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Burgervoogdij
Burgervoogdij is eigenlijk zo oud als de wereld. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor de kinderen uit hun omgeving, als de eigen ouders dat niet meer kunnen. Ook als dat betekent dat ze het
gezag over kinderen en jongeren op zich nemen.
Pas veel later hebben we bedacht dat deze taak bij kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel
toebedeeld zou moeten worden aan professionals bij - op dit moment - gecertificeerde instellingen
voor jeugdbescherming. Al decennia is dat staande praktijk. Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Het heeft ook grote nadelen. Professionele voogden doen prima werk. Maar het blijven
voogden op afstand. Ze wisselen nogal eens, krijgen een andere baan, gaan met zwangerschapsverlof
of ze gaan minder uren werken. Kinderen kunnen daardoor het gevoel krijgen dat ze ‘van niemand’
zijn. Professionele voogdij zou daarom een 'ultimum remedium' moeten zijn - de optie die pas in
beeld komt als alle andere opties falen.
Het gaat om vergeten kinderen. Kinderen en jongeren die opgroeien in een gezinshuis of op een
leefgroep. Hun ouders hebben geen gezag meer. Dat is door de kinderrechter beëindigd. Hoe mooi
zou het zijn, als iemand vanuit persoonlijk betrokkenheid de verantwoordelijkheid over deze kinderen
op zich neemt. 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 kunnen bouwen, jarenlang. Een
burgervoogd...

1. Voogdij
Art 1:245 BW bepaalt dat minderjarigen onder gezag staan. Dit kan ouderlijk gezag zijn of voogdij.
Art 1:245, lid 3 definieert voogdij als: het gezag dat door een ander dan de ouder wordt uitgeoefend.
Voogdij is aan de orde bij minderjarigen bij wie de rechter het ouderlijk gezag over het kind heeft
beëindigd of geschorst, van wie de ouders zijn overleden, die geboren zijn uit een minderjarige
moeder (voor zover de rechter deze moeder niet meerderjarig heeft verklaard) of die geboren zijn uit
een moeder die onder curatele staat.
De wet kent maar één soort voogdij (art. 1:303 BW). Die voogdij kan worden uitgeoefend door een
natuurlijk persoon of door een rechtspersoon, namelijk een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming (art. 1:302, lid 1 BW) of (voor bepaalde groepen minderjarigen, onder wie minderjarige
alleenstaande asielzoekers) de Stichting Nidos (art. 1:302, lid 2 BW).
Gezamenlijke voogdij
Voogdij kan worden uitgeoefend door één voogd of door twee voogden gezamenlijk. Gezamenlijke
voogdij is alleen mogelijk als het gaat om natuurlijke personen en dus niet door een natuurlijke
persoon samen met een gecertificeerde instelling. Art. 2:282 BW (waarin gezamenlijke voogdij
geregeld is) spreekt nadrukkelijk van gezamenlijke voogdij door personen, die bovendien ‘in een
nauwe persoonlijke betrekking tot het kind’ staan.
Burgervoogdij
Een burgervoogd is een natuurlijk persoon, die de voogdij heeft over een minderjarige die niet bij hem
of haar woont. Het gaat dan om een kinderen en jongeren in leefgroepen, gezinshuizen of pleeggezinnen, van wie de ouders geen ouderlijk gezag meer hebben of zijn overleden. Ook gezinshuisouders die de voogdij op zich nemen, duiden we aan met de term burgervoogd. Het kind woont
immers niet ‘particulier’ bij hen, maar in hun gezinshuis, waar het woont op basis van een indicatie
voor intensieve zorg.
Burgervoogdij is geen wettelijke term. Het is een term die jaren geleden bedacht is voor deze specifieke groep voogden, om hen te onderscheiden van voogden bij wie de kinderen wel in huis wonen.
Bijvoorbeeld bij familie (na het overlijden van de ouders) of bij pleegoudervoogden (die na verloop van
tijd de voogdij hebben gekregen over hun pleegkind). Er worden dus ook geen bijzondere wettelijke
eisen gesteld aan burgervoogden. Voor hen gelden dezelfde rechten en plichten als voor andere
voogden.
Voorlopige voogdij
Hoewel ook ‘voogdij’ genoemd, is voorlopige voogdij een kinderbeschermingsmaatregel, die wordt
toegepast in een ernstige crisissituatie waarin het tijdelijk overnemen van het gezag over de minderjarige ‘dringend en onverwijld noodzakelijk is [...] teneinde de belangen van de minderjarige te kunnen
behartigen’ (art. 1:241 BW). In dat geval zal de rechter een gecertificeerde instelling belasten met de
voorlopige voogdij. Omdat het hierbij niet gaat om het permanent overdragen van het gezag, gaan we
hier in deze publicatie niet verder op in.
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1.1 Totstandkoming voogdij
Voogdij kan op verschillende manieren tot stand komen.
Ouders kunnen in hun testament, in een notariële akte of door een aantekening in het gezagsregister één of twee personen als voogd aanwijzen voor het geval zij te komen overlijden (art.
1:292, lid 1 BW). Voor die laatste mogelijkheid is online een formulier beschikbaar bij de
rechtspraak. Een voogd die door de ouders wordt aangewezen moet altijd een natuurlijk persoon
zijn (art. 1:292, lid 2 BW).
Voogdij kan van rechtswege ontstaan. Dat gebeurt als de partner van een ouder (na een eerder
verzoek aan de rechtbank) gezamenlijk met die ouder het gezag over het kind uitoefent en de
ouder komt te overlijden. De partner van de overleden ouder krijgt dan van rechtswege de voogdij
over het kind (art. 1:253x, lid 1 BW) en behoudt hiermee het gezag. Heeft de partner op het
moment van overlijden van de ouder geen gezamenlijk gezag over het kind, maar het kind wel
erkend, dan kan hij de rechtbank alsnog verzoeken om het gezag te krijgen en voogd worden (art.
1:253x, lid 2 BW).
Hebben overleden ouders geen voogd aangewezen, is die aanwijzing onduidelijk of niet rechtsgeldig en is er ook geen partner met gezag die van rechtswege voogd wordt, dan wijst de rechtbank een voogd aan (art. 1:295 BW). Dat kan op verzoek of ambtshalve (art. 1:299 BW). De rechtbank wijst ook een voogd aan bij schorsing (art. 1:268, lid 3 BW) of beëindiging van het gezag (art.
1:275, lid 1 BW) op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling
of pleegouders die al langer dan een jaar voor het kind zorgen.
Tijdelijke voogdij
De rechter kan een tijdelijke voogd benoemen in afwachting van het begin van de voogdij, dus totdat
de ‘echte voogd’ is benoemd (art. 1:296-297 BW). Een tijdelijk voogd is altijd één natuurlijk persoon.
Rechtspersonen kunnen geen tijdelijke voogdij uitoefenen (art. 1:282, lid 4 BW).
Geen gezag
Onbevoegd tot gezag over minderjarigen zijn andere minderjarigen, mensen die onder curatele
gesteld zijn en mensen ‘wier geestvermogens zodanig zijn gestoord, dat zij in de onmogelijkheid
verkeren het gezag uit te oefenen, tenzij deze stoornis van tijdelijke aard is’ (art. 1:246 BW). Dit geldt
voor ouders, maar uiteraard ook voor voogden. Andere eisen stelt de wet niet aan het gezag over
minderjarigen.

