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De visie van Justitie op de voogdij (maart 2006) 
 
 
1.  Aanleiding 
 
De Inspectie Jeugdzorg heeft in 2003 onderzoek gedaan naar de manier waarop het bureau 
jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen (met uitzondering van Nidos) voogdijen uit-
voeren1. Daarbij bleek de taakuitoefening een aantal tekorten te vertonen. De Inspectie heeft 
de onderzochte organisaties aanbevelingen gedaan die moeten leiden tot een verbetering van 
de situatie.  
Daarnaast kreeg Justitie het dringende advies een visie op de voogd ij te ontwikkelen. De 
minister van Justitie heeft in zijn brief van 30 juni 20042 aan de Tweede Kamer zijn visie op 
hoofdlijnen gepresenteerd. De hier gepresenteerde tekst is een uitwerking van die hoofdlijnen, 
en heeft betrekking op alle minderjarigen onder voogdij van de bureaus jeugdzorg en Nidos.  
 
Deze notitie biedt, na een algemene inleiding over voogdij en jeugdbescherming (bij 3) en de 
reikwijdte van voogdijen (bij 4) de uitwerking van de eerder gepresenteerde hoofdlijnen (bij 
5, 6,7 en 8). De hieruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering van voogdijen zijn cursief 
weergegeven. Enkele daarvan zijn al neergelegd in wet- en regelgeving.  
Deze uitwerking is de eerste stap in de uitvoering van het project ‘verbetering van de voogdij’ 
van het beleidsprogramma Beter Beschermd. Dit programma omvat een aantal projecten die 
moeten leiden tot een meer efficiënte en effectieve jeugdbescherming.  
 
Bij ernstige opvoed- en opgroeiproblemen kunnen ouders en minderjarigen een beroep doen 
op de jeugdzorg. Dit is geregeld in de Wet op de jeugdzorg. Echter, wanneer de hulp in het 
vrijwillige kader niet van de grond komt of niet langer wordt aanvaard en er ernstige zorgen 
zijn over de situatie waarin een minderjarige zich bevindt, kan de overheid ingrijpen in het 
gezag van de ouders over de minderjarige. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Dat 
ingrijpen wordt altijd door de rechter gelegitimeerd.  
 
De uitwerking van de visie heeft gevolgen voor de wet- en regelgeving, en voor de uitvoering 
van de jeugdbeschermingstaken door de Raad voor de Kinderbescherming, de bureaus 
jeugdzorg en Nidos. In de bijlage bij deze notitie zijn deze gevolgen globaal weergegeven. 
Veel voogdijpupillen wonen in een pleeggezin. In Trillium, het project voor de innovatie en 
kwaliteitsverbetering in de pleegzorg zijn knelpunten gesignaleerde die ook op de voogdij van 
toepassing zijn, met name als het gaat om de juridische inbedding van de zogenaamde 
opvoedingsvariant in de pleegzorg3. Ook hieraan zal, in overleg met VWS aandacht worden 
besteed. 
 
Tenslotte: ook de MOgroep heeft namens de bureaus jeugdzorg een visie gepresenteerd op de 
uitvoering van de voogdij4. De in deze visie uitgewerkte methodische vertrekpunten voor de 
uitvoering van voogdijen stemmen overeen met de visie van Justitie. Justitie heeft dan ook 
positief gereageerd op de inhoud van het visiedocument van de MOgroep. 
 
 

                                                 
1 Zie ‘Jeugdigen onder voogdij’, Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, 2003.  
2 TK 2003-2004 28 606 nr. 19. 
3 Zie ‘Pleegzorg in een veranderende jeugdzorg; een visie op ontwikkeling’ (VOG, 2000) en ‘Pleegzorg met 
visie; juridische haken en ogen’ (VOG, 2000). 
4 In  ‘Waarborgen voor optimale ontwikkeling, Visiedocument Voogdij’ (MOgroep, september 2004). 
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2.  Samenvatting 
 
