraag aan in Excel. Dit stelt ons in staat uw aanvraag sneller te 

behandelen. 

b. E-mail uw aanvraag naar compensatieregeling@minvws.nl. Wordt er bij uw 

gemeente gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen (bijvoorbeeld via ftp), is dat 

natuurlijk ook mogelijk. 

                                                           
1
 Aanvragen worden ook per gemeente beoordeeld. 

2
 Het is uiteraard mogelijk dat een voogdijmaatregel of de jeugdhulp vóór 2016 is gestart of ná 2016 is/wordt beëindigd. 

Deze kosten moeten dan zijn of worden opgenomen in de aanvragen van respectievelijk 2017 (kosten in 2015) en 2018 
(kosten in 2017).  
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