1.2 Benoeming van een voogd door de rechter
Bij voogdij door ouders aangewezen en bij voogdij van rechtswege gaat vrijwel altijd om voogdij door
degene bij wie het kind woont. Burgervoogdij (waarbij het kind niet bij de voogd woont) ontstaat
alleen door benoeming van de voogd door de rechter.
De rechter kan op verschillende momenten een voogd aanwijzen.
Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, na een verzoek van de Raad tot beëindiging
van het gezag (art. 1:267, lid 1 BW jo. art. 1:275, lid 1 BW).
Op verzoek van pleegouders bij wie het kind na een uithuisplaatsing langer dan een jaar woont
(art. 1:267 lid 1 BW jo. art. 1:275, lid 3 BW).
Op verzoek van de gecertificeerde instelling, tijdens de uitvoering van een lopende voogdij.
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1.2.1 Gezagsbeëindiging en benoeming voogd
op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming
Als een kind langere tijd (meestal twee jaar of langer) onder toezicht staat en in een gezinshuis of op
een leefgroep woont, beoordeelt de Raad voor de Kinderbescherming of ouders nog met het gezag
belast moeten blijven. De Raad kan ook overgaan tot een verzoek tot beëindiging van het gezag in een
acute situatie, waarbij Veilig Thuis een melding heeft gehad en het duidelijk is dat ouders duurzaam
niet in staat zullen zijn het gezag over hun kind uit te oefenen.
Raadsonderzoek
De Raad voor de Kinderbescherming doet eerst onderzoek om te bekijken wie er voogd kan worden.
Op dit moment is dat vrijwel altijd de gecertificeerde instelling die ook de voorafgaande ondertoezichtstelling heeft uitgevoerd. Die keuze is echter niet vanzelfsprekend. De Raad voor de Kinderbescherming kan gesprekken aangaan met het kind en met mensen uit diens sociale netwerk om te
zien wie er eventueel burgervoogd kan worden. Daarbij hoeft het netwerk niet per sé familie te zijn
van het kind. Het gaat erom dat het kind een goede band heeft met deze persoon en er een vertrouwensrelatie is. In gesprekken met het kind kan de Raad voor de Kinderbescherming dit uitvragen.
Indienen verzoekschrift
Na afloop van het raadsonderzoek dient de Raad een verzoekschrift in bij de rechtbank, met het
verzoek het gezag bij ouders te beëindigen en een voogd te benoemen. Tijdens het raadsonderzoek
kan ook een belanghebbende derde een verzoek bij de rechtbank indienen om met de voogdij belast
te worden. Iedereen ‘die tot uitoefening van de voogdij bevoegd is’ kan zo’n verzoek indienen bij de
rechtbank (art. 1:275, lid 2 BW). Dan moet die persoon natuurlijk wel op de hoogte zijn dat deze
mogelijkheid speelt - bijvoorbeeld door eerder contact over het kind met de Raad voor de Kinderbescherming of de gecertificeerde instelling. De wet vereist een ‘schriftelijk verzoek’, maar in het
verleden heeft de rechter beslist dat dit verzoek ook tijdens de zitting mondeling kan worden gedaan
(Rechtbank 's-Hertogenbosch 19 oktober 1960, NJ 1961/235).
Verweerschrift
Ouders kunnen het er niet mee eens zijn dat hun gezag wordt beëindigd. Zij kunnen zich hiertegen
verweren met een verweerschrift. Dit moet ingediend zijn bij de rechtbank, binnen zes weken na dat
zij het verzoekschrift thuis hebben ontvangen.
Zitting
De rechtbank zal vervolgens een zitting inplannen. Daarbij worden de ouders uitgenodigd, de Raad
voor de Kinderbescherming en degene die tot voogd wordt benoemd (de gecertificeerde instelling of
de beoogde burgervoogd).
De rechtbank geeft alle partijen gelegenheid om te worden gehoord (art. 810 lid 4 Rv). Vervolgens
beoordeelt de rechter of het gezag beëindigd moet worden en zo ja, wie dan tot voogd benoemd
wordt.
Beschikking
De rechterlijke beschikking bevat niet alleen de beëindiging van het ouderlijk gezag, maar ook de
benoeming van de voogd. De rechter kan alleen een voogd benoemen die zich bereid heeft verklaard
om de voogdij op zich te nemen. Dat kan mondeling ter zitting. Het kan ook schriftelijk, voorafgaand
aan de zitting, door het indienen van een bereidverklaring bij de griffie (art. 1:280, onder b, BW, laatste
volzin).
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Begin voogdij
De voogdij begint op de dag dat de beslissing van de rechter in kracht van gewijsde is gegaan of (als
de rechter de beslissing uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard) de dag nadat die beslissing is verstrekt of verzonden (art. 1:280, onder b, BW, eerste volzin).

