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3. Rechtspositie van pleegouders op hoofdlijnen 
 

 

Dit gedeelte van de Pleegoudermap is in samenwerking met Mariska Kramer geschreven.  

De rechtspositie van pleegouders wordt beschreven in vier (meest voorkomende) situaties: 

 

3.1: Vrijwillige plaatsing. 

3.2: OTS met machtiging tot uithuisplaatsing. 

3.3: OTS zonder machtiging tot uithuisplaatsing. 

3.4: Plaatsing in het kader van de voogdij. 

 

Daarnaast komen in de paragrafen 3.5 tot en met 3.10 verschillende onderwerpen aan 

bod waar pleegouders mee te maken kunnen krijgen. 

 

Pleegouders zijn over het algemeen prima in staat om hun eigen zaken te regelen.  

Aan het einde van dit gedeelte zijn enkele voorbeeldbrieven opgenomen die u op een 

aantal (in de tekst beschreven) momenten zou kunnen gebruiken.  

Een digitale versie van de brieven kunt u aanvragen via: info@pleegoudersupportzeeland.nl. 

 

 
 

 

Begrippenlijst 
 

a. Gezag 

Gezag wordt door de ouder(s) uitgeoefend of door een ouder samen met een ander (niet 

zijnde de ouder, dit heet medegezag). Gezag betekent: zeggenschap over het kind c.q. 

wettelijke vertegenwoordiging van het minderjarige kind. 
 

b. Voogdij 

Voogdij is zeggenschap c.q. wettelijke vertegenwoordiging door een ander/anderen dan de 

ouders, dat wil zeggen: Een natuurlijk persoon (bv. de pleegouder(s)) of een rechtspersoon 

(Bureau Jeugdzorg). 
 

c. Bureau Jeugdzorg 

De instelling die onder andere de ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclasseringstaken 

uitoefent en die vaststelt of er sprake is van recht op jeugdzorg (vaststellen van het 

indicatiebesluit). 

Het is belangrijk te weten in welk kader uw pleegkind bij u is geplaatst, om gericht actie te 

kunnen ondernemen als dat nodig is. In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens 

beschreven: 
 

3.1: Vrijwillige plaatsing. 

 Dit betekent dat een kind (al dan niet door tussenkomst van BJZ) met  instemming van 

 de ouder(s) met gezag in een pleeggezin geplaatst wordt. Er komt geen kinderrechter 

 aan te pas en de ouders houden de volledige zeggenschap over het kind. 

3.2: OTS met machtiging tot uithuisplaatsing.  

 Dit betekent dat de kinderrechter beslist dat het kind gedwongen uit huis geplaatst 

 wordt. 

3.3:  OTS zonder machtiging tot uithuisplaatsing 

3.4:  Plaatsing in het kader van voogdij. 
 

Aan het eind van de paragrafen 3.1 t/m 3.4 en 3.6 wordt de tekst schematisch samengevat. 
 

Bij elk soort plaatsing heeft u als pleegouder bij belangrijke beslissingen toestemming nodig 

van ouder(s) met gezag, voogd en/of gezinsvoogd. Als u het niet met de beslissing eens 

bent, heeft u de hieronder beschreven mogelijkheden om daartegen juridische stappen te 

ondernemen. 
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d. Ondertoezichtstelling (OTS) 

De OTS is een beslissing van de kinderrechter waarbij de ouder(s) met gezag gedwongen 

hulpverlening krijgt/krijgen omdat de ontwikkeling van het kind ernstig wordt bedreigd.  

De gezinsvoogd (Bureau Jeugdzorg) voert de maatregel uit. 

