AANSPRAKELIJKHEID
VOOR BURGERVOOGDEN
Als burgervoogd bent u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Als het kind
schade veroorzaakt, kunt u daarvoor
aansprakelijk zijn. U zult dus moeten
regelen dat u verzekerd bent voor die
aansprakelijkheid - en het kind ook.
Voor minderjarigen die schade veroorzaken gelden
verschillende wettelijke regels. Die regels zijn afhankelijk van de leeftijd van de minderjarige.
0 t/m 13 jaar
Kinderen tot en met dertien jaar zijn niet zelf aansprakelijk voor de schade die ze veroorzaken. Als er
iets mis gaat, is de wettelijke vertegenwoordiger
aansprakelijk. Dat bent u als burgervoogd.
14 en 15 jaar
Bij jongeren van 14 en 15 jaar zijn in principe de
jongere en de wettelijke vertegenwoordiger allebei
aansprakelijk. Maar de aansprakelijkheid van de
wettelijke vertegenwoordiger vervalt, als hem niet
verweten kan worden dat hij het gedrag van de
jongere niet heeft voorkomen. De jongere is dan
volledig zelf aansprakelijk voor de schade. Het kind
woont niet bij u en u ziet het niet dagelijks. U bent
daardoor meestal niet aansprakelijk als het mis gaat.
Alleen als u bijvoorbeeld wist wat het kind ging doen
en u hebt het niet tegengehouden, kunt u
aansprakelijk zijn.

16 jaar en ouder
Jongeren van 16 jaar of ouder zijn volledig zelf
aansprakelijk voor schade die ze veroorzaken.
De wettelijke vertegenwoordiger kan hier niet
op aangesproken worden.
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VERZEKEREN
Een ongeluk zit in een klein hoekje. De schade,
ook door een kleine fout, kan enorm oplopen.
Bijvoorbeeld als er door onvoorzichtigheid of
onhandigheid van het kind iemand in het
ziekenhuis belandt of blijvend letsel overhoudt.
Daarom is het noodzakelijk om verzekerd te zijn
voor die aansprakelijkheid. Dat geldt zowel voor
de wettelijke vertegenwoordiger als voor de
minderjarige zelf.

BURGERVOOGDIJ - WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
VERZEKEREN
Hoe kunt u de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van het kind en van uzelf als burgervoogd
verzekeren? Dat hangt sterk af van de situatie.

Kind in pleeggezin
Groeit het kind op in een pleeggezin, dan kunnen de pleegouders het kind meeverzekeren op hun
eigen polis voor wettelijke aansprakelijkheid. Minderjarigen die tot het huishouden behoren kunnen
bij vrijwel alle verzekeraars gratis meeverzekerd worden op de WA-polis. Ook als het pleegkinderen
zijn en ook als de pleegouders niet de wettelijke vertegenwoordiger zijn. Dat meeverzekeren geldt tot
het kind 18 jaar wordt. Deze verzekering dekt alle schade die de minderjarige veroorzaakt, ongeacht
de leeftijd.
Kind in gezinshuis of instelling
Groeit het kind op in een gezinshuis of op een leefgroep in een instelling, dan kan die instelling een
verzekering afsluiten voor de wettelijke aansprakelijkheid van de kinderen. De meeste gezinshuizen
en instellingen doen dat ook. Maar let op, soms dekt die verzekering alleen de schade die het kind
binnen de instelling zelf veroorzaakt. Het kind is buiten de instelling dan niet verzekerd. Daar zult u
als burgervoogd dus iets voor moeten regelen. Daarbij kunt u aan twee situaties denken.
Het kind komt zo nu en dan bij u thuis
Neem contact op met uw verzekeraar en laat het kind bijschrijven op uw eigen WA-polis. Vrijwel alle
verzekeraars doen dat.
Het kind komt nooit bij u thuis
Probeer met het gezinshuis of de instelling te regelen dat hun WA-verzekering voor het kind ook
buiten de instelling geldt. Lukt dat niet? Neem dan contact op met uw verzekeraar en probeer te
regelen dat het kind toch op uw WA-polis bijgeschreven kan worden. Lukt dat ook niet? Neem dan
contact op met de Alliantie Burgervoogdij, dan zoeken we samen met u een oplossing.

OPZET
Jongeren zijn soms geen lieverdjes. Ze kunnen ook met opzet dingen vernielen of mensen verwonden. In dat geval dekt de WA-verzekering de schade niet. De tegenpartij zal de jongere persoonlijk aansprakelijk moeten stellen. U kunt hier als burgervoogd wettelijk niet op aangesproken
worden. Bij jongeren van 14/15 jaar niet, tenzij u verweten kan worden dat u het gedrag niet hebt
weten te voorkomen. Bij jongeren van 16/17 jaar niet, omdat op die leeftijd jongeren zelf aansprakelijk zijn. U kunt u wel verantwoordelijk voelen en om die reden (een deel van) de schade vergoeden. Maar niemand kan u daartoe verplichten.
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