1.2.2 Pleegoudervoogdij en burgervoogdij door voormalige pleegouders
Als pleegouders tenminste een jaar voor het kind gezorgd hebben, kunnen zij een procedure in gang
zetten om – na beëindiging van het ouderlijk gezag - de voogdij over het kind te krijgen. De pleegouders zullen hun verzoek in eerste instantie moeten richten tot de Raad voor de Kinderbescherming.
Die heeft hierin op grond van art. 1:267, lid 1 BW een toetsende taak.
Komt de Raad na onderzoek tot de conclusie dat het gezag van de ouders in het belang van het
kind inderdaad beter beëindigd kan worden, dan zal de Raad een verzoek hiertoe indienen bij de
rechtbank.
Komt de Raad echter tot de conclusie dat beëindiging van het ouderlijk gezag niet in het belang
van het kind is, dan zal men van zo’n verzoek afzien. De pleegouders zijn dan bevoegd om zelf, dus
zonder tussenkomst van de Raad, alsnog dit verzoek bij de rechtbank in te dienen. De rechter zal
in dat geval wel de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen en de overwegingen van de
Raad dus meenemen in zijn beslissing.
Beëindigt de rechter in deze situatie het gezag van de ouders, dan zal de rechter bij voorkeur de
pleegouder(s) als voogd benoemen (art. 1:275, lid 3 BW). Uiteraard mits zij bevoegd zijn tot de voogdij.
Die kans is groot, aangezien mensen die niet bevoegd zijn tot voogdij over het algemeen ook geen
pleegouder zullen zijn.
Burgervoogdij voormalige pleegoudervoogden
Soms blijkt na verloop van tijd dat het kind toch niet, of niet meer op zijn plek is in het pleeggezin.
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, die meestal te maken hebben met de ontwikkeling van
het kind zelf. Er is bijvoorbeeld meer of meer intensieve zorg nodig om het kind goed te kunnen
helpen. Dat kan leiden tot plaatsing in een gezinshuis of op een leefgroep. Hebben de pleegouders de
voogdij op het moment dat het kind uit huis geplaatst wordt, dan behouden ze die voogdij. Ze worden
dan automatisch burgervoogd, namelijk: voogd van een kind dat niet (meer) bij hen woont.
Burgervoogdij door voormalige pleegoudervoogden is een specifieke situatie, die enige aandacht
vraagt.
Op grond van art. 1:282, lid 6 BW hebben twee voogden die gezamenlijk de voogdij uitoefenen in
afwijking van art. 1:336 BW ‘de plicht en het recht het minderjarige kind zelf te verzorgen en op te
voeden’. De wetgever gaat er kennelijk vanuit dat gezamenlijke voogdij bedoeld is voor stellen
waar het kind in huis woont. Bovendien is art. 1:253w BW op gezamenlijke voogdij van overeenkomstige toepassing. Twee voogden die gezamenlijk de voogdij uitoefenen zijn daardoor tevens
onderhoudsplichtig.
Pleegoudervoogdij wordt over het algemeen uitgeoefend door twee pleegouders samen. Omdat
de onderhoudsplicht niet wenselijk geacht wordt voor pleegoudervoogden, wordt die in de tweede
volzin van art. 1:282, lid 6 opgeschort als de gezamenlijke voogden ‘met een zorgaanbieder een
pleegcontract hebben gesloten’. Pleegoudervoogden worden dus niet onderhoudsplichtig voor
hun pleegkinderen, zolang die bij hen in huis wonen.
Dat wordt formeel anders bij een definitieve uithuisplaatsing. Immers, op dat moment vervalt het
pleegcontract. Omdat de (inmiddels voormalige) pleegouders nog wel de voogdij hebben en
omdat het gaat om gezamenlijke voogdij, treedt art. 1:253w BW op dat moment weer in werking
en worden zij onderhoudsplichtig voor het kind, die kan doorlopen tot het kind 21 jaar wordt.
Burgervoogdij voor juristen - Alliantie Burgervoogdij, juli 2021
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Dit is een ongewenste uitkomst. Het is daarom verstandig dat in deze situatie één van beide
pleegoudervoogden de rechtbank vraagt om de voogdij te beëindigen. De andere (voormalige)
pleegouder kan dan de eenhoofdige voogdij behouden. Eenhoofdige voogden worden niet
onderhoudsplichtig voor hun voogdijkinderen.
Burgervoogdij voormalige pleegouders
Gaat het bij de uithuisplaatsing om pleegkinderen over wie de ouders al geen gezag meer hebben en
berust de voogdij niet bij de pleegouders, maar bij een gecertificeerde instelling, dan kan die instelling
in overleg met de (voormalige) pleegouders bewerkstelligen dat zij op dat moment de voogdij op zich
nemen. Ook zij worden dan burgervoogd, aangezien het kind niet (meer) bij hen woont. De procedure
hiervoor is dezelfde als bij elke overdracht van de voogdij van een gecertificeerde instelling aan een
burgervoogd. Die procedure wordt hieronder beschreven.