De ouder(s) behouden het gezag, maar dit kan in het kader van de ondertoezichtstelling 

worden beperkt. 
 

e. Gezinsvoogd 

Werkt voor Bureau Jeugdzorg en voert namens Bureau Jeugdzorg de ondertoezichtstelling 

uit. 
 

f. Machtiging tot uithuisplaatsing 

De kinderrechter kan Bureau Jeugdzorg (of de Raad voor de Kinderbescherming) in het 

kader van de ondertoezichtstelling ‘machtigen’ om het kind uit huis te plaatsen. 
 

g. Beschikking 

De officieel op papier gezette beslissing van de (kinder)rechter(s)  
 

h. Uitvoerbaar bij voorraadverklaring 

Wanneer de beschikking uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, treedt de beslissing gelijk in 

werking. Hoger beroep tegen de beschikking heeft geen schorsende/opschortende werking. 

De ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing worden doorgaans uitvoerbaar bij voorraad 

verklaard. Dit bekent dat de maatregelen gewoon kunnen worden uitgevoerd ook al is er 

(bv. door de ouders) hoger beroep ingesteld. 
 

i. Belanghebbende 

Degene wiens belangen rechtstreeks door de beslissing worden geraakt, is belanghebbend. 

U kunt als pleegouder in ieder geval als 'belanghebbend' aangemerkt worden als u een jaar 

of langer voor uw pleegkind zorgt of al eerder bijvoorbeeld als het perspectief voor het kind 

in uw gezin is vastgesteld. Als belanghebbende heeft u het recht om ter zitting door de 

rechter te worden gehoord en om een afschrift van de stukken te ontvangen. 
 

j. Informant 

Als u (nog) niet als belanghebbende kunt worden aangemerkt, kunt u de kinderrechter 

vragen om als informant te worden gehoord. U mag dan ter zitting informatie over uw 

pleegkind verstrekken aan de kinderrechter. U ontvangt echter geen afschrift van de 

stukken. (Zie ook paragraaf 3.6) 
 

k. Raad voor de Kinderbescherming 

Een onderdeel van het Ministerie van Justitie. De Raad doet onder andere onderzoek naar 

minderjarigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, adviseert de rechtbank over 

procedures waarbij de belangen van kinderen worden geraakt, verzoekt om 

kinderbeschermingsmaatregelen en toetst in een aantal gevallen de uitvoering van de 

ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing door Bureau Jeugdzorg. 

 

l. Bijzondere curator 

Een persoon die door de rechter kan worden benoemd (veelal een advocaat of deskundige, 

bv.: een pedagoog of psycholoog) wanneer er in een specifiek geval sprake is van botsende 

belangen tussen de ouder met gezag/voogd enerzijds en de minderjarige anderzijds. 
 

m. Verzoekschrift: 

De (kinder)rechter neemt de beslissingen met betrekking tot minderjarigen op basis van 

een verzoekschrift. In het verzoekschrift wordt de rechter om een bepaalde beslissing 

gevraagd. Bijvoorbeeld om de uithuisplaatsing voor de duur van een jaar te verlengen. 

Veelal is het verzoekschrift afkomstig van Bureau Jeugdzorg en soms van de Raad voor de 

Kinderbescherming of de ouder(s). 

(De Raad verzoekt bijvoorbeeld de rechter om de ouder van het gezag te ontheffen of de 

ouder verzoekt bijvoorbeeld om de uithuisplaatsing te beëindigen). 
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3.1 Vrijwillige plaatsing 
 

Als het pleegkind door de ouders (of door Bureau Jeugdzorg met instemming van de 

ouders) vrijwillig in uw gezin is geplaatst, is voor beslissingen met betrekking tot het 

pleegkind de toestemming van de ouder(s) met gezag vereist. Zoals: 

 

a) Een medische behandeling 

b) Het aanvragen van een paspoort 

c) Gegevensverstrekking over het pleegkind (en de ouders) 

d) Het vaststellen van een omgangsregeling 

 

 

 
 

 

A. Als u langer dan één jaar voor het pleegkind zorgt: 

 

U kunt een beroep doen op het blokkaderecht. Dit betekent dat de ouder met gezag 

het kind niet bij u uit het gezin mag ophalen. De ouder met gezag moet hiervoor eerst 

toestemming vragen aan de kinderrechter. De kinderrechter bepaalt uiteindelijk of het 

kind in het pleeggezin mag blijven of niet. 

