
Inschrijving: Kamer van Koophandel voor Oost Nederland nr. 08185185 
Bankrekening: Rabobank West Twente nr.1481.47.011 ten name van SBPN Hellendoorn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan: xxxxx 

 

Betreft: Tijdelijke Voogdij kleinkind 

 

Datum: 08-03-2009  

 

Uw kenmerk: xxxxx 

 

Ons kenmerk: FvR030309A 

 

Beste xxxxx 

 

Naar aanleiding van het telefonisch onderhoud met xxxxx betreffende de gedeelde 

voogdijschap door uw man en uw dochter voor haar kind en dus in dit geval uw kleinkind 

het volgende: 

 

Het is wettelijk niet mogelijk gedeelde voogdij van uw kleinkind te krijgen samen met de nog 

in leven zijnde biologische ouder. In dit geval blijft de biologische ouder ten allen tijde  het 

ouderlijk gezag over zijn of haar kind behouden. 

 

Wat wel kan is dat uw dochter met een ander dan een ouder, in dit geval uw man, samen 

het ouderlijk gezag uitoefent, zie Burgerlijk Wetboek1 (BW1) artikel 245 . 

Deze mogelijkheid raden wij normaal gesproken af, behoudens als men het zelf perse toch 

wilt, daar u in dit geval verplicht bent tot het verstrekken van levensonderhoud jegens het 

kind dat onder uw gezag staat. Deze onderhoudsplicht duurt voort tot dat het kind de 

leeftijd van eenentwintig jaren heeft bereikt. Dit heeft nogal wat, vooral, financiële en 

verantwoordelijke consequenties, zie Burgerlijk Wetboek1 (BW1) artikelen 253t en 253w. 

 

In tegenstelling tot bovenstaande adviseren wij de grootouders, met een probleem gelijk 

aan het uwe, normaliter gebruik te maken van de mogelijkheid van het “enkelvoudige 

voogdijschap”.   

Daar u, en daarbij nemen wij ook aan uw dochter, te kennen hebben gegeven dat jullie nu 

en in de toekomst liever geen bemoeienissen met Jeugd en Pleegzorg of andere instanties, 

wilt hebben is voor u en uw dochter ons inziens de meest voor de hand liggende 

mogelijkheid die overblijft en wel de z.g. ( tijdelijke ) “enkelvoudige voogdij” overgedragen 

te krijgen.  

Enkelvoudige voogdij wil zeggen dat maar één van de meerderjarige personen uit een gezin 

de voogdij overneemt van de biologische ouder („s). 

De rechtsgang gaat als volgt: 

 

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

(tijdelijk) van het ouderlijk gezag “ontheven” te worden en daarbij aangeven wie de ( 

tijdelijke) “ enkelvoudige voogdij” op zich neemt. 

Dit verzoek dient door een advocaat namens de biologische ouder („s) en de persoon die 

genegen s 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 eventueel 

onderzoek zal doen naar de antecedenten van de a.s. voogd. 
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De rechtbank zal een en ander dan pas in behandeling nemen als er zwaarwegende 

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

bijvoorbeeld zijn: als het ouderlijk gezag (tijdelijk) ontbreekt door lange afwezigheid 

bijvoorbeeld door ziekte ( o.a. verblijf in psychiatrisch ziekenhuis ) , detentie, verblijf in het 

buitenland enz. enz. 

Indien het verzoek tot het benoemen van een (tijdelijke) voogdij over het minderjarige kind 

gehonoreerd wordt zullen in deze beslissing voor de rechter de navolgende artikelen 280 tot 

en met 377 BW1 titel 15 meegewogen zijn. 

 

Verder sturen wij u de nodige informatie mee voor wat betreft het voogdijschap. U moet zelf 

maar zien (schiften) wat u hiervan kunt gebruiken. 

 

Alle in deze brief genoemde artikelen uit het Burgerlijk Wetboek zijn te vinden op internet. U 

geeft Google als zoekopdracht “ Burgerlijk Wetboek” in, login op “Wetboek Online” Boek1, 

Personen en familierecht ( BW1). Daar vindt u alle artikelen.  

 

Voor wat betreft de eventuele financiële consequentie die het enkelvoudige voogdijschap, 

indien u hiervoor kiest, met zich meebrengt kunnen wij u in ieder geval vast mededelen dat 

in tegenstelling tot het gezamenlijke ouderlijk gezag u dan wel recht heeft, volgens de Wet 

Werk en Bijstand ( WWB ) hoofdstuk 2 - §2.2 art. 16, op Bijzondere Bijstand. Deze bijstand, 

gekort met de door u te ontvangen kinderbijslag, is gelijk aan het geldende basisbedrag van 

de pleegvergoeding. 

Hier hebben wij nog geen verdere en uitgebreidere informatie over bijgesloten, dit in 

afwachting van de uitkomst van het verzoek hetgeen jullie gaan doen. 

Aan de hand van de uitslag hiervan kan en zullen wij jullie te zijner tijd, uiteraard op uw 

verzoek, graag de nodige informatie doen toekomen. 

Mocht u deze informatie, met betrekking tot dit onderwerp, op voorhand om uw keuze 

alsnog te bepalen toch eerder willen ontvangen horen wij dit graag. 

 

Gaarne zouden wij het resultaat van uw actie vernemen en mocht u een dezer nog andere 

informatie of advies nodig hebben vernemen wij dit graag. 

 

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd groeten wij u vriendelijk namens 

de SBPN, 

 

P.s. Tevens hebben wij meegezonden een eventuele aanmeldingsbrief bij onze Stichting ( 

voorheen de”Belangenvereniging Landelijke Pleeggrootoudergroep i.o”).  

 

 

 

 

 

Bijlagen: Art. 245, 253t en 253w, BW1 

  Hoofdstuk 3 t/m 5, Personen en Familierecht 

  Info Postbus 51, Rechten en plichten  als voogd 

  Info: Verschillende mogelijkheden voogdij te verkrijgen 

  Info: Uitleg Voogdij, Gezag, Ontheffing en Ontzetting  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201.html#1088
http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201.html#1225
http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201.html#1246
http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/familie-jeugd-en-gezin/gezag-en-voogdij/voogdij/wat-zijn-mijn-rechten-en-plichten-als-voogd.html