1.2.3 De voogdij wordt door de gecertificeerde instelling
overgedragen aan een burgervoogd
Er zijn verschillende situaties waarin de gecertificeerde instelling de voogdij over een kind kan
overdragen aan een burgervoogd uit het sociale netwerk van het kind.
Het kind woont in een gezinshuis of leefgroep en de voogdij berust bij een gecertificeerde
instelling. In de Methode Voogdij (Herziene versie, Van Montfoort, 2015) staat dat de voogdijwerker '... streeft naar duidelijkheid, perspectief en zo mogelijk gezagsoverdracht aan een
burgervoogd'.
Een kind woont in een pleeggezin en de voogdij berust bij een gecertificeerde instelling. Er kan een
moment komen dat het kind alsnog in een gezinshuis of op een leefgroep gaat wonen, omdat het
in het pleeggezin niet meer gaat. De pleegouders verliezen dan elke positie in het leven van het
kind. Op dat moment kan de gecertificeerde instelling, uiteraard in overleg met de pleegouders,
besluiten de voogdij aan de pleegouders over te dragen.
Verzoekschrift
Voor de overdracht van de voogdij van een gecertificeerde instelling aan een burgervoogd, dient de
instelling conform art. 1:322 lid 1 sub c BW een verzoek in bij de rechtbank. Het gaat hierbij om een
zogenoemd ‘Verzoekschrift tot ontslag van voogdij’, waarbij de gecertificeerde instelling tevens aangeeft aan wie men de voogdij wil overdragen en waarom men deze overdracht in het belang van de
minderjarige acht.
De juridische (afhankelijke) woonplaats van de minderjarige bepaalt welke rechtbank bevoegd is. In dit
geval is de juridische woonplaats van het kind de vestigingsplaats van de gecertificeerde instelling. Dat
kan ook een nevenvestiging van die instelling zijn (art. 1:14 BW).
In het verzoekschrift kan de rechter worden verzocht de datum voor de overdracht van de voogdij te
bepalen op een maand na de zitting. Het kan overigens ook eerder of later zijn, afhankelijk van de
situatie. De gecertificeerde instelling zal in ieder geval voldoende tijd moeten hebben om de feitelijke
overdracht van het gezag over de minderjarige aan de burgervoogd te regelen.
In het verzoekschrift geeft de gecertificeerde instelling aan waarom men vindt dat de overdracht van
de voogdij aan de burgervoogd in het belang van het kind is. Om het verzoek verder te onderbouwen,
voegt de gecertificeerde instelling toe hoe de minderjarige zelf denkt over deze overdracht (tenzij die
niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake), de zienswijze
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van de ouders en eventuele andere belanghebbenden die vooraf zijn geïnformeerd over de
voorgenomen overdracht. Tenslotte wordt bij de stukken een verslag gevoegd van het verloop van de
voogdijmaatregel tot dat moment.
De burgervoogd dient vooraf in te stemmen met de voordracht – die toestemming wordt bij de
stukken gevoegd. Immers, op grond van art. 1:322, lid 1, sub c BW dient een daartoe bevoegd persoon
zich schriftelijk bereid te verklaren om de voogdij over te nemen.
Als de stukken compleet zijn, ondertekent de directie of de raad van bestuur als wettelijke
vertegenwoordiger van de gecertificeerde instelling het verzoekschrift. Na ondertekening wordt het
verzoekschrift met de bereidverklaring en de overige stukken door de gecertificeerde instelling bij de
bevoegde rechtbank ingediend.
Zitting
Als het verzoekschrift is binnengekomen bij de rechtbank, dan zal de rechtbank een zitting plannen.
De rechtbank kan de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken om onderzoek te doen.
De gecertificeerde instelling is aanwezig bij de rechtszitting. Het is van belang dat mondeling ter zitting
aan de rechter wordt verzocht of aangegeven kan worden of en zo ja, per welke datum de overdracht
plaatsvindt. Dit met het oog op de feitelijke overdracht en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
en het feit dat beschikkingen vaak veel later dan de datum van beschikking worden ontvangen.
Beschikking
Als alles goed verloopt en er geen bezwaren rijzen, zal de rechtbank een beschikking afgeven waarin
de voogdij van de gecertificeerde instelling wordt beëindigd en een burgervoogd wordt benoemd.
Na de beschikking
Na de beslissing van de rechtbank, kan worden begonnen met de feitelijke overdracht van de voogdij
aan de burgervoogd. De gecertificeerde instelling blijft de maatregel uitvoeren (en draagt daarvoor
ook de verantwoordelijkheid) tot de datum van de overdracht, zoals bepaald in de rechterlijke
uitspraak.
Zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen een week) na de rechterlijke uitspraak maakt de
gecertificeerde instelling een afspraak voor een gesprek om de overdracht met de burgervoogd te
regelen. De burgervoogd krijgt een afschrift van het hele dossier dat de gecertificeerde instelling heeft
opgebouwd tijdens de uitvoering van de voogdijmaatregel. Daarbij neemt de instelling de privacy van
derden (zoals de ouders en de minderjarige van 12 jaar of ouder zelf) in acht op basis van art. 15 lid 9
Privacyreglement Gecertificeerde Instellingen.
De gecertificeerde instelling stelt een overdrachtsrapport op. De burgervoogd, de ouder(s) en de
minderjarige van 12 jaar en ouder krijgen een kopie van dit rapport. De burgervoogd krijgt verder alle
voor de uitoefening van de opvoedings- en verzorgingstaak de noodzakelijke documenten. Denk aan
het paspoort, inentingskaarten en financiële documenten zoals de overdracht van de daadwerkelijke
spaartegoeden en eventuele goederen van een overleden familielid. Vóór de financiële overdracht van
spaargeld van de minderjarige is het raadzaam de gelden op een spaarrekening te zetten, waar het
kind pas na het bereiken van de 18-jarige leeftijd over kan beschikken door middel van een
zogenaamde BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen).
Als de minderjarige via de gecertificeerde instelling is verzekerd bij een zorgverzekeraar, dan meldt de
instelling het kind af bij die verzekeraar. De burgervoogd kan het kind vervolgens laten bijschrijven op
de eigen zorgpolis.
Burgervoogdij voor juristen - Alliantie Burgervoogdij, juli 2021
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Tot slot legt de gecertificeerde instelling rekening en verantwoording af over het gevoerde bewind
over het vermogen van de minderjarige aan de burgervoogd (ingevolge art. 1:372 en 1:373, lid 1 BW)
en aan de rechtbank, sector kanton, van de vestigingsplaats.