 

Het is verstandig om aan de betreffende ouder(s) schriftelijk te laten weten dat u een 

beroep doet op het blokkaderecht (voorbeeldbrief 1). Het is verstandig om 

ondersteuning in te roepen van de zorgaanbieder Pleegzorg die u begeleidt: (AZZ, SGJ, 

Willem Schrikkergroep, Leger des Heils of een andere zorgaanbieder). 

 

Als dit niet mogelijk of onvoldoende is, roep dan de steun in van een advocaat, een 

organisatie voor belangenbehartiging van pleegouders (bijvoorbeeld: Pleegoudersupport 

Zeeland, de Nederlandse Vereniging voor Pleegouders, NVP) of de instelling voor Advies 

en Klachten Jeugdzorg (AKJ). (Zie ook tabblad 8: Wetenswaardigheden). 

 

 

B. Als u korter dan een jaar voor het pleegkind zorgt: 

 

U kunt via Bureau Jeugdzorg* of via de Raad voor de Kinderbescherming aandringen op 

een verzoek tot een ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing. 
 

* Bureau Jeugdzorg kan bij de Raad voor de kinderbescherming aandringen op 

een verzoek tot OTS en uithuisplaatsing. De Raad is bevoegd tot het eerste 

verzoek tot OTS en uithuisplaatsing. Bureau Jeugdzorg is alleen bevoegd tot het 

verzoek tot verlenging van de OTS en (in dit geval:) tot verlenging van de 

uithuisplaatsing. Bureau Jeugdzorg kan dus alleen om een (eerste) 

uithuisplaatsing verzoeken als er al een OTS is. 

 

Indien de Raad nalaat een verzoek in te dienen bij de kinderrechter of niet snel genoeg 

actie onderneemt, dan kunt u zelf de kinderrechter om een OTS verzoeken, u kunt echter 

niet om een uithuisplaatsing verzoeken. 

U hebt voor het indienen van een verzoek tot OTS een advocaat nodig. 

 

 

 

 

 

Wat kunt u doen als de ouder(s) met gezag het kind opeist en u bent het hiermee niet eens? 
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3.2 OTS met machtiging tot uithuisplaatsing  
 

De ouder behoudt het ouderlijk gezag als er sprake is van een OTS. Dit bekent dat voor 

beslissingen de toestemming van de ouder met gezag nodig is (voorbeelden als in 

paragraaf 3.1: vrijwillige plaatsing). Maar het gezag van de ouder is wel beperkt. De 

ouder heeft geen recht meer om het kind zelf op te voeden en te verzorgen. De 

gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg kan bepalen hoe de omgangsregeling er uit komt te 

zien.  
 

De ouder met gezag moet toestemming geven voor het aanvragen/afgeven van een 

paspoort en (in ieder geval voor het kind tot 12 jaar:) een medische behandeling. Als de 

ouder weigert toestemming te geven, kan de kinderrechter dat (vervangend) doen. Dit 

gebeurt dan op verzoek van de gezinsvoogd.  
 

 
 

* Bureau Jeugdzorg beslist. Komt u er met de gezinsvoogd niet uit: ga 

dan naar de leidinggevende! 

 

Van belang is (A) of het kind in een gezin geplaatst wordt of (B) in een instelling: 

 

A. BJZ wil het kind in een ander pleeggezin plaatsen of weer thuis plaatsen: 

 

U kunt Bureau Jeugdzorg schriftelijk vragen om af te zien van deze overplaatsing. 

(voorbeeldbrief 2). 