Een voogdij5 is een bijzondere gezagsvorm voor bijzondere situaties. Met dat laatste wordt 
bedoeld dat de minderjarige voor de stabiliteit in zijn opvoeding en verzorging onvoldoende 
terug kan vallen op zijn ouders. Het bijzondere van de gezagsvorm is dat de uitoefening van 
het gezag en het feitelijke opvoeden zélf gescheiden zijn.  
Justitie is van mening dat, waar enigszins mogelijk, voor voogdijpupillen het pedagogisch en 
juridisch gezag weer verbonden moet worden bij een natuurlijke persoon. Dat wil zeggen dat 
de plaatsing van een voogdijpupil in een pleeggezin de voorkeur krijgt boven plaatsing in een 
tehuis. En dat vervolgens de pleegouders, zodra dat verantwoord is, in staat worden gesteld 
om naast het pedagogische ook het juridische gezag over hun pleegkind te verwerven.  
Waar dat niet kan, bijvoorbeeld bij bijzondere doelgroepen als ama’s (alleenstaande minder-
jarige asielzoekers) en verstandelijk of anderszins gehandicapten, moet actief geïnvesteerd 
worden in het creëren van een sociaal netwerk waar voogdijpupillen na het bereiken van hun 
meerderjarigheid op terug kunnen vallen. 
 
 
3.  Jeugdbescherming en voogdij 
 
De doelstelling van de jeugdbescherming is op te komen voor kinderen van wie het recht op 
een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en uitgroei naar de volwassenheid ernstig wordt 
bedreigd 6. De verantwoordelijkheid voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen ligt bij 
de ouders; dit vloeit ook voort uit het ouderlijk gezag. Schieten zij daarin tekort, dan kan de 
overheid ingrijpen door een kinderbeschermingsmaatregel te treffen.  
De meest voorkomende kinderbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling. Deze maat-
regel tast het gezag van de ouders niet aan. Wel wordt een bureau jeugdzorg belast met de 
taak de ouders hulp en steun te verlenen bij de opvoeding van de kinderen. Het bureau 
jeugdzorg heeft bovendien de bevoegdheid aanwijzingen te geven waar de ouders zich aan 
moeten houden. 
Ook kunnen kinderen in het kader van de ots uit huis worden geplaatst; veelal gebeurt dat in 
een pleeggezin. Deze plaatsingen kunnen tot problemen leiden als duidelijk is dat terug-
plaatsing bij de ouders niet meer mogelijk is: de pleeggezinplaatsing moet ieder jaar weer 
voor een besluit over verlenging ervan aan de kinderrechter worden voorgelegd. Dit leidt tot 
onrust in de opvoedingssituatie waar stabiliteit en zekerheid over langdurig verblijf gewenst 
zijn. 
 
Dat is anders bij twee andere maatregelen: die van de ontheffing en van de ontzetting van de 
ouders uit het gezag. Bij die maatregelen raken de ouders het gezag over hun kinderen kwijt. 
Doorgaans wordt het gezag dan overgedragen aan een bureau jeugdzorg. Dat kan ook 
gebeuren wanneer een minderjarige niet onder ouderlijk gezag staat (denk aan kinderen van 
minderjarige ouders), en niet op wettige wijze in het gezag is voorzien.  
Een beperkt aantal voogdijen zijn zogenaamde tijdelijke voogdijen omdat ouders langdurig in 
het buitenland verblijven of in een inrichting zijn opgenomen. Een bijzondere categorie in dit 
verband zijn de ama’s; over hen voert de landelijk werkende instelling Nidos de voogdij. 

                                                 
5 In deze notitie wordt deze term gebruikt voor voogdijen van bureaus jeugdzorg en de landelijk werkende 
instellingen voor de voogdij, waaronder Nidos.  
6 Omschrijving ontleend aan ‘Justitie en Jeugd in Nederland, bundel 1: Jeugdbescherming’, 2001. 
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Een aantal van de voogdijen is een vervolg op een ots7. Dan is er een zogenaamde ‘verder-
strekkende maatregel’, d.i. gezagsontnemende maatregel getroffen omdat duidelijk is dat de 
ouders niet meer in staat zullen zijn de opvoedingsverantwoordelijkheid voor hun uit huis 
geplaatste kind weer volledig op zich te nemen. Deze kinderen wonen doorgaans in een pleeg-
gezin. Met het treffen van een gezagsontnemende maatregel is hun perspectief op verblijf in 
het pleeggezin verzekerd.  
 