1.3 Schorsing van de voogdij
Op grond van art. 1:331 BW kan de rechter het gezag van de voogd (natuurlijk persoon) schorsen als
er sprake is van een ‘acute en ernstige dreiging voor de minderjarige’ of als een medische behandeling
noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid van de jongere af te wenden en de voogd
toestemming weigert, waar die wettelijk wel vereist is.

1.4 Het einde van de voogdij
Voogdij kan zowel van rechtswege eindigen als door een beslissing van de rechter.
Beëindiging van rechtswege
De voogdij wordt in drie situaties van rechtswege beëindigd: (1) de minderjarige bereikt de leeftijd van
18 jaar, (2) de minderjarige komt te overlijden en (3) de voogd komt te overlijden. De laatste optie is
uiteraard niet aan de orde als de voogdij is opgedragen aan een gecertificeerde instelling voor
jeugdbescherming.
Beëindiging door de rechter
Er kunnen zich omstandigheden voordoen die het onmogelijk of onwenselijk maken dat de voogd nog
langer deze functie uitoefent. In die gevallen kan de rechter de voogdij beëindigen.
Een voogd kan de rechter verzoeken om van de voogdij ontslagen te worden. Dit verzoek kan ook
ingediend worden door een ander, uit naam van de voogd. Bijvoorbeeld als de voogd onder curatele
is gesteld of door een geestelijke stoornis zijn wil niet (meer) kan bepalen.
Beëindiging van de voogdij op verzoek van de voogd zelf kan op drie gronden: a) geestelijk of
lichamelijk gebrek, b) het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of c) de bereidverklaring van een
ander op de voogdij op zich te nemen en de rechtbank van oordeel is dat deze overneming in het
belang van de minderjarige is (art. 1:322, lid 1 BW). De gecertificeerde instelling die de voogdij wil
overdragen aan een burgervoogd volgt formeel deze laatste route.
De rechter kan de voogdij ook beëindigen als de voogd het gezag misbruikt of als de minderjarige
‘zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de voogd niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding [...] in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de
ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn’ (art. 1:327 BW). De rechter doet dit
op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie of een bloed- of aanverwant van het kind tot en met de vierde graad (art. 1: 329, lid 1 BW). Anderen zijn hiertoe niet
bevoegd.
De rechter zal de voogdij ook beëindigen als het ouderlijk gezag hersteld wordt op grond van art.
1:277 BW. Herstel van het ouderlijk gezag is mogelijk als de rechter dit in het belang van de minderjarige acht en als de ouder kan aantonen dat hij duurzaam de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind kan dragen. Herstel van het ouderlijk gezag is alleen mogelijk op
verzoek van de ouder zelf of van de Raad voor de Kinderbescherming (art. 1:278 BW).
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2. De taken van een burgervoogd
Een burgervoogd heeft drie taken.
De voogd draagt de verantwoordelijkheid dat de minderjarige ‘overeenkomstig diens vermogen
wordt verzorgd en opgevoed’ (art.1:336 BW).
De voogd vertegenwoordigt de minderjarige in burgerlijke handelingen (art. 1:337 lid 1 BW).
De voogd voert het bewind over het vermogen van de minderjarige (art. 1:337 lid 2 BW).