Bureau Jeugdzorg moet binnen twee weken beslissen op uw verzoek. Als BJZ uw verzoek 

afwijst of niet (of niet tijdig) op uw verzoek reageert, dan kunt u zelf de kinderrechter 

verzoeken om de machtiging te beperken, de machtiging ‘op uw naam te zetten’. U hebt 

voor zo'n verzoek bij de kinderrechter geen advocaat nodig, maar het is wel raadzaam.  

Als de kinderrechter de machtiging op uw naam zet, mag BJZ uw pleegkind niet in een 

ander pleeggezin plaatsen of thuisplaatsen. 
 

Als BJZ heel snel tot overplaatsing overgaat, dan kunt u zich ook rechtstreeks tot de 

kinderrechter wenden met een verzoek om af te zien van overplaatsing (zonder eerst een  

 

3.1. Vrijwillige plaatsing 

Gezag: ouders 
 

Toestemming ouder(s) met gezag vereist voor: paspoort, medische behandeling, 

omgangsregeling, etc. 

Ouder met gezag eist kind terug: 

  Verblijf van minimaal één jaar in het pleeggezin: blokkaderecht   

  (voorbeeldbrief 1). 

  Verschillende periodes van verblijf in het pleeggezin opgeteld tot 1 jaar: 

  (in principe ook) blokkaderecht. 
 

  Verblijf van minder dan één jaar in het pleeggezin:  

     Aandringen bij BJZ om zich tot de Raad voor de  

     Kinderbescherming te richten of; 

     Aandringen bij Raad voor de Kinderbescherming: 

     OTS + uithuisplaatsing of; 

     Zelf verzoek tot OTS indienen bij Kinderrechter   

     (advocaat). 

Wat kunt u doen als de gezinsvoogd* het kind wil overplaatsen en u bent het hiermee niet 

eens? 
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verzoek aan BJZ te doen). Het is niet verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen, 

maar het is wel raadzaam.  

 

B. BJZ wil het kind in een instelling plaatsen: 

 

Als BJZ het kind in een instelling (tehuis) wil plaatsen, dan heeft BJZ hiervoor een andere 

(nieuwe) machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderrechter nodig. Uw pleegkind kan 

namelijk niet op basis van een machtiging pleegzorg in een instelling worden geplaatst.  

 

BJZ moet voor een machtiging in een instelling een verzoek indienen bij de kinderrechter. 

U kunt bij deze rechtszitting verweer voeren tegen deze overplaatsing. Om verweer te kunnen 

voeren is het belangrijk of u als belanghebbende bent aangemerkt (paragraaf 3.6). 

 

Als u geen belanghebbende bent, kunt u de kinderrechter vragen als informant (zie 

paragraaf 3.6) op de zitting aanwezig te zijn.  

 

 
 

3.3  OTS zonder machtiging tot uithuisplaatsing 
 

Als het pleegkind bij u is geplaatst in het kader van de OTS zonder dat er een machtiging 

tot uithuisplaatsing is, dan kan de ouder met gezag de plaatsing beëindigen. 

U kunt niet zoals hiervoor beschreven de kinderrechter verzoeken om de machtiging op 

uw naam te zetten, omdat er immers geen sprake is van een machtiging. 
 

 
 

U kunt de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken om onmiddellijk bij de 

Kinderrechter te verzoeken om een machtiging tot uithuisplaatsing. 

3.2. OTS met machtiging uithuisplaatsing: 

Deel gezag: ouders. 

Deel gezag: BJZ (met betrekking tot de uithuisplaatsing). 

 

Overplaatsing van het kind 
 

Gezinsvoogd (BJZ) wil kind overplaatsen naar huis of naar ander pleeggezin. 

  Schriftelijk verzoek aan BJZ af te zien van overplaatsing  

  (voorbeeldbrief 2). 

  Bij afwijzing BJZ of niet reageren binnen 2 weken: schriftelijk verzoek 

  “beperking machtiging” indienen bij Kinderrechter. 

