Hoofdstuk 9 - Verzekeringen
Ziektekostenverzekering
Degene belast met de voogdij is verantwoordelijk voor de ziektekostenverzekering van het kind.
Pleegkinderen van 18 jaar en ouder zijn volwassen en moeten zelf zorgen voor een verzekering tegen
ziektekosten. Bij voogdijkinderen is de wettelijke vertegenwoordiger hiervoor verantwoordelijk. Voor
jongeren is de basisverzekering tot 18 jaar gratis. De aanvullende verzekering is niet verplicht en ook
niet gratis. In het geval van een OTS blijft het de taak van de ouders om zorg te dragen voor een
ziektekostenverzekering. Pleegkinderen met een OTS maatregel kunnen voor aanvullende
ziektekosten verzekerd worden bij zorginstelling (XONAR).
Soms vinden pleegouders het handiger als hun pleegkind verzekerd is via hun eigen polis. In dat geval
kan in overleg met de wettelijke vertegenwoordigers de verzekering omgezet worden naar de
verzekering van de pleegouders (dit kan per 1 januari van een nieuw kalender jaar). De wettelijke
vertegenwoordigers moeten daarmee akkoord gaan. Als een pleegkind onder voogdij staat, is de
plaatsende instelling verantwoordelijk voor de ziektekostenverzekering. Als pleegouders de
pleegoudervoogdij hebben, zijn zij zelf verantwoordelijk. (zie lijst)
Bij een uithuisplaatsing is de plaatsende instelling verantwoordelijk om te checken of het kind
verzekerd is en zo niet, om dan zorg te dragen voor de basisverzekering.
Als ouders nalaten (om welke reden dan ook) om het kind te verzekeren, kan iemand anders als
zaakwaarnemer optreden en voor de verzekering zorg dragen. Er moet dan wel sprake zijn van een
‘gerechtvaardigd belang’. Van belang is wel dat een kind niet dubbel verzekerd is. Zorgverzekeraars
zijn verplicht het kind te accepteren. Vanaf het moment dat de zorgverzekering wordt afgesloten, is het
kind dan verzekerd.
Wettelijk Aansprakelijkheid (W.A.). Verzekering
Wanneer pleegkinderen schade veroorzaken, zijn er twee zaken van belang om te bepalen wie er
aansprakelijk is voor de schade:
1.
Wie heeft het ouderlijk gezag?
2.
En wat is de leeftijd van het kind?
Voor kinderen tot en met veertien jaar die vrijwillig of via OTS geplaatst zijn, blijven de ouders
aansprakelijk. Bij een voogdijplaatsing zijn de voogdij-instelling of de voogd aansprakelijk. Het
gedrag van een jeugdige tot 14 jaar kan hem / haar niet als ‘onrechtmatige daad’ worden aangerekend.
Is het kind vijftien of zestien jaar, dan gelden in principe dezelfde regels. Ouders en voogden zijn
echter niet aansprakelijk als zij de schade niet konden beletten. In dat geval worden de pleegouders
vaak aansprakelijk gesteld.
Jeugdigen vanaf 16 jaar zijn in principe zelf aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kan worden
verzekerd middels een W.A. verzekering.
Voor de WA-verzekering geldt: Pleegkinderen kunnen meeverzekerd worden op de WA-verzekering
van de pleegouders. Een melding aan uw verzekeraar dat u het pleegkind opvoedt, is meestal
voldoende om het pleegkind op uw verzekering meeverzekerd te krijgen. Hiervoor worden geen extra
kosten gerekend. Vraag nadrukkelijk na of dit ook voor uw verzekering geldt.
Pleegkinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf een eigen WA-verzekering afsluiten.
Uitvaartverzekering:
Soms vinden betrokkenen rondom een kind het belangrijk om een uitvaartverzekering voor het kind af
te sluiten. Dit bent u echter niet verplicht. Als dit gewenst wordt, kunt u dit met de betrokkenen
rondom het kind bespreken.
Inzittendenverzekering
Een inzittendenverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. De schuldvraag is hierbij niet
belangrijk. Als het ongeluk zo ernstig is, dat de inzittende zijn hele leven niet zou kunnen deelnemen
aan het arbeidsproces, dan wordt een aanvulling gegeven op de uitkering. Eventueel kan ook een
aanpassing in huis vergoed worden, evenals schade aan kleding en spullen. Eventueel ook de kosten

die gemaakt worden met betrekking tot een overlijden. Dit is wel afhankelijk van hoe uitgebreid de
inzittendenverzekering is. Er zijn bij verzekeringsmaatschappijen onderling grote verschillen.
Wezenpensioen (ANW)
Pleegkinderen die beide ouders hebben verloren, komen in de regel in aanmerking voor een
wezenpensioen. Het wezenpensioen moet door hun voogd worden aangevraagd bij de sociale
verzekeringsbank (SVB). Sinds 1 januari 2005 hoeft dit bedrag niet meer in zijn geheel te worden
afgedragen. Het pleegkind heeft recht op een vrije voet. Dit is 25% van het minimumloon dat op de
leeftijd van toepassing is. Dit bedrag wordt door voogdij-instelling gereserveerd voor het pleegkind en
overgedragen bij meerderjarigheid. De uitkering stopt in principe als de wees zestien wordt. Ook
wezen van 16 tot 21 jaar kunnen een wezenuitkering krijgen. Aan welke voorwaarden ze hiervoor
moeten voldoen kunt u lezen op de website van de Sociale Verzekerings Bank.
Deze uitkering staat los van eventuele andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld studiefinanciering.
Voor meer info: www.svb.nl

