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Voogdij
Karin en Gerben waren 10 jaar gehuwd. Het waren drukke tijden geweest. De
opvoeding van hun drie kinderen in combinatie met de start van een eigen klusbedrijf door Gerben hadden de nodige bloed, zweet en tranen gekost.
Karin en Gerben besloten dat het tijd werd om aan hun huwelijk te werken, nu hun
jongste uit de luiers was. Ze hadden via internet een voordelige vlucht met hotelletje naar Sint Petersburg weten te boeken en de kinderen ondergebracht bij de
pakes en beppes. Sint Petersburg hebben Karin en Gerben nooit bereikt. Het toestel, een Tupolev van de Russische maatschappij Aeroflot Airlines verongelukte
boven Wit-Rusland waarbij naast Karin en Gerben, 75 passagiers en zeven
bemanningsleden, om het leven kwamen.
Karin en Gerben hadden geen testament gemaakt met daarin een voogdijregeling.
Ze vonden dat niet nodig omdat de familie daar wel uit zou komen, dat dachten
ze althans. Zowel de zuster van Gerben als de broer van Karin wilde de zorg en
opvoeding van de kinderen op zich nemen. Uiteindelijk leidde dit tot een ruzie
tussen de beide families.
Voogdijregeling belangrijk voor kind én vermogen
Als ouders zelf niets regelen bepaalt de rechter wat er met de kinderen moet
gebeuren. Soms kan de rechter niet meteen een oplossing vinden, bijvoorbeeld
omdat er meerdere geschikte voogden zijn of omdat er binnen de familie ruzie is
ontstaan over de voogdij, zoals in het geval van Karin en Gerben. Het gevolg kan
dan zijn dat een instelling de voogdij over de kinderen krijgt en er een pleeggezin
wordt gezocht.
Je moet er toch niet aan denken dat het lot van je kinderen bepaald wordt door
personen die je totaal niet kent?
Als ouder kan je gemakkelijk afwijken van de wet door in een testament een of
meerdere voogden aan te wijzen. Door een dergelijke voogdbenoeming in een
testament is de rol van de rechter en de kinderbescherming uitgespeeld. De
ouders hebben dan dwingend bepaald bij wie hun kinderen terechtkomen.
Meestal wordt opgenomen dat de voogd ook de opvoeding van de kinderen voor
zijn of haar rekening neemt, dit hoeft echter niet. Je kunt ook een voogd benoemen die op zoek gaat naar een passend gezin. Wettelijk heeft de voogd ook het
beheer over het vermogen (de erfenis van de ouders) van de kinderen. De voogd
mag het vermogen van de kinderen gebruiken voor de extra kosten die de opvoeding van de kinderen met zich meebrengt. Hier mag trouwens van worden afgeweken. Je kunt dus in een testament iemand benoemen die de opvoeding van de
kinderen op zich neemt, terwijl een ander het vermogen zal beheren.
Mocht u een voogd wensen aan te wijzen dan kunt u vrijblijvend contact
met Tjerk Dantuma opnemen (0511-463535) of een e-mail zenden aan
notaris@dantuma.knb.nl