  Bij snelle overplaatsing:  rechtstreeks wenden tot Kinderrechter 

      (zie ook paragraaf 3.9). 
 

Gezinsvoogd (BJZ) wil kind in instelling plaatsen: 

  BJZ moet bij de kinderrechter om een andere machtiging verzoeken 

  Verweer voeren tegen overplaatsing bij deze zitting mits als  

  belanghebbende aangemerkt. 

 

Hoe als belanghebbende te worden aangemerkt (zie paragraaf 3.6): 

   Verzoek* indienen bij BJZ (voorbeeldbrief 3) 

   Indien niet toegekend of niet georganiseerd: brief schrijven aan  

   de Kinderrechter (voorbeeldbrief 4).  

   Indien geen belanghebbende* brief aan de Kinderrechter: 

   verzoek tot informant. (voorbeeldbrief 5). 
 

   *Opmerking: dit kan immers ook eerder dan 1 jaar! 

Wat kunt u doen als de ouder met gezag de plaatsing wil beëindigen en u bent het hier niet 

mee eens? 
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Als u langer dan een jaar voor uw pleegkind hebt gezorgd, dan is het raadzaam om een 

beroep te doen op het blokkaderecht. Omdat er geen machtiging is, mag u er namelijk 

vanuit gaan dat u in dit geval toch een beroep kunt doen op het blokkaderecht. 

 

 

 
 

 

3.4  Plaatsing in het kader van voogdij 
 

Van belang is wie de voogdij heeft over het pleegkind: 

 

1. Het kind kan bij u wonen als het onder voogdij staat van Bureau 

Jeugdzorg of een natuurlijk persoon (bv. de tante). 

BJZ of de natuurlijk persoon heeft dan de volledige zeggenschap en voor alle 

beslissingen is de toestemming van deze voogd nodig (paspoort, medische 

behandeling, gegevensverstrekking over uw pleegkind, omgangsregeling e.d.). 

 

2. U hebt als pleegouder de voogdij. 

In dit geval heeft u de zeggenschap. 

 

 
 

Van belang is hoe lang het pleegkind in uw gezin verblijft: 

 

1. Uw pleegkind verblijft (meerdere periodes bij elkaar tot) één jaar of langer in 

 uw gezin: 

U kunt een beroep doen op het blokkaderecht. (voorbeeldbrief 1* en 6) kunnen hier 

voor gebruikt worden). Dit betekent dat de voogd het kind niet zonder toestemming van 

de kinderrechter bij u uit het gezin mag ophalen.  

 

Hoe u dan kunt handelen, leest u in paragraaf 3.1: vrijwillige plaatsing. In plaats van ‘de 

ouder met gezag’ leest u: ‘de voogd van BJZ (voorbeeldbrief 6) of de voogd natuurlijk 

persoon’ (voorbeeldbrief 1*). 

 

*Waar in brief 1 de ouder met gezag wordt vermeld, kunt u invullen de voogd, natuurlijk 

persoon 

 

3.3. OTS zonder machtiging uithuisplaatsing:  

Deel gezag: ouders. 

Deel gezag: BJZ (met betrekking tot de ondertoezichtstelling). 

 

Ouder met gezag wil plaatsing beëindigen: 

 

  Verzoek aan Raad van de Kinderbescherming om de Kinderrechter te   

  verzoeken om een machtiging tot uithuisplaatsing. 

 

 

  Meer dan 1 jaar verblijf in pleeggezin: in principe beroep op blokkaderecht* 

  ( Voorbeeldbrief 1 kan hiervoor gebruikt worden). 

  Verschillende periodes van verblijf in het pleeggezin opgeteld tot minimaal  

  1 jaar: in principe beroep op blokkaderecht. 
 

* Want: er is geen machtiging tot uithuisplaatsing en de plaatsing kan niet 

   via de machtiging worden getoetst. 

