
 

 
Procedure gezamenlijke pleegoudervoogdij  

 
 

Inleiding 

1. Deze procedure is bedoeld om in de situatie dat slechts één van de pleegouders is benoemd tot 

pleegoudervoogd, te komen tot gezamenlijke pleegoudervoogdij.  

Tot 1 juli 2013 had vaststelling van de gezamenlijke pleegoudervoogdij tot gevolg dat het pleegcontract 

werd beëindigd en daarmee ook de pleegzorgbegeleiding en de pleegvergoeding voor het pleegkind. 

Gelet hierop werd doorgaans slechts een van de pleegouders benoemd tot pleegoudervoogd.  

De Wet verbetering positie pleegouders, die op 1 juli 2013 in werking is getreden, heeft ervoor gezorgd 

dat ook als u beiden pleegoudervoogd bent, de pleegvergoeding wordt doorbetaald en u niet 

onderhoudsplichtig wordt. Dit voor zover er sprake is van een pleegcontract met een (pleeg)zorg-

aanbieder zoals De Rading.  

  

Procedure 

2. Een ‘verzoekschrift gezamenlijke voogdij’ kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de 

rechtbank. Het is van belang daarvoor een in het familierecht gespecialiseerde advocaat te 

benaderen. De advocaat kan - afhankelijk van uw inkomen - ook een verzoek voor gesubsidieerde 

rechtsbijstand indienen bij de Raad voor de Rechtspraak. In dat geval zult u informatie over uw 

financiële situatie aan de advocaat moeten verstrekken. 

 

3. De pleegouders dienen voor een ‘verzoekschrift gezamenlijke voogdij’ de volgende gegevens te 

verstrekken aan de advocaat: 

a. Kopie geldig legitimatiebewijs pleegouders. 

b. BSN-nummers pleegouders en pleegkind. 

c. Kopie beschikking rechtbank waarbij een van de pleegouders is benoemd tot (pleeg-

ouder)voogd. 

d. Kopie pleegcontract tussen pleegouders en de (pleeg)zorgaanbieder. 

e. Kopie meest recente pleeggezinbegeleidingsplan (pleeg)zorgaanbieder. 

f. Kopie meest recente hulpverleningsplan (pleeg)zorgaanbieder. 
 

4. De advocaat zal vervolgens de volgende uittreksels opvragen, voor zover niet in uw bezit: 

a. Uittreksel geboorteregister pleegkind. 

b. Uittreksel gezagsregister pleegkind. 

c. Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) pleegouder 1. 

d. Uittreksel BRP pleegouder 2. 

e. Uittreksel BRP pleegkind. 
 

5. Na ontvangst van het verzoekschrift bepaalt de rechtbank of een zitting nodig is. Dit is doorgaans het 

geval als er sprake is van tegengestelde belangen of als de rechtbank nog vragen heeft.  
 

Kosten 

6. De kosten van deze procedure waren in 2016 als volgt: 

a. Griffierechten ca. € 290,00 

b. Uittreksels ca. € 80,00 

c. Advocaat  

Het is van belang om na te gaan of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp en of uw 

rechtsbijstandsverzekering rechtshulp inzake familierecht dekt. 

 

 

Bijlage: voorbeeld verzoekschrift gezamenlijke voogdij.  



 

 

VOORBEELD VERZOEKSCHRIFT   

GEZAMENLIJKE VOOGDIJ  

(EX ART 1:282 BW)  

 

 

 

 

CONCEPT 

 

 

 

 

AAN DE RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND 

LOCATIE UTRECHT 

 

VERZOEKERS : 

 

 

 

[…] (pleegmoedervoogd)  

[…] (pleegvader) 

[adres] 

  

Advocaat:  

  

Belanghebbenden 

 

 

 

 

 

 

 

Minderjarige: 

Geen 

De biologische moeder,  

[…], heeft geen gezag en geen voor pleegouders 

bekende verblijfplaats. 

De biologische vader heeft geen gezag en is voor 

pleegouders onbekend. 

 

[naam] geboren op ….te …… 

wonende te ……..  

 

BSN nummers 

 

Pleegmoeder 

Pleegvader 

[...] 

 

 

 

Verzoekers zullen in het hiernavolgende worden aangeduid met pleegouders, dan wel pleegmoeder 

respectievelijk pleegvader. 

