
2.3. Pleegkind 
 
Pleegkinderen worden niet als kind in de zin van artikel 4 onderdeel d WWB aangemerkt. Dit 
betekent dat zij niet tot het gezin behoren en niet vallen onder de gezinsbijstand (zie CRvB 
14-06-2005, nr. 03/6232 NABW). Zie in dit verband ook paragraaf B1.8) over het begrip 
'gezin'. De middelen van onder voogdij van een belanghebbende staande pleegkinderen 
mogen derhalve niet aan die belanghebbende worden toegerekend (zie Rechtbank Zutphen 
29-11-2005, nr. 05/1833). 
Het is gebruikelijk dat het pleeggezin voor het pleegkind een vergoeding ontvangt (zie verder 
onderstaande alinea's). Is niettemin ten behoeve van een pleegkind bijstand noodzakelijk 
(bijvoorbeeld omdat geen vergoeding is ontvangen of omdat het pleegkind geen beroep kan 
doen op zijn natuurlijke ouders), dan wordt dit dit kind als zelfstandig subject van bijstand 
aangemerkt (zie TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 34). Het college verleent dan dus bijstand 
aan het (minderjarige) pleegkind. De rechtsgrondslag voor deze bijstandsverlening is 
gelegen in artikel 16 lid 1 WWB.  
 
Uit jurisprudentie van de CRvB blijkt dat voor de hoogte van de algemene bijstand kan 
worden aangesloten bij het geldende basisbedrag van de pleegvergoeding voor 
pleegkinderen in de betreffende leeftijdscategorie (zie onderstaande tabel). Aansluiten bij de 
bijstandsnorm voor 18-jarigen is volgens de CRvB niet toegestaan (zie CRvB 21-03-2000, nr. 
98/3896 NABW en CRvB 28-05-2004, nr. 01/4161 NABW). De door de pleegouders 
ontvangen kinderbijslag dient op grond van artikel 31 lid 1 WWB op de bijstand voor het 
pleegkind te worden gekort.  
 
In de pleegzorg wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en justitiële pleegzorg.  
 
Bij vrijwillige pleegzorg is er geen sprake van een opgelegde (justitiële) maatregel. De 
ouders van het kind, niet de pleegouders, blijven verantwoordelijk voor alle kosten die voor 
het kind (moeten) worden gemaakt en die niet door de pleegvergoeding worden gedekt. Voor 
de toepassing van de WWB wordt het kind aangemerkt als een ten laste komend kind dat 
behoort tot het gezin van de eigen ouders en niet tot het pleeggezin. Het feit dat dit kind in 
het pleeggezin en dus buiten het 'normale' gezinsverband verblijft, maakt dit niet anders.  
 
Indien in het kader van justitiële pleegzorg het kind onder toezicht is gesteld, hebben de 
ouders formeel nog het ouderlijk gezag. Bij voogdijstelling zijn de ouders van het ouderlijk 
gezag ontheven. Echter, in beide gevallen is de plaatsende instantie verantwoordelijk voor 
het betalen van eventuele extra kosten voor het pleegkind. De pleegouders vragen aan de 
plaatsende instantie toestemming voor het doen van extra uitgaven die zij na toestemming te 
hebben gekregen kunnen declareren. Denk hierbij aan onderwijs-, arbeids-, vervoers-, 
medische of persoonlijke kosten. De plaatsende instantie draagt er dan zelf zorg voor of zij 
deze kosten terugvordert van de ouders (ingeval van onder toezichtstelling) of hiervoor een 
bijdrage van het Ministerie van Justitie vordert (in geval van voogdijstelling). 
 
Pleegouders ontvangen voor de extra kosten die zij voor hun pleegkinderen moeten maken 
doorgaans een speciale pleegvergoeding (zie onderstaande tabel). De pleegvergoeding is 
bedoeld voor de kosten van kleding, voeding, huisvestiging, bewassing en zakgeld en/of 
ontspanning voor het pleegkind.  
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De pleegvergoeding is een middel dat pleegouders ontvangen ten behoeve van het 
levensonderhoud van een niet in de bijstand begrepen pleegkind. Deze vergoeding wordt 
derhalve niet tot de middelen van de pleegouders gerekend (artikel 31 lid 2 onderdeel a 
WWB).  
Het basisbedrag voor de pleegvergoeding wordt (jaarlijks) door de rijksoverheid (ministerie 
van VWS en Justitie) vastgesteld en is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind. De 
hoogte van de pleegvergoeding per jeugdige is opgenomen in onderstaande tabel. Deze 
bedragen gelden per 1 januari 2010 
(http://www.pleegzorg.nl/algemeen/pleegzorgvergoeding2010.pdf) 
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