Wat kunt u doen als de voogd het kind wil overplaatsen en u bent het hiermee niet eens? 
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2. Uw pleegkind verblijft korter dan één jaar in uw gezin:  

Als u korter dan (in totaal) een jaar voor uw pleegkind zorgt, kunt u geen beroep doen 

op het blokkaderecht. U kunt wel de rechtbank verzoeken om een bijzondere curator 

voor uw pleegkind te benoemen (zie paragraaf 3.8), om te proberen te voorkomen dat 

uw pleegkind wordt overgeplaatst. 

 

 
 

3.5 Beëindiging pleegcontract of opzegging pleegouderschap 
 

Pleegouders en de zorgaanbieder van Pleegzorg (AZZ, SGJ, W. Schrikkergroep, Leger des 

Heils, e.a.) sluiten een pleegcontract af als een kind in het pleeggezin geplaatst wordt. 

 

Als de zorgaanbieder Pleegzorg het pleegcontract wil beëindigen, dan gaat het over een 

besluit dat in de Algemene Wet Bestuursrecht is geregeld.  

 

U kunt tegen deze beslissing binnen zes weken* bezwaar aantekenen bij de 

zorgaanbieder Pleegzorg. Als het nodig is kunt u daarna binnen zes weken beroep 

instellen bij de bestuursrechter. 

 

Als uw zorgaanbieder u ook niet langer als pleegouder wil aanmerken, kunt u eveneens 

bezwaar aantekenen en indien nodig beroep instellen bij de bestuursrechter. 

 

Voor het indienen van zowel het bezwaarschrift als het indienen van het beroepschrift, 

heeft u geen advocaat nodig, maar het is wel raadzaam. 
 

  * De termijn van 6 weken is minder strikt als de zorgaanbieder bij het 

     besluit niet heeft vermeld dat u bezwaar kunt aantekenen. 

 

3.6  Pleegouders als belanghebbenden 
 

Of u als pleegouder als belanghebbende kunt worden aangemerkt, is van belang voor uw 

rechtspositie. Volgens de wet is iemand belanghebbend als een zaak ‘rechtstreeks 

betrekking heeft op diens rechten en plichten’. Concreet betekent het 'belanghebbende-zijn' 

dat u bij alle belangrijke beslissingen in het leven van uw pleegkind wordt betrokken. 

 

Er wordt naar uw mening gevraagd, en uw mening wordt meegewogen. 

 

3.4. Voogdij: 

Voogdij: BJZ of voogd natuurlijk persoon (bv. tante of pleegouder) 

 

BJZ (voogd) of voogd natuurlijk persoon wil kind overplaatsen: 

 

 Langer dan 1 jaar verblijf in het pleeggezin: blokkaderecht   

        (voorbeeldbrief 1* en 6) 

 

 Verschillende periodes verblijf in het pleeggezin opgeteld tot minimaal 1 jaar:  

 in principe blokkaderecht (Let op: optellen is casusafhankelijk!) 

 

 Korter dan 1 jaar verblijf in het pleeggezin: verzoek rechtbank tot aanstelling 

 bijzondere curator (zie paragraaf 3.8). De bijzondere curator kan in dit geval 

 bijvoorbeeld een deskundige zijn die kan onderzoeken wat de beste plek is 

 voor het kind. (voorbeeldbrief 7). 

 

* Waar in brief 1 de ouder met gezag wordt vermeld, kunt u invullen de voogd, 

natuurlijk persoon 
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Als u belanghebbende bent dan wordt u vermeld op de lijst van belanghebbenden bij de 

verzoekschriften (zoals het verzoekschrift tot verlenging van de OTS, uithuisplaatsing, 

etc.) van BJZ of de Raad voor de Kinderbescherming. Dit betekent dat de rechter u 

oproept voor zittingen over uw pleegkind en dat u door de rechter wordt gehoord.  

 

U bent in ieder geval belanghebbende als u een jaar of langer voor uw pleegkind zorgt. 