2.1 Verantwoordelijkheid voor
de verzorging en opvoeding
De voogd moet ervoor zorgen dat de minderjarige wordt verzorgd en opgevoed. In beginsel hoeft
een voogd dat niet zelf te doen, zoals ouders met ouderlijk gezag die plicht wel hebben (art. 1:247, lid
1 BW). Alleen bij gezamenlijke voogdij (door twee pleegouders) zijn ook de voogden hiertoe verplicht
op grond van art. 1:282, lid 6 BW. Gezamenlijke voogdij ligt daarom niet voor de hand bij burgervoogdij volgens de definitie in hoofdstuk 1 – de minderjarige woont immers niet bij de burgervoogd,
maar in een instelling, gezinshuis of pleeggezin.
De wetgever specificeert ‘verzorging en opvoeding’ in art. 1:247, lid 2 BW, eerste volzin: ‘Onder
verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het
geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, alsmede het bevorderen van de
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.’ Deze omschrijving is op grond van art. 1:248 BW van overeenkomstige toepassing op de voogd. De tweede volzin van art. 1:247, lid 2 BW bevat een verbod op
het toepassen van ‘geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling’. Ook
dit verbod is dus van toepassing op voogden.
De wet eist dat de verzorging en opvoeding van de minderjarige gebeurt ‘overeenkomstig diens
vermogen’. Deze bepaling is alleen relevant als het kind over vermogen beschikt, dat ingezet kan
worden om zijn staat van leven op het peil te houden van vóór de voogdij.
Vrijheid
De wet bevat verder geen bepalingen over hoe de voogd zijn taken moet uitvoeren. Er is bijvoorbeeld
geen wettelijke verplichting om met de ouders te overleggen of hen zelfs maar te informeren over
hoe het gaat met hun kind. Dat nalaten als het wel kan, is overigens wel onzorgvuldig tegenover de
ouders én hun kind. Zij hebben immers op grond van art. 8 EVRM waar mogelijk recht op eerbiediging van hun familieleven – ook als zij geen ouderlijk gezag meer hebben. Ook zal de voogd er waar
mogelijk voor moeten zorgen dat het kind kan omgaan met de ouders (art. 1:377a, lid 1 BW).
Om de vrijheid van de voogd (net als die van ouders met gezag) enigszins te begrenzen, heeft de
wetgever de mogelijkheid van sancties opgenomen. Ook een kind onder voogdij kan bijvoorbeeld
onder toezicht gesteld worden (art. 1:255 BW). De rechtbank kan ook, wanneer de minderjarige in
zijn ontwikkeling wordt bedreigd en de voogd niet de verantwoordelijkheid voor verzorging en
opvoeding op zich neemt of het gezag misbruikt, de voogdij beëindigen (art. 1:327 BW).
Als er een conflict tussen de voogd en het kind is, kan een bijzondere curator worden benoemd (art.
1:250 BW). Dat kan bijvoorbeeld ook als er sprake is van strijdige zakelijke belangen tussen voogd en
minderjarige.
Burgervoogdij voor juristen - Alliantie Burgervoogdij, juli 2021
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Als een minderjarige vindt dat de voogd zijn taken niet goed uitoefent, kan die de minderjarige dit
melden bij de Raad van de Kinderbescherming. De Raad kan er dan na onderzoek een verzoek aan de
rechtbank om een andere voogd te benoemen.
Kosten
Een voogd kan kosten maken om de minderjarige te laten verzorgen en opvoeden. Het gaat bij
burgervoogdij niet om de kosten van levensonderhoud. De kosten voor de plaatsing in een instelling,
gezinshuis of pleeggezin komen voor rekening van de gemeente, in het kader van de Jeugdwet.
Andere kosten van levensonderhoud komen voor rekening van de ouders, ook al hebben zij geen
gezag meer over hun kind. Denk aan kleding, schoolspullen of contributie voor een sportvereniging.
In de praktijk blijkt het echter lastig om deze kosten daadwerkelijk op de ouders te verhalen. Zij zijn
vaak armlastig, ze weigeren medewerking of ze hebben niet of nauwelijks contact met de voogd.
In principe mag de voogd de kosten voor het uitvoeren van de voogdij die voor zijn rekening komen,
betalen uit het vermogen van de minderjarige (art. 1:358, lid 1 BW). Er moet dan wel vermogen zijn.
Over het algemeen is dat alleen het geval bij kinderen van wie de ouders zijn overleden. Denk aan
uitkeringen, levensverzekeringen of vermogen uit bijvoorbeeld de verkoop van de ouderlijke woning.
Bij voogdij na beëindiging van het ouderlijk gezag, is meestal geen sprake van noemenswaardig
vermogen bij het kind.
Vergoedingen
Er zijn verschillende mogelijkheden voor burgervoogden om hun kosten te compenseren.
Kinderbijslag
De voogdij heeft recht op kinderbijslag voor het kind, tot het 18 jaar wordt, ongeacht waar het kind
woont.
Kindgebonden budget
Wie kinderbijslag ontvangt, heeft in veel gevallen ook recht op een kindgebonden budget. Afhankelijk
van het inkomen en of er een toeslagpartner is, kan dit budget enkele tientjes tot enkele duizenden
euro’s per jaar bedragen. Het kindgebonden budget telt niet als inkomen bij andere inkomensafhankelijke regelingen. Ook hoeft de besteding ervan niet verantwoord te worden.
Vergoedingen door de gemeente
Sommige gemeenten vergoeden de kosten van burgervoogden. Het gaat hierbij altijd om een maatwerk regeling.