  

       

 

  



 

CONCEPT VOORBEELD VERZOEKSCHRIFT GEZAMENLIJKE VOOGDIJ 

 

Inleiding 

Het verzoek van pleegouders heeft tot doel dat wordt bepaald dat zij gezamenlijk de voogdij over hun 

minderjarige pleegdochter […. ] zullen uitoefenen. [...] woont vanaf … - zij was ……oud -  in het 

pleeggezin van pleegouders. [...] wordt sindsdien door hen beiden verzorgd en opgevoed. Pleegmoeder 

heeft sinds……. alleen de voogdij over de minderjarige.   

 

Voorgeschiedenis 

 [...] is op […] te Utrecht geboren uit […] (hierna: moeder). Zij heeft de Nederlandse nationaliteit. 

Verwezen wordt naar bijlage 1: uittreksel geboorteregister  

 Uit de beschikking van de rechtbank Utrecht van ……. (bijlage 5) kunnen de volgende feiten ten 

aanzien van [….] worden afgeleid.  

 Pleegouders zijn gehuwd sinds…. Pleegouders hebben een pleegcontract met Stichting De Rading, 

een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 5.2 van de Jeugdwet (bijlage 2).  

Bij beschikking van …… is [...] opnieuw onder toezicht gesteld van BJZ en is een machtiging 

uithuisplaatsing verleend. Deze maatregelen zijn bij beschikkingen van … verlengd tot …. 

 [...] verblijft sinds … tot op heden in het pleeggezin van verzoekers. […] werd op … ook ingeschreven 

op het adres van de pleegouders (…) en in de basisregistratie van de gemeente Utrecht (bijlage 9). 

Pleegvader en pleegmoeder hebben vanaf die tijd gezamenlijk voor  [...] gezorgd. Het gaat om een 

perspectiefbiedende plaatsing.  

[...] heeft zich goed ontwikkeld en is positief gehecht aan pleegouders en heeft een goede band met 

haar ….. Pleegouders overleggen hierbij het meest recente hulpverleningsplan van De Rading (bijlage 

3) en het meest recente pleeggezinbegeleidingsplan (bijlage 4) van De Rading. 

 Pleegouders zien het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om [...] tot volwassenheid op te 

voeden en te verzorgen. Zij achten het in het belang van [...] en in overeenstemming met de feitelijke 

situatie waarin zij samen voor [...] zorgen, dat pleegvader ook formeel gezag in de zin van voogdij kan 

uitoefenen. Pleegvader staat in een nauwe persoonlijke betrekking tot […]. 

Pleegouders maken met regelmaat buitenlandse reizen, ook afzonderlijk. [...] gaat ook wel eens mee. 

Ook om die reden is het van belang dat beide pleegouders de voogdij hebben.   

 Er is weinig contact met de biologische ouders van [...], te weten……. 

 Pleegouders vinden het prettig begeleiding te ontvangen van De Rading met wie zij een pleegcontract 

hebben. Zij hebben daarmee een aanspreekpunt voor vragen omtrent hun pleegzoon/dochter.    

 Pleegouders achten het in het belang van [...] dat zij zich volledig onderdeel voelt van hun gezin. De 

uitoefening van de gezamenlijke voogdij draagt daartoe bij.  

 

Het verzoek 

Pleegouders verzoeken uw rechtbank om bij beschikking uitvoerbaar bij voorraad 

te bepalen dat de voogdij over de minderjarige [...] gezamenlijk zal worden uitgeoefend door […] en […] 

. 

 

 

  



 

Bijlagen 

1. Uittreksel geboorteregister [...] 

2. Kopie pleegcontract tussen pleegouders en De Rading. 

3. Kopie hulpverleningsplan De Rading d.d…… 

4. Kopie pleeggezinbegeleidingsplan De Rading d.d. .… 

5. Kopie beschikking Rechtbank Utrecht d.d. … waarin moeder is ontheven uit het gezag over [...] en 

pleegmoeder werd benoemd tot voogd. 

6. Uittreksel gezagsregister m.b.t. [...]. 

7. BPR-uittreksel pleegmoeder. 

8. BPR-uittreksel pleegvader. 

9. BPR-uittreksel [...] . 

 

 

 

 

 

 

 


