DE FINANCIËLE GEVOLGEN
PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR BURGERVOOGDEN
U bent burgervoogd. Dat betekent dat u het
wettelijk gezag uitoefent over een minderjarige.
Wat zijn daarvan de financiële gevolgen?
Daarover gaat dit informatieblad.
Als burgervoogd hebt u wettelijk drie taken. Bij elk
van die taken kunt u voor kosten komen te staan.
U ziet erop toe dat het kind (door anderen) wordt
verzorgd en opgevoed.
U bent de wettelijke vertegenwoordiger.
U beheert het vermogen van het kind.

VERZORGING EN OPVOEDING
Het kind woont niet bij u. U hebt dus geen directe
kosten voor levensonderhoud. U bent ook niet
verantwoordelijk voor die kosten. Woont het kind in
een pleeggezin, dan krijgen de pleegouders een
pleegvergoeding. Woont het kind in een gezinshuis of
instelling, dan krijgt die een vast bedrag voor de
verzorging en opvoeding van het kind.
Nu kan het voorkomen dat de instelling bepaalde
bijkomende kosten niet betaalt. Bijvoorbeeld de
ouderbijdrage voor de school van het kind. In
principe zijn de ouders van het kind hiervoor
verantwoordelijk, ook al hebben zij geen gezag meer
over het kind. In de praktijk gebeurt dit vaak niet.
Grote kans dat u besluit om deze kosten dan maar
zelf te betalen. Wilt u toch een vergoeding voor deze
kosten, neem dan contact op met de Alliantie
Burgervoogdij. Onze ervaring is dat bijvoorbeeld de
gemeente soms bereid is om deze kosten te
vergoeden. Dat geldt ook voor de kosten die u maakt
als wettelijk vertegenwoordiger.

WETTELIJKE
VERTEGENWOORDIGING
Als wettelijk vertegenwoordiger zult u bepaalde
kleine kosten voor het kind moeten maken. Denk
bijvoorbeeld aan de kosten voor het aanvragen van
een paspoort.
Als het kind schade veroorzaakt, kunt u daarvoor als
voogd van het kind (mede) aansprakelijk voor
worden gesteld. Daarom zult u een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor het kind
moeten afsluiten. Bij veel verzekeringsmaatschappijen zijn kinderen automatisch
meeverzekerd, zonder extra premie. Of dat ook geldt
voor kinderen van wie u niet de ouder bent en die
ook niet bij u wonen, maar over wie u als voogd wel
het gezag hebt, dat zal verschillen per verzekeraar.
Informeer hiernaar en neem zo nodig contact op
met de Alliantie Burgervoogdij om dit verder uit te
zoeken.
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BEHEER VERMOGEN
Als wettelijk vertegenwoordiger beheert u - voor
zover aanwezig - het vermogen van het kind. Als u
daar kosten voor maakt, kunt u die verrekenen met
dat vermogen. U moet daar wel een goede
administratie van bijhouden, zodat het kind u later
niet kan verwijten dat u zijn vermogen hebt gebruikt
voor eigen doeleinden. Dat mag namelijk - ook
wettelijk - nadrukkelijk niét.

VERGOEDINGEN
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw kosten te
compenseren.
Kinderbijslag
Krijgen de ouders geen kinderbijslag meer, dan hebt
u als voogd recht op kinderbijslag voor het kind, als u
voor tenminste € 433 per kalenderkwartaal bijdraagt
aan de kosten van levensonderhoud. U wordt dan
voor de kinderbijslag gelijkgesteld met een pleegouder (ook bij de aanvraag). U kunt kinderbijslag
aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank.
Kindgebonden budget
Krijgt u kinderbijslag voor het kind, dan hebt u in veel
gevallen ook recht op een kindgebonden budget.
Afhankelijk van uw inkomen en of u een toeslagpartner hebt, kan dit budget enkele tientjes tot meer
dan duizend euro per jaar bedragen. U hoeft de uitgaven uit dit budget niet te verantwoorden. U kunt
het kindgebonden budget aanvragen bij de
Belastingdienst Toeslagen.
Vergoedingen door de gemeente
Sommige gemeenten vergoeden de kosten van
burgervoogden. Het gaat hierbij altijd om een
maatwerk regeling.

GEEN
ONDERHOUDSPLICHT
Als een kind 18 jaar wordt, is het meerderjarig en
stopt het gezag van ouders of voogden. Wel zijn
ouders nog verantwoordelijk voor de kosten van
levensonderhoud van kinderen tot 21 jaar. Pleegouders met gezamenlijk gezag zijn dat ook. Maar
burgervoogden niet. Bij burgervoogdij moeten de
ouders de kosten van levensonderhoud van het
kind dragen tot het 21 jaar wordt, ook al hebben ze
vaak al jaren geen gezag meer over hun kind.
Veel ouders hebben daar helemaal geen zin in.
Vaak kunnen ze het ook echt financieel niet dragen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om toch in de
kosten van levensonderhoud van het kind te
voorzien als het 18 jaar wordt.
Het kind kan aan het werk gaan en zo zelf in zijn
levensonderhoud voorzien. Overigens zijn de
minimumjeugdlonen zo laag, dat dit vaak niet of
nauwelijks lukt.
Het kind kan een studie gaan volgen en recht
krijgen op studiefinanciering. Ook die is vaak
niet toereikend om op eigen benen te staan.
Het kind kan arbeidsongeschikt zijn. Als dat al
vóór de 18e verjaardag duidelijk is, heeft het
mogelijk recht op een Wajong-uitkering. U kunt
de procedure hiervoor al in gang zetten als het
kind 17 jaar oud wordt. U kunt het kind dan
aanmelden bij het UWV.
Gaat het kind zelfstandig wonen, dan kan het
aankloppen bij de gemeente voor een uitkering
in het kader van de Participatiewet (bijstand). De
gemeente zal in dat geval proberen om die
uitkering tot het 21e jaar op de ouders te
verhalen.
U kunt als (voormalige) burgervoogd natuurlijk
altijd besluiten om bij te springen en het kind
financieel te ondersteunen. U krijgt die kosten
echter niet vergoed.
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