2.2 Vertegenwoordiging
De voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. De voogd vertegenwoordigt het kind ‘in en
buiten rechte’, zoals ook een ouder met gezag dat zou doen.
Beslissingsbevoegdheid
Op grond van deze vertegenwoordiging beslist de voogd over medische behandelingen (tot 12 jaar
volledig, van 12-16 jaar samen met het kind), over de schoolkeuze en over de plaatsing van het kind in
een instelling, gezinshuis of pleeggezin.
Wordt het kind al minstens een jaar met instemming van de voogd door pleegouders verzorgd en
opgevoed, dan kan de voogd het verblijf van de minderjarige alleen met toestemming van deze
pleegouders wijzigen (art. 1:336a BW). Het zogenoemde blokkaderecht van pleegouders is dus ook
van toepassing als het kind onder voogdij staat van een burgervoogd.
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Aansprakelijkheid schade door minderjarige
Als wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kan de voogd kan aansprakelijk zijn als het kind
schade aanricht (art. 6:162 jo art. 6:169 BW).
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.
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 de burgervoogd.
Die is daardoor meestal niet aansprakelijk als er iets mis gaat. Alleen als de burgervoogd
bijvoorbeeld wist wat het kind ging doen en hem niet heeft tegengehouden, kan de burgervoogd
aansprakelijk zijn.
Jongeren van 16 jaar of ouder zijn volledig zelf aansprakelijk voor schade die ze veroorzaken. De
wettelijke vertegenwoordiger kan hier niet op aangesproken worden.
Hoewel de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door onrechtmatig gedrag van jongeren van 14
jaar en ouder dus meestal ontbreekt, voelen burgervoogden zich (net als ouders) wel verantwoordelijk
voor die schade. Bij kleine zaakschade zullen ze de kosten misschien zelf dragen (of op het vermogen
van het kind verhalen), maar zeker persoonsschade (letselschade, verlies aan inkomen, smartengeld)
kunnen de kosten hoog oplopen. De minderjarige zelf kan die niet dragen, ook al is hij wettelijk aansprakelijk. Het hoort bij de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige, dat de voogd zorg voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor het kind.