Het aantal voogdijen schommelt al jaren rond de 5000; de jaarlijkse in- en uitstroom is ca. 
900. De gemiddelde looptijd van een voogdij is ongeveer 7 jaar. Tenminste 60% daarvan 
loopt af wegens het bereiken van de meerderjarige leeftijd van de voogdijpupil, 5% wegens 
voogdij-overdracht aan de pleegouders, en 4% vanwege herstel van de ouders in het gezag 
over hun kind. 
In deze cijfers is niet begrepen het aantal van ca. 4500 ama’s, voor het merendeel 16- en 17-
jarigen. Het verscherpte toelatingsbeleid heeft de laatste jaren geleid tot een daling van de 
instroom van ama’s van ruim 6000 in 2000 naar bijna 550 in 2004. Bij de ama’s eindigt de 
voogdij doorgaans bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd of terugkeer naar het land 
van herkomst. 
 
 
4.  De reikwijdte van een voogdij 
 
Gezag van ouders of voogden ‘heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het 
bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in 
als buiten rechte.’8  
De verantwoordelijkheid van een voogdij- instelling verschilt niet van die van ouders 9: ook zij 
hebben zorg te dragen voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Hieronder wordt 
mede verstaan: ‘de zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en 
de veiligheid van het kind, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijk-
heid.’10 
De bureaus jeugdzorg en Nidos dragen de feitelijke verzorging en opvoeding van voogdij-
pupillen over aan anderen, en houden toezicht op de wijze waarop dit gebeurt. Bepalend voor 
het welslagen van de zorg voor de persoon van minderjarige is dat deze aan het einde van de 
voogdijperiode in een stabiele leefsituatie verkeert, en dat hij beschikt over een sociaal 
netwerk. De taken ‘bewindvoering over het vermogen’ en ‘vertegenwoordiging in burgerlijke 
handelingen’ voeren de instellingen zelf uit.  
 
 
5.  Taak 1:  De zorg voor de persoon van de minderjarige 
 
Een voogdij is een bijzondere gezagsvorm voor bijzondere situaties.  
 
De bijzondere situatie 
Met dat laatste, ‘bijzondere situatie’, wordt bedoeld dat de minderjarige voor de stabiliteit in 
zijn opvoeding en verzorging kennelijk onvoldoende terug kan vallen op zijn ouders. Redenen 
daarvoor kunnen zijn dat de ouders ongeschikt of onmachtig zijn hun plicht tot verzorging en 

                                                 
7 Dit was het geval bij 78% van de minderjarigen die door de Inspectie Jeugdzorg zijn betrokken in het bij noot 1 
genoemde onderzoek naar de uitvoering van voogdijen.  
8 Zie 1 BW art. 245. 
9 Zie 1 BW art. 303. 
10 Zie 1 BW art. 247. 
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opvoeding te vervullen (de gronden voor een ontheffing uit het ouderlijk gezag11), maar het 
kan ook gaan om situaties waarin ouders misbruik maken van hun gezag of hun verplich-
tingen jegens een of meer kinderen ernstig verwaarlozen (gronden voor een ontzetting uit het 
ouderlijk gezag12).13  
Kinderen van wie de ouders uit het gezag zijn ontzet of ontheven, zijn over het algemeen 
verwaarloosd, en dus getraumatiseerd. Het zijn kwetsbare kinderen die professionele zorg 
nodig hebben, en die zijn aangewezen op speciale opvoedingsvoorzieningen. Ook bij tijde-
lijke voogdijen is vaak sprake van omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de gronden voor 
een ontheffing of ontzetting.  
Een aanzienlijk deel van de ontheffingen is een vervolg op een ondertoezichtstelling (ots). 
Deze minderjarigen zijn reeds bekend bij het bureau jeugdzorg dat deze kinderbeschermings-
maatregel uitvoerde. De minderjarige is dan al, wellicht voor langere tijd, uit huis geplaatst, 
mogelijk in een pleeggezin. De problematische gezinssituatie die aan de uithuisplaatsing 
vooraf ging, zal zeker zijn sporen hebben nagelaten. Ook in deze gevallen gaat het om 
kinderen die kampen met een achterstand in hun ontwikkeling, en met emotionele- en / of 
gedragsproblemen. 
 
Een bijzondere plaats nemen de ama’s14 in die onder de tijdelijke voogdij van de stichting 
Nidos zijn geplaatst. Dit zijn minderjarige asielzoekers die zonder hun ouders of andere 
familieleden naar Nederland zijn gekomen om hier een toekomst op te bouwen, of die hier 
worden aangetroffen. Vanwege het ontbreken van het gezag wordt daar door de kantonrechter 
in voorzien. De stichting Nidos is aangewezen als landelijk werkende instelling aan wie de 
tijdelijke voogdij over deze minderjarigen kan worden opgedragen. Ook nadat een ama een 
definitieve verblijfsvergunning krijgt (en dus geen asielzoeker meer is), blijft het gezag bij 
Nidos.  
De groep ama’s is gemêleerd: van minderjarigen met ernstige problemen op het persoonlijke 
en/of sociale vlak, tot jongeren die hier na korte tijd prima hun eigen weg weten te vinden. 
Eventuele problemen kunnen nog versterkt worden door cultuurverschillen, door de zorg om 
ouders en andere familie in het land van herkomst, en door de onzekerheid en teleurstellingen 
die een asielprocedure met zich mee kan brengen. 
 
De bijzondere gezagsvorm 
Het bijzondere van de gezagsvorm is dat, zoals hierboven al is geschetst, de uitoefening van 
het gezag en het feitelijke opvoeden zélf gescheiden zijn. Opvoeding en verzorging zijn ‘uit-
besteed’; de juridische verantwoordelijkheid over de voogdijpupil blijft bij een, in de ogen 
van de minderjarige, anonieme organisatie die niet verbonden is met zijn of haar leefwereld15.  
In principe horen opvoeden en gezag echter bij elkaar. Voor voogdijpupillen is de scheiding 
in verantwoordelijkheden vaak verwarrend, zeker wanneer het kind al lange tijd in een pleeg-
gezin woont. Ook voor volwassenen is het doorgaans niet gemakkelijk de pedagogische 

                                                 
11 Zie 1 BW art. 266. 
12 Naast slecht levensgedrag, het betrekken van de minderjarige bij c.q. deze aanzetten tot het plegen van een 
misdrijf, de veroordeling tot een vrijheidsstraf van 2 jaar of langer, en het veronachtzamen van aanwijzingen in 
het kader van een ondertoezichtstelling (zie 1 BW art. 269). 
13 Overigens staan deze gronden voor de gezagsontnemende maatregelen momenteel ter discussie. Het traject 
‘Wetsvoorstel verbetering kinderbeschermingsmaatregel’, een van de activiteiten van het beleidsprogramma 
Beter Beschermd, heeft (onder andere) als doel een meer kindgerichte herformulering van deze gronden, en een 
verbetering van de samenhang tussen de ots en de gezagsontnemende maatregelen. 
14 En vergelijkbare in ministeriële regelingen aangewezen categorieën als minderjarige slachtoffers van mensen-
handel en buitenlandse kinderen die onbegeleid op Schiphol worden achtergelaten. 
15 Dit ligt genuanceerder bij minderjarigen die zelfstandig wonen of die vaak van verblijfplaats moeten wisselen, 
zoals de ama’s. Voor deze pupillen is de voogdijwerker juist wél een continue factor. 
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verantwoordelijkheid voor een kind te nemen wanneer zij niet ook de wettelijke vertegen-
woordiger zijn. En hoewel art. 248 van Boek 1 BW aangeeft dat diegene die een minderjarige 
feitelijk opvoedt en verzorgt ook verantwoordelijk is voor diens welzijn, veiligheid en ont-
wikkeling, in de praktijk worden er knelpunten ervaren bij de scheiding van verantwoordelijk-
heden16. 
 
Het is de taak van de bureaus jeugdzorg en van Nidos voor hun voogdijpupillen het peda-
gogisch en juridisch gezag waar  mogelijk weer te verbinden bij een natuurlijke persoon. 
Dat wil zeggen dat de plaatsing van een voogdijpupil in een pleeggezin de voorkeur krijgt 
boven plaatsing in een tehuis. En dat vervolgens de pleegouders, zodra dat verantwoord is, 
in staat worden gesteld om naast het pedagogische ook het juridische gezag over hun 
pleegkind te verwerven17. Dit biedt ook mogelijkheden voor adoptie van de minderjarige 
door de pleegouders. 
 
Het primaat van een pleeggezinplaatsing voor voogdijpupillen wordt door de bureaus jeugd-
zorg gedeeld 18. Ook Nidos plaatst ama’s bij voorkeur in gezinsverband, omdat een gezin de 
beste omgeving is voor een kind om op te groeien en zich te ontwikkelen. Het streven is de 
pupil te plaatsen in een gezin met dezelfde culturele achtergrond als de ama.  
Voor een deel van de ca. 1500 lichamelijk en/of verstandelijk (licht) gehandicapte voogdij-
pupillen speelt wel een specifiek probleem. Daar kan het zijn dat een op zich succesvolle 
pleeggezinplaatsing moet worden beëindigd omdat duidelijk is dat de minderjarige nimmer in 
staat zal zijn zich zelfstandig te vestigen, en zorg van pleegouders eindig is. In die gevallen 
moet tijdig worden gekozen voor een leefsituatie met perspectief op langdurig verblijf. 
 
Ook het principe van overdracht van de voogdij aan pleegouders moet genuanceerd worden 
toegepast. Allereerst moet er zo veel mogelijk zekerheid zijn over het perspectief van de 
minderjarige bij de pleegouders; ook moeten de problemen van de veelal getraumatiseerde 
voogdijpupil hanteerbaar zijn voor de pleegouders. Dit speelt zeker bij gehandicapte voogdij-
pupillen. Verder zijn belangrijke aandachtspunten: de kwaliteit van de relatie tussen 
pleegouders en ouders en de mate van aanvaarding van de pleegsituatie door de ouders. 
Ten slotte: omdat ama’s niet naar Nederland komen om nieuwe ouders te vinden, is voor deze 
groep enige terughoudendheid geboden waar het gaat om voogdijoverdracht naar pleegouders. 
Bij deze groep voogdijpupillen is bovendien duidelijkheid over de verblijfstitel een belangrijk 
criterium voor overdracht van de voogdij aan de pleegouders.  
 
Zo kunnen er dus allerlei redenen zijn waarom voogdij-overdracht niet in het belang is van 
een minderjarige. Ook kunnen pleegouders eigen motieven hebben om niet het juridische 
gezag over een pleegkind op zich te nemen. In deze situaties kan de voogdij- instelling de 
pleegouders machtigen op bepaalde terreinen het gezag uit te oefenen. 
Voor sommige voogdijpupillen is opvoeding in een gezin niet weggelegd. Dat heeft dan te 
maken met ernstige lichamelijke of verstandelijke beperkingen of met ernstige gedrags-
stoornissen. Deze kinderen zijn aangewezen op langdurig, soms zelfs permanent verblijf in 
een tehuis. Bij een aantal van deze pupillen bekommert zich – buiten de medewerkers van het 
tehuis – alléén nog de voogdijwerker om hen.  
                                                 
16 De MOgroep noemt in dit verband schoolkeuze en medisch ingrijpen, maar ook valt te denken aan de keuze 
voor een bepaalde levensovertuiging. 
17 Dit is ook de strekking van art. 42-4  van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg .  In datzelfde besluit is 
overigens in art. 61bepaald dat met betrekking tot ama’s de wijze van uitvoering van deze en andere in het 
besluit opgenomen taken moet passen bij de aard van het verblijf van de minderjarige in Nederland en zijn 
verwachte verblijfsduur. 
18 Zie het in noot 4 genoemde visiedocument. 
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Voogdijpupillen die langdurig of permanent zijn aangewezen op residentiële zorg hebben een 
sociaal netwerk nodig waar zij na hun meerderjarigheid op terug kunnen vallen19. Daarbij kan 
gedacht worden aan een vakantie- of weekendgezin waar het kind kan gaan logeren en dat 
ook contacten onderhoudt met het bureau jeugdzorg en de residentiële voorziening.  
 
Het bureau jeugdzorg en Nidos hebben er voor te zorgen dat een voogdijpupil die is aan-
gewezen op langdurige residentiële zorg, een of meerdere personen buiten de instelling 
heeft waar hij contact mee heeft en voor ondersteuning een beroep op kan doen20.  
 
Wat ook de achtergrond is voor het niet kunnen vervullen van ouderlijk gezag: ouders zijn en 
blijven belangrijk in het leven van hun kinderen. De minderjarige houdt, tenzij dit in strijd is 
met zijn belang, recht op contact met hen21. Ook het omgekeerde is het geval: een ouder 
zonder gezag heeft recht op omgang met zijn kind, een recht dat slechts onder speciaal in de 
wet genoemde omstandigheden kan worden ontzegd 22.  
 
De bureaus jeugdzorg en Nidos hebben de taak toe te zien op een zinvolle invulling van de 
rol van de ouders. Afhankelijk van de omstandigheden van ouders en minderjarige moet 
vastgesteld worden hoe de rol van de ouder-op-afstand  in het leven van hun kind vorm kan 
krijgen.  
 
Ouders houden altijd het recht hersteld te worden in het gezag over hun kinderen23. Zij 
kunnen hier bij de rechter om verzoeken. De rechter zal in zulke gevallen de mening vragen 
van het bureau jeugdzorg of Nidos; in bepaalde gevallen zal ook het advies van de Raad voor 
de Kinderbescherming worden ingewonnen. 
Anders dan bij de ots het geval is, hebben het bureau jeugdzorg en Nidos niet de opdracht de 
ouders de ondersteuning te bieden die hen in staat stelt hun opvoedingsverantwoordelijkheid 
weer op zich te nemen. Hun primaire verantwoordelijkheid is het creëren van een stabiele 
opvoedings- en leefsituatie voor hun voogdijpupillen, met maximale waarborgen voor contact 
met hun ouders.  
Wanneer een van de ouders of beiden hersteld willen worden in het gezag, zullen het bureau 
jeugdzorg en Nidos bij de rechter moeten motiveren waarom dat verzoek al dan niet, vanuit 
het belang van de voogdijpupil, kan worden ondersteund. Het is nodig dat zij hiervoor 
bepaalde criteria hanteren. 24 
 
Het bureau Jeugdzorg en Nidos hebben de taak criteria te ontwikkelen om een verzoek van 
ouders om hersteld te worden in het gezag over een voogdijpupil aan te kunnen toetsen. 
 
                                                 
19 Zie ook ‘Maatregel … regelmaat? Reconstructie van het (doorbreken van) transgenerationele overdracht van 
kinderbeschermingsmaatregelen’, Adviesbureau van Montfoort, 2001. Een van de aanbevelingen uit dit onder-
zoek is dat voor minderjarigen die langdurig onder voogdij staan, wordt gewerkt aan een overdracht van de 
vertrouwensband met de voogdijwerker naar een beschikbare persoon. 
20 Zie ook art. 42-3 van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg . 
21 Zie IVRK art. 9-3. In art. 42-2 van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg is reeds bepaald dat het contact 
tussen de voogdijpupil en het oorspronkelijke milieu bevorderd moet worden. 
22 Zie 1 BW art. 377a. Het gaat dan bijvoorbeeld om ongeschiktheid van de ouders voor omgang, ernstige 
bezwaren van de minderjarige van 12 jaar en ouder tegen de omgang, of ernstig nadeel voor de ontwikkeling van 
de minderjarige. 
23 Zie art. 6 en 8 van het EVRM die het recht op een eerlijk proces en het recht op eerbiediging van privé-, 
familie- en gezinsleven eerbiedigen. Alleen adoptie doorbreekt de familierechterlijke betrekkingen tussen ouders 
en hun kinderen. 
24 Nidos hanteert voor deze situaties een interne richtlijn. 
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6.  Taak 2: het bewind over het vermogen25  
 
Het komt voor dat voogdijpupillen bij de aanvang van en gedurende de periode van de 
instellingsvoogdij de beschikking hebben of krijgen over een vermogen. Het hoort tot de 
taken van het bureau jeugdzorg en van Nidos dit vermogen – in geld en/of goederen – 
deugdelijk te beheren. Bij de beëindiging van de voogdij moet over deze bewindvoering 
verantwoording worden afgelegd aan de kantonrechter. Slecht bewind kan leiden tot een eis 
om schadevergoeding. 
 
De bureaus jeugdzorg en Nidos hebben de taak de rol van bewindvoering uit te werken en 
te implementeren.26 
 
 
7.  Taak 3: de vertegenwoordiging in rechte27 
 
Iedere keer als een voogdijpupil een wettelijke vertegenwoordiger nodig heeft, vervult het 
bureau jeugdzorg die deze taak.  
Voorbeelden: 
• als een voogdijpupil dader of slachtoffer is van een strafbaar feit. In dat laatste geval moet 

het bureau ook alert zijn op de mogelijkheid van schadevergoeding;  
• als er toestemming nodig is voor een medische behandeling, de afgifte van een paspoort 

of een voorgenomen huwelijk;  
• wenst de voogdijpupil naamswijziging, dan dient het bureau jeugdzorg het verzoek 

daartoe in;  
• het bureau jeugdzorg komt op voor de belangen van de voogdijpupil als erfgenaam in een 

nalatenschap; 
Al deze taken gelden ook voor Nidos die bovend ien optreedt als wettelijk vertegenwoordiger 
en belangenbehartiger in de procedures die samenhangen met het asielverzoek van de ama. 
 
