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Als ouders zelf niet meer in staat zijn om het ouder- 
lijk gezag uit te oefenen, benoemt de rechter een 
voogd. Voogdij kan worden uitgevoerd door een 
professionele voogd van een gecertificeerde instel- 
ling voor jeugdbescherming, maar ook door een 
‘gewoon mens’. In wettelijke termen heet zo iemand: 
een ‘voogd natuurlijk persoon’. 

Veel kinderen hebben een voogd uit hun eigen om- 
geving, bij wie ze ook wonen. Het gaat bijvoorbeeld 
om het gezin van een oom en tante, waar het kind 
gaat wonen als de eigen ouders zijn overleden. Of 
het gaat om pleegouders, die na verloop van tijd ook 
de voogdij krijgen over een kind. Maar dat geldt niet 
voor alle kinderen. Enkele duizenden kinderen van 
wie het gezag bij de ouders door de rechter is be- 
eindigd, wonen in een gezinshuis of leefgroep. 

De rechter beslist wie de voogd wordt van een kind. 
Ook bij kinderen die in een gezinshuis of een leef- 
groep wonen. Er zijn dan twee mogelijkheden. 

Ofwel de voogdij wordt toegewezen aan een ge- 
certificeerde instelling voor jeugdbescherming. 

Ofwel de voogdij wordt toegewezen aan een ‘voogd 
natuurlijk persoon’. Wij noemen zo’n voogd: een 
burgervoogd. 

Vrijwel alle kinderen over wie we het hier hebben, 
staan nu nog onder voogdij van een gecertificeerde 
instelling. Als u burgervoogd wilt worden van een 
kind, dan zal de rechter de voogdij aan u moeten 
overdragen. U bereidt deze overdracht samen met 
de huidige voogd voor. Uiteindelijk legt u een 
gezamenlijk verzoek voor aan de rechter, om de 
voogdij aan u over te dragen. 

W E T T E L I J K E  T A K E N

Een belangrijke taak voor u als burgervoogd is uw 
wettelijke rol als pleitbezorger voor het kind. U komt 
op voor zijn of haar belangen. 

1. U ziet erop toe dat het kind (door anderen) wordt 
verzorgd en opgevoed. Heeft het kind extra jeugd- 
hulp, zorg of begeleiding, dan bent u degene die 
hierover afspraken maakt met de gemeente, in sa- 
menspraak met de instelling waar het kind woont.

2. U bent de wettelijk vertegenwoordiger van het 
kind. U bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het 
afsluiten van verzekeringen voor het kind, zoals een 
aansprakelijkheidsverzekering. U vraagt een paspoort 
aan voor het kind. U geeft toestemming voor 
(medische) behandelingen en inzage in dossiers 
zolang het kind nog geen 16 jaar oud is. En u neemt 
beslissingen over de schoolkeuze.

3. U beheert eventueel vermogen van het kind. Voor 
een aantal grotere rechtshandelingen is een (voor- 
afgaande) machtiging van de kantonrechter vereist. 
Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van een huis, het 
doen van grotere giften, het aannemen van een 
erfenis of het lenen van geld.



U wordt als burgervoogd niet onderhoudsplichtig. U 
hoeft dus geen eigen bijdrage te betalen voor het 
verblijf van het kind in een instelling of pleeggezin. 
Maar u maakt wel kosten om uw wettelijke taken 
goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld voor een 
aansprakelijkheidsverzekering, een aanvullende 
zorgverzekering of het aanvragen van een paspoort. 

Om die kosten te dekken, kunt u kinderbijslag 
aanvragen voor het kind. Komt u daar niet mee uit, 
dan kunt u eventueel vermogen van het kind 
aanspreken om deze kosten te dekken. Heeft het 
kind geen vermogen, klop dan aan bij de gemeente, 
leg de situatie uit en vraag een oplossing op maat. 
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N A  D E  B U R G E R V O O G D I J

Burgervoogdij eindigt in principe pas als het kind 
meerderjarig wordt, als het kind of de burgervoogd 
overlijdt of als de rechter besluit de ouders in het 
gezag te herstellen. 

Tussentijds kan alleen de rechter u ontslaan van uw 
plichten als burgervoogd. Dat kan als u (1) door een 
lichamelijke of psychische aandoening niet meer in 
staat bent de voogdij goed uit te oefenen, (2) als u de 
AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of (3) als een andere 
persoon zich schriftelijke bereid heeft verklaard om 
de voogdij over te nemen en de rechtbank het in het 
belang van het kind vindt dat dit gebeurt. 

Dat de voogdij eindigt als het kind meerderjarig 
wordt, betekent niet dat u dan ook het contact met 
het kind verliest. U bent en blijft van grote betekenis 
voor het kind. Vooral in de kwetsbare fase van 
adolescentie en jongvolwassenheid. Als dat nodig is, 
kunt u als burgervoogd al voordat het kind 18 jaar 
wordt aan de rechter vragen om een beschermings- 
maatregel te nemen, zoals mentorschap, bewind- 
voering of ondercuratelestelling. Die beschermings- 
maatregel gaat dan in, zodra het kind meerderjarig 
wordt. 

K O S T E N

O N D E R S T E U N I N G

U staat er als burgervoogd gelukkig niet alleen voor. 
De Alliantie Burgervoogdij bouwt aan een gemeen- 
schap van burgervoogden, die elkaar online en in de 
echte wereld ontmoeten en ervaringen uitwisselen. 
Bovendien kunt u de hulp inroepen van juristen en 
gedragsdeskundigen van de gecertificeerde in- 
stellingen, georganiseerd via de Alliantie Burger- 
voogdij. 



E E N  G E W O O N  M E N S  

I E M A N D  D I E  B L I J F T  

V O O R   E E N  ' V E R G E T E N '  K I N D

Vergeten kinderen. Kinderen die opgroeien in een gezinshuis of op een leefgroep. Hun ouders 
hebben geen gezag meer. Dat is door de kinderrechter beëindigd. Ze staan onder voogdij van een 
gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Professionele voogden doen prima werk. Maar het 
blijven voogden op afstand. En ze wisselen nogal eens. Kinderen kunnen daardoor het gevoel krijgen 
dat ze ‘van niemand’ zijn. 

Hoe mooi zou het zijn, als er ook voor deze kinderen iemand is die persoonlijk betrokken is. Iemand 
die blijft, wat er ook gebeurt. Ook als het kind 18 jaar wordt. Iemand die voor hen opkomt, die hun 
belangen behartigt, iemand op wie ze op kunnen bouwen, jarenlang. Een gewone burger, iemand 
zoals u. Een burgervoogd. 

Als burgervoogd betekent u veel voor een kind – en het kind voor u. U bouwt een band op voor het 
leven. Niet alleen met het kind, ook met diens omgeving. Bijvoorbeeld door erbij te zijn tijdens 
belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind. Dat kan uw leven veranderen en verrijken. Het 
kost u ook tijd en energie. En het betekent dat u jarenlang verantwoordelijkheid draagt. 

In deze folder vertellen we u in het kort wat er op u afkomt als u ervoor kiest om burgervoogd te 
worden. 

EEN BAND VOOR HET LEVEN...

Ga naar www.burgervoogd.nl voor meer 
informatie, ervaringsverhalen, achtergronden en 
de noodzakelijke (juridische) kennis over 
burgervoogdij. 

WWW .BURGERVOOGD .NL  
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