Maar u kunt ook eerder belanghebbende zijn; bijvoorbeeld als het perspectief van het 

pleegkind in uw gezin is vastgesteld. De kinderrechter beslist uiteindelijk wie 

belanghebbende is. 

 

Als BJZ u niet op de lijst van belanghebbenden heeft vermeld terwijl dat volgens u wel 

zou moeten, dan kunt u zelf ten opzichte van Bureau Jeugdzorg actie ondernemen om op 

de lijst geplaatst te worden (voorbeeldbrief 3). Wanneer BJZ weigert u op te nemen op 

de lijst van belanghebbenden, dan kunt u de kinderrechter verzoeken om u als 

belanghebbende aan te merken (voorbeeldbrief 4). 

 

Als u (nog) niet als belanghebbende kunt worden aangemerkt, kunt u de kinderrechter 

vragen om als informant te worden gehoord (voorbeeldbrief 5). 

U mag dan (al dan niet ter zitting) informatie over uw pleegkind geven aan de 

kinderrechter. Maar u ontvangt dan geen afschrift van het verzoekschrift. Dat ontvangt u 

alleen als u belanghebbende bent. 

 

 
 

 

3.7  De omgangsregeling 
 

BJZ of de kinderrechter kunnen een omgangsregeling vast stellen voor uw pleegkind en 

de ouder(s) of anderen waar het kind een nauwe (bloed)band mee heeft. U moet deze 

omgangsregeling nakomen. Dit vloeit voort uit de wet en uit het pleegzorgcontract.  

Bij een vrijwillige plaatsing moet u samen met de ouder(s) overeenstemming bereiken 

over de omgangsregeling. 

 

Als de rechter geen omgangsregeling heeft vastgesteld, moet de omgang in overleg 

tussen u en BJZ worden vastgesteld.  

 

De omgangsregeling mag geen onevenredige inbreuk maken op uw gezinsleven. Zo mag 

u bijvoorbeeld niet gedwongen worden om omgang van de ouder met uw pleegkind bij u 

thuis toe te staan.  

Waar het om gaat is dat u als pleegouder de ouder en het kind in staat moet stellen om 

omgang met elkaar te hebben. Als u het niet eens bent met de vastgestelde 

omgangsregeling dan kunt u de rechter in principe om wijziging van de omgangsregeling 

verzoeken. 

 

 

3.6. Belanghebbend of informant 
 

Belanghebbende: In ieder geval: wanneer u langer dan een jaar pleegouder van  

   het kind bent of al eerder bv. wanneer het opvoedingsperspectief 

   van het pleegkind in uw gezin ligt. Verzoek daartoe kunt u doen  

   bij BJZ (voorbeeldbrief 3). 

   Bij weigering door BJZ verzoek doen aan de kinderrechter 

   (voorbeeldbrief 4). 

 

Informant:  Als u (nog) geen belanghebbende bent (voorbeeldbrief 5). 
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3.8  De bijzondere curator 
 

Indien er sprake is van botsende belangen tussen het pleegkind enerzijds en de ouder(s) 

met gezag of voogd (hier: BJZ) anderzijds kan de rechtbank een bijzondere curator voor 

het kind benoemen. Het moet dan gaan over strijdige belangen over de verzorging en 

opvoeding of het (financiële) vermogen van het kind. Het moet ook gaan om een 

wezenlijk conflict van belangen. 

 

De bijzondere curator behartigt de belangen van het kind met betrekking tot het 

belangenconflict. In geval van pleegzorg is de bijzondere curator meestal een 

pedagoog/psycholoog of een advocaat. 

 

De kosten voor de bijzondere curator worden door de staat vergoed. 

 

De bijzondere curator kan worden aangevraagd bij de rechtbank met een eenvoudige 

brief door zowel de minderjarige, de pleegouder of een andere betrokkene (bv. de 

pleegzorgbegeleider). Er is geen advocaat nodig om een bijzondere curator