
Voogdij
Het is het doemscenario van iedere ouder: de situatie waarin beide ouders niet 
langer in staat zijn om voor hun eigen kind te zorgen? Wat kunt u doen om er-
voor te zorgen dat uw kind opgevangen wordt door mensen die u vertrouwt?

Voogdij zorgt ervoor dat een minderjarig kind nooit zonder wettelijk vertegen-
woordiger komt te zitten. 

Wat is een voogd? 
Een voogd is een (vertrouwens)persoon die u het gezag over uw minderjarige 
kinderen toevertrouwd na het overlijden van u en de andere ouder. 

Waarom zou u een voogd aan moeten wijzen? 
In Nederland moeten alle kinderen onder de 18 jaar wettelijk vertegenwoor-
digd worden. In beginsel worden minderjarigen wettelijk vertegenwoordigd 
(gezag) door hun ouders. Dit houdt in de zorg en verantwoordelijkheid voor 
het kind, maar ook de wettelijke aansprakelijkheid voor het doen en laten van 
het kind. De voogd is verantwoordelijk voor het kind. Hierbij gaat het om zowel 
het verzorgen en opvoeden, als het beheren van het vermogen van het kind. In 
sommige situaties heeft de voogd toestemming van de rechter nodig. 

Hoe wijst u een voogd aan?
Het aanwijzen van een voogd voor uw minderjarige kind kunt u op twee ma-
nieren zelf doen. Allereerst kan een voogd aangewezen worden in het gezag 
register bij de rechtbank. Een andere mogelijkheid is het benoemen van een 
voogd in uw testament. 

Voor welke situatie wijst u een voogd aan?
Een voogd aanwijzen kan van belang zijn indien beide ouders het gezag niet 
meer kunnen uitoefenen,  omdat zij bijvoorbeeld zijn overleden of tijdelijk niet 
in staat zijn door een verslaving, ziekte etc. Indien ouders om welke reden dan 
ook het gezag niet meer kunnen uitoefenen, krijgt het kind een voogd. Indien 
ouders niet zelf een voogd hebben aangewezen, zal de rechter een voogd aan-
wijzen. De rechter kijkt hierbij naar het belang van het kind. 

Het kan gebeuren dat beide ouders in hun testament  vastleggen wie zij als 
voogd wensen te hebben. Het kan hier gaan om verschillende personen. Indien 
zij beiden komen te overlijden en niet duidelijk is wie als eerste is overleden, 
zal de rechter aanwijzen wiens aanwijzing gevolgd zal worden.   Let wel: de 
andere gezag dragende ouder kan niet gepasseerd worden. 

Indien u zowel in het gezag register 
een voogd heeft aangewezen als in 
uw testament, dan geldt de laatst 
gedane aanwijzing.

Het voordeel van aanwijzing van een 
voogd in het testament is dat naast 
de voogdij nog andere beschikkingen 
getroffen kunnen worden ter be-
scherming van uw kind, zoals minder-
jarigenbewind en zelfbeschermings-
bewind ter bescherming van met 
name het verkregen vermogen.

Indien u een voogd-benoeming wilt 
laten plaatsvinden bij testament, 
neemt u vooral contact op met ons 
kantoor.  
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