2.3 Bewind
Een voogd voert het bewind over het vermogen van de minderjarige. De regels hiervoor staan in art.
1:338-377 BW.
Inventariseren
Bij het begin van de voogdij moet de voogd een overzicht samenstellen van het vermogen van de
minderjarige en daarvan binnen acht weken schriftelijke verslag doen aan de rechtbank (art. 1:338
BW), of zoveel later als de rechtbank noodzakelijk vindt (art. 1:340 BW). Is het vermogen niet hoger
van € 11.250, dan volstaat het invullen van een standaardformulier (art. 1:339, lid 1 BW).
Machtiging
In principe kan de voogd voor de minderjarige ‘alle handelingen verrichten’ die hij in het belang van de
minderjarige ‘noodzakelijk, nuttig of wenselijk acht’ (art. 1:343 BW). Maar voor een aantal handelingen
is (voorafgaande) machtiging van de kantonrechter vereist (art. 1:345-349 BW). Het gaat om de volgende handelingen.
Het aangaan van overeenkomsten die de strekking hebben te beschikken over de goederen van
het kind (bijvoorbeeld de verkoop van zijn huis), tenzij: de handelingen betrekking hebben op geld
(bijvoorbeeld een overboeking van geld); als een gewone beheersdaad kunnen worden beschouwd of geschieden op grond van een rechterlijk bevel.
Het doen van giften, tenzij het gaat om gebruikelijke, niet bovenmatige giften (bijvoorbeeld een
verjaardagscadeau).
Het aannemen van giften of erfenissen, waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden.
Het lenen van geld of het verbinden van het kind als borg of hoofdelijk medeschuldenaar.
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Overeenkomen dat een boedel, waartoe het kind gerechtigd is, voor een bepaalde tijd onverdeeld
wordt gelaten.
Als de voogd goederen van het kind wil kopen, huren of pachten.
Als de voogd namens het kind een procedure voert en daarbij namens het kind een eis instelt, in
beroep wil gaan of in een uitspraak van de rechter wil berusten.
Als het kind een onderneming erft en de voogd deze onderneming wil voortzetten.
Voor de zuivere aanvaarding of verwerping van een nalatenschap. Voor minderjarigen geldt dat zij
een nalatenschap zonder machtiging van de rechter alleen kunnen aanvaarden onder het voorbehoud dat de baten de schulden zullen overtreffen, zogenaamde beneficiaire aanvaarding.
Doelmatige belegging
De voogd moet zorg dragen voor een doelmatige belegging van het vermogen van het kind (art. 1:350
BW). Groeit het beheer van het vermogen de voogd boven het hoofd, dan kan hij de rechter verzoeken om een professionele bewindvoerder aan te stellen (art. 1:370 BW). Ook kan de voogd te maken
krijgen met een bewindvoerder bij schenking of vermaking aan de minderjarige (art. 1:337 lid 3 BW jo
art. 4:153 en 7:182 BW), als er meerdere kinderen zijn die samen een huis erven en onder het gezag
van verschillende voogden staan (art. 1:369 lid 1 BW) of bij schorsing van de voogdij en toekenning
van de voorlopige voogdij aan een gecertificeerde instelling (art. 1:331 lid 2 BW).
Tussentijdse verantwoording
De rechter kan aan de voogd opleggen dat deze periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks of eens in de twee of
drie jaar) rekening en verantwoording aflegt over hetgeen in die periode is gebeurd met het vermogen
(art. 1:359 BW). Op die manier kan de rechter desgewenst de vinger aan de pols houden en - zo nodig
- tijdig ingrijpen.
Verantwoording
Aan het einde van de voogdij dient de voogd rekening en verantwoording af te leggen over zijn bewind over het vermogen van de minderjarige (art. 1:372-374 BW). Dat gebeurt ten overstaan van de
kantonrechter, aan de nieuwe voogd (als de voogdij wordt overgedragen) of aan de jongere zelf (als
die meerderjarig is geworden). Dit geldt dus ook bij de start van de voogdij, als de burgervoogd de
voogdij overgedragen krijgt van een gecertificeerde instelling. Die instelling legt dan ten overstaan van
de kantonrechter verantwoording af aan de (nieuwe) burgervoogd over het bewind. Meestal gebeurt
dat schriftelijk, in de vorm van een rapportage.
Aansprakelijkheid voogd voor slecht bewind
Voert de voogd onzorgvuldig beheer over het vermogen van de minderjarige en lijdt die daardoor
schade, dan is de voogd hiervoor aansprakelijk (art. 1:362 BW).
Als de voogd een goed van de minderjarige verduistert, is hij zelfs strafbaar. Op een dergelijke verduistering staat een maximale gevangenisstraf van vijf jaar of een geldboete van de vijfde categorie
(art. 323 Sr).

2.4 Erfrecht
Kinderen die onder voogdij staan van een burgervoogd hebben geen wettelijk recht op zijn of haar
erfenis, zoals bloedverwanten dat wel hebben. Er geldt voor voogdijkinderen dus niet zoiets als een
‘legitieme portie’ van de erfenis. Als een burgervoogd wil dat zij meedelen in de erfenis, dan moet dit
expliciet worden opgenomen in het testament van de burgervoogd. Voogdijkinderen profiteren dan
echter niet van dezelfde vrijstellingen van de erfbelasting die voor kinderen, pleegkinderen of stiefkinderen wel gelden.
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Meer informatie over burgervoogdij
Algemene Informatie

Bezoek de website www.burgervoogd.nl.
Lees de algemene folder Een band voor het leven, met praktische informatie over burgervoogdij
voor belangstellenden.

informatie voor professionals

Veilig loslaten. Informatie over burgervoogdij voor voogden in de jeugdbescherming.
Continuïteit voor het kind. Informatie over burgervoogdij voor medewerkers van de Raad voor de
Kinderbescherming.
Een burger als voogd. Informatie voor medewerkers in de residentiële jeugdzorg.

Informatie voor (aspirant) burgervoogden

Burgervoogdij – de financiële gevolgen.
Aansprakelijkheid voor burgervoogden.
Na de burgervoogdij – als het kind 18 jaar wordt.
Omdat het kind in je hart zit – ook als het ergens anders gaat wonen. Folder voor pleegouders van
wie het pleegkind in een instelling gaat wonen.
Er helemaal zijn voor het kind. Aanvullende informatie voor gezinshuisouders die overwegen om
burgervoogd te worden van één van de kinderen voor wie ze zorgen.

Filmpjes

Het verhaal van Danny, over zijn burgervoogd Bouke.
Het verhaal van Marinette, over haar burgervoogd Gio.
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