VOOGDIJ EN BEWIND
VOOGDIJ
U hoopt dat het u en uw echtgenoot/partner nooit gebeurt, maar helaas worden er vele
kinderen op jonge leeftijd wees, omdat beide ouders, al of niet korte tijd, na elkaar komen te
overlijden.
De wet bepaalt in die omstandigheden dat in het gezag over de kinderen moet worden
voorzien. Onder andere de rechter bepaalt, zo nodig op advies van de Raad voor de
Kinderbescherming, wie tijdelijk of duurzaam het gezag over de minderjarige kinderen krijgt
en waar deze kinderen (tijdelijk) worden opgevoed en verzorgd. Bij vele ouders heerst het
misverstand dat standaard de eigen familie, van de zijde van de vader of de moeder,
hiervoor in aanmerking komen. Het is echter de rechter, op advies van de Raad, die bepaalt
wat in het belang van de kinderen is.
De wet geeft echter de mogelijkheid om te regelen wie in die situatie het gezag over de
kinderen krijgt, en wie de opvoeding en verzorging van de kinderen op zich moet nemen.
Vaak zal het de wens zijn dat gezag en opvoeding in één hand zijn, maar noodzakelijk is dit
niet. Het kan dus zijn dat één persoon de juridische zeggenschap over de kinderen heeft en
een ander de feitelijke opvoeding en verzorging doet.
Veel ouders kunnen de voogdij niet regelen, omdat zij niet weten wie zij daarvoor zouden
moeten vragen. Het kan soms ook een heikel punt zijn om bijvoorbeeld de zuster van de één
te vragen, en daarmee bijvoorbeeld de broer van de ander niet te vragen. Als de voogdij
echter niet geregeld is, dan beslist dus de rechter, en niet de familie.
N.B. Het kan ook voorkomen dat de ene ouder overlijdt en de andere ouder het gezag over
de kinderen niet meer kan/mag uitoefenen. Ook daarmee kan bij een voogdijaanwijzing in
een notariële akte rekening worden gehouden.
BEWIND
Als een minderjarig kind een erfenis krijgt van zijn ouder(s), dan beheert de voogd deze
erfenis tot het kind meerderjarig (18) is geworden. Daarna heeft het kind de vrije
beschikking over (het restant van) de erfenis. En als het kind net meerderjarig is als de
erfenis vrij komt, dan krijgt hij de erfenis in handen. Dit is vaak niet gewenst vóór een
bepaalde leeftijd.
Er wordt wel gezegd: ‘Als je jong bent en (veel) geld hebt, dan heb je veel vrienden. Is het
geld op, dan zijn de vrienden ook weer weg.’ Als ouder kunt u voorkomen dat uw kind tot de
leeftijd van bijvoorbeeld 23 jaar de vrije beschikking krijgt over de erfenis.
U kunt bij notariële akte een bewind instellen over het erfdeel, en daarbij de (voormalige)
voogd tot bewindvoerder te benoemen. Het is dan de bewindvoerder, die al of niet in
overleg met het kind, beslist wat er met de erfenis gebeurt. Vaak willen ouders dat dit wordt
besteed aan bijvoorbeeld een goede studie/opleiding van het kind.

Het is ook mogelijk dat de voogd heel goed met kinderen kan omgaan en deze prima kan
verzorgen/opvoeden, maar minder goed is in financiële aangelegenheden (of de
verantwoordelijkheid daarvoor niet wil). Het is mogelijk om iemand anders dan de
(voormalige) voogd over de financiën te laten beslissen tijdens de minderjarigheid van een
kind en/of daarna.
TESTAMENT
Vaak worden vorenstaande regelingen (meestal gecombineerd met elkaar) in het kader van
een ‘langstlevendetestament’ gemaakt, maar noodzakelijk is dit niet. Het kan zijn dat u nog
goedwerkende ‘langstlevendetestamenten’ heeft, en deze niet hoeven te worden herzien.
Het kan ook zijn dat u een testament helemaal niet nodig vindt. U maakt dan alleen een
soort (aanvullend) testament, waarin u alleen de voogdij en/of het bewind regelt.

STEENWIJK, SNEEK, EN ZWARTSLUIS
Klik op de namen van de vestigingen voor Google
Maps. Klik op één van de links hieronder voor onze:
contactgegevens
algemene voorwaarden
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