De bureaus jeugdzorg en Nidos hebben de taak de rol van wettelijk vertegenwoordiger uit te 
werken en te implementeren. 
 
 
8.  De afsluiting van de voogdij 
 
Het komt voor dat een voogdijpupil ook na het bereiken van de meerderjarige leeftijd nog 
jeugdzorg nodig heeft. De Wet op de jeugdzorg biedt hiertoe de mogelijkheid. Ook zijn er 
voogdijpupillen die op dat moment nog niet in staat zijn hun belangen, al dan niet van 
vermogensrechtelijke aard, waar te nemen. Bewindvoering en mentorschap kunnen hierin 
voorzien.  
 
De bureaus jeugdzorg en Nidos hebben bij de afsluiting van een voogdij de taak na te gaan 
of eenmaal aangevangen jeugdzorg voortgezet moet worden en/of voorzien moet worden in 
bewindvoering en/of mentorschap28, en tijdig de voor het realiseren van deze voorzieningen 
noodzakelijke maatregelen te treffen.  

                                                 
25 De tekst voor dit onderdeel is ontleend aan ‘De voogdij, uitgangspunten en uitvoering’ (Vedivo, 1998). 
26 Zie ook art. 42-1 van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg. 
27 Zie noot 25. 
28 De onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen is geregeld in Boek 1 BW, art. 431 e.v., het 
mentorschap voor meerderjarigen in Boek 1 BW art. 450 e.v. 
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Bijlage: de gevolgen voor het beleid 
 
 
De visie op de voogdij leidt tot de volgende beleidsvoornemens: 
 
 
Met betrekking tot wet- en regelgeving  
De kinderbeschermingswetgeving dient te voorzien in een periodieke verantwoording van de 
bureau jeugdzorg en Nidos over de uitvoering van de voogdij op de punten 
• realiseren van pleeggezinplaatsing en 
• realiseren van voogdij-overdracht 
Dit wordt meegenomen in de activiteit ‘aanpassing van de kinderbeschermingswetgeving’ van 
het beleidsprogramma Beter Beschermd.  
Verder kan bij de evaluatie van het beleid blijken dat het nodig is de pleegoudervoogdregeling 
te bezien op eventuele belemmeringen voor pleegouders om het gezag van een voogdijpupil 
op zich te nemen. 
 
 
Met betrekking tot de Raad voor de Kinderbescherming 
De Raad heeft als taak om, wanneer in de voogdij over een minderjarige moet worden voor-
zien, eerst te onderzoeken of er geschikte personen zijn in het bestaande netwerk van de 
minderjarige. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een gedwongen ontheffing van 
de ouders van een ots-pupil die al geruime tijd in een pleeggezin woont. Dit uitgangspunt is al 
opgenomen in Normen 2000. Nader onderzoek moet uitwijzen of de uitvoering hiervan moet 
worden aangescherpt. 
 
 
Met betrekking tot de bureaus jeugdzorg  
De MOgroep heeft in oktober 2004 een visiedocument voor de voogdij opgesteld met als 
titel‘Waarborgen voor optimale ontwikkeling’. Op het punt van de zorg voor de persoon van 
de minderjarige sluit dit document al goed aan bij de hier gepresenteerde visie op de voogdij.  
De MOgroep zal worden uitgenodigd het visiedocument te vertalen in een werkwijze voor de 
uitvoering van de voogdijen, en deze werkwijze te implementeren in de bureaus jeugdzorg. 
Daarbij zal ook aandacht moeten zijn voor:  
• de taken ‘bewindvoering’ en ‘wettelijke vertegenwoordiging’, 
• voorzien in voortzetting van de jeugdzorg, bewindvoering of mentorschap bij de afsluiting 

van de voogdij, 
• richtlijnen voor het beoordelen van verzoeken van ouders om hersteld te worden in het 

gezag, 
• de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bureau jeugdzorg en de feitelijke verzorger 

(pleeggezin of residentiële instelling), 
• de rolverdeling tussen de voogdijwerker en de pleegzorgwerker. 
De MOgroep zal worden gevraagd e.e.a. in overleg met Nidos te realiseren. 
 
 
Met betrekking tot Nidos 
Nidos zal worden uitgenodigd de visie van deze organisatie op de uitvoering van voogdijen te 
presenteren, en deze –in overleg met de MOgroep – te vertalen in een werkwijze voor de uit-
voering van de voogdijen, en deze werkwijze te implementeren. 
 


