
 

         

                Hellendoorn,12-04-„08 

 

Beste xxxxx 

 

Het heeft even geduurd  maar mijn printer/kopieerapparaat was defect, daarvoor 

mijn welgemeende excuses. 

 

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud betreffende je dochter en het op 

komst zijnde kleinkind en de daarmee samenhangende vraag m.b.t. de eventuele 

voogdij overdracht aan jou het volgende: 

 

Er zijn diversen mogelijkheden om de z.g.  (tijdelijke) éénoudervoogdij 

overgedragen te krijgen. Ėén oudervoogdij wil zeggen dat maar één van de 

meerderjarige personen in een gezin de voogdij overneemt van de biologische 

ouder(„s).  

Echter zoals jij mij telefonisch hebt laten weten wil je geen bemoeienissen met 

Jeugdzorg en andere instanties hierover hebben. 

Dan blijft er maar één eventuele mogelijkheid over en dat is om nu al de 

overdracht te regelen in samenspraak met de biologische ouder(„s ) van het 

ongeboren kind. 

Deze rechtsgang gaat als volgt: 

 

De biologische ouder („s ) moet ( „en ) een schriftelijk verzoek doen aan de 

kantonrechter om (tijdelijk) uit de ouderlijke gezag “ontheven” te worden en 

daarbij aangeven wie de ( tijdelijke ) éénoudervoogdij op zich neemt. 

Dit verzoek dient door een advocaat namens de biologische ouder en de persoon 

die genegen is de voogdij op zich te nemen gedaan te worden bij de rechtbank ( 

civiele recht ). 

De rechtbank zal een advies inwinnen bij de Raad voor de Kinderbescherming die 

evt. onderzoek zal doen naar de antecedenten van de a.s. voogd. 

De rechtbank zal e.e.a. dan pas in behandeling nemen als er zwaarwegende 

aanleidingen aanwezig zijn om het gezag over te dragen aan een voogd. Dit 

kunnen b.v. zijn: als het ouderlijk gezag ( tijdelijk ) ontbreekt door lange afwezigheid 

b.v. door ziekte ( o.a. verblijf in psychiatrisch ziekenhuis )  , gevangenisstraf, verblijf 

in het buitenland etc.  

Indien het verzoek tot het benoemen van de tijdelijke voogdij over het 

minderjarige kind gehonoreerd wordt zullen in deze beslissing voor de rechter o.a.  

de  navolgende artikelen 1:245jo,1:12 en 1: 295 BW1 meegewogen zijn.  

Het laatste artikel vermeldt het volgende: 

De kantonechter benoemt een voogd over alle minderjarigen, die niet onder 

ouderlijk gezag staan en in voogdij niet op wettige wijze is voorzien, tenzij deze 

benoeming aan de rechtbank is opgedragen. 

 

N.b. in jullie situatie geldt ook: Artikel 2 ( Titel 1, Boek1 ) van het Burgerlijk Wetboek ! 

(BW1).Dit art. vermeldt het volgende: 



Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo 

dikwijls zijn belang dit vordert. Komt het dood ter wereld, dan wordt het geacht 

nooit te hebben bestaan. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande artikel 1:2 ( BW ) stond er afgelopen week een 

artikel in de krant, dit stuur ik gelijk mee. 

Verder stuur ik je de nodige informatie mee v.w.b. het voogdijschap. Je moet zelf 

maar zien ( schiften ) wat je hiervan kunt gebruiken. 

 

V.w.b. de eventuele financiële consequenties die het voogdijschap met zich 

meebrengen heb ik nog geen informatie bijgesloten. Dit in afwachting van de 

uitkomst van het verzoek hetgeen jullie gaan doen. 

Aan de hand hiervan kan en zal ik je zeker de nodige informatie doen toekomen. 

 

Graag zou ik het resultaat van jullie actie vernemen en mocht je nog andere, 

aanvullende informatie of advies nodig hebben hoor ik het graag. 

 

Hopende je voldoende te hebben geïnformeerd groet ik je vriendelijk en tot 

horens. 

  

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 


