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Vaak hebben de ouders van de kinderen die in een 
gezinshuis wonen geen gezag meer over hun kind. 
Dat gezag berust bij een gecertificeerde instelling 
voor jeugdbescherming. Maar is dat wel zo vanzelf-
sprekend? Zou het gezag niet ook bij iemand uit de 
omgeving van het kind kunnen liggen? Bijvoor-
beeld bij u als gezinshuisouder?

Wettelijk is het inderdaad mogelijk dat u de voogd 
wordt van een kind dat bij u geplaatst is. Als het in 
het belang van het kind is, staat er dus niets in de 
weg. Maar uw positie verandert wel. Dat kan in de 
praktijk dilemma's opleveren. Hoe maakt u de 
juiste keuze? Wat is het verschil met voogdij door 
pleegouders? Welke stappen kunt u zetten als u 
inderdaad voogd wilt worden van een kind dat bij u 
woont?

Een burgervoogd is een natuurlijk persoon, die 
door de rechter aangesteld is als voogd over een 
minderjarige die in een gezinshuis, leefgroep of 
pleeggezin woont en over wie de eigen ouders 
geen gezag meer hebben. Meestal woont het kind 
niet bij de burgervoogd. Bij een gezinshuisouder is 
dat wel het geval. U hebt dan in feite een dubbelrol: 
als professionele opvoeder en als persoonlijk 
verantwoordelijke. Dat laatste blijft u, ook als het 
kind niet meer bij u zou wonen.

Een burgervoogd is bereid en in staat om op te 
treden als pleitbezorger van het kind, werkt samen 
met de instellingen waar het kind mee te maken 
krijgt en met het sociale netwerk, waaronder de 
ouders. Een burgervoogd bouwt een band op met 
het kind, die blijft, ook als het kind 18 jaar wordt.



WWW .BURGERVOOGD .NL  

© Alliantie Burgervoogdij, 2019

U zorgt elke dag voor het kind. U kent het als geen
ander en u weet precies wat het nodig heeft.
Waarom zou u dan niet ook de wettelijke vertegen-
woordiger van het kind zijn, degene die de beslis-
singen neemt? Zeker als u merkt dat de voogd bij de
gecertificeerde instelling weinig tijd heeft. Als er
steeds een andere voogd opduikt of als de voogd
geen klik lijkt te hebben met het kind. Soms vraagt
het kind er zelf om. Of u vindt dat er wel erg veel
instanties en personen bij een kind betrokken zijn:
de voogd, u zelf, de school, hulpverleners, de eigen
ouders...

De situatie wordt zeker overzichtelijker als u de
voogdij op u neemt. De lijnen worden korter, u kunt
sneller beslissen. Iedereen moet in het vervolg
zaken doen met u.

Als gezinshuisouder bent u formeel een betaalde,
professionele zorgaanbieder. U hebt dus ook een
financieel belang bij de plaatsing van het kind. Dat
kan vragen oproepen bij de buitenwereld. Ook zult
u goed moeten nagaan of de gemeente die betaalt
voor de plaatsing van het kind, u in het vervolg niet
als een pleegouder ziet, aan wie ze geen dagvergoe-
ding meer hoeven uit te betalen. Dat kan enige uit-
leg vragen.

Een voogd bij een gecertificeerde instelling kan een 
goede sparringpartner zijn voor de zorg aan kinde-
ren met complexe, meervoudige problematiek. Die 
partner raakt u kwijt als u burgervoogd wordt van 
het kind. U moet dan zelf de beslissingen nemen. 
In het uiterste geval ook over de plaatsing van het 
kind in een instelling, op een leefgroep als het bij u 
thuis niet meer lukt. U moet hiervoor dan zelf een 
beschikking vragen bij de gemeente die de plaatsing 
betaalt. Wordt u inderdaad burgervoogd, dan kan 
het helpen als u iemand inschakelt die u vertrouwt 
en die met een frisse blik naar uw manier van wer-
ken kan kijken.

U houdt de voogdij tot het kind 18 jaar wordt. Ook 
als het kind in een instelling gaat wonen. Daarmee 
blijft uw band met het kind in stand.

B U R G E R V O O G D  W O R D E N

G E E N  P L E E G O U D E R V O O G D
Als u als gezinshuisouders de voogdij over een kind
op u neemt, wordt u geen pleegouder en dus ook
geen pleegoudervoogd. U blijft een betaalde,
professionele zorgaanbieder. Voor pleegouder-
voogden gelden aparte wettelijke regels. Ze
kunnen bijvoorbeeld samen de voogdij op zich
nemen. Ook worden ze verplicht het kind te
onderhouden tot het achttien jaar wordt. Dat geldt
voor burgervoogden niet.

G E Z I N S H U I S O U D E R

U kunt alleen voogd worden van een kind over wie
de eigen ouders geen gezag meer hebben. Dat
kan door overlijden, maar meestal gaat het om een
beëindiging van het ouderlijk gezag door de
rechter. De rechter moet dan onmiddellijk een
voogd aanwijzen. Er moet namelijk altijd iemand
zijn die het gezag uitoefent over een minderjarige.
De rechter laat zich hierbij adviseren door de Raad
voor de Kinderbescherming.

In de meeste gevallen beslist de rechter om de
voogdij op te dragen aan een gecertificeerde
instelling voor jeugdbescherming. Dat is over het
algemeen dezelfde instelling die ook de
voorafgaande ondertoezichtstelling uitvoerde. Het 
kind is daardoor al bij hen bekend. Maar de rechter
kan ook direct een natuurlijk persoon als voogd
aanwijzen.

Berust de voogdij bij een gecertificeerde insteling
en is het kind bij u geplaatst, dan kunt u met de
voogd afspreken dat u de voogdij overneemt. De
voogd kan hier de rechtbank om verzoeken. Als dit
verzoek goed onderbouwd is in het belang van
het kind, en u hebt een bereidverklaring
bijgevoegd, dan gaat de rechter hier over het
algemeen in mee. Belangrijk argument zal zijn dat
uw voogdij bijdraagt aan stabiliteit en
toekomstperspectief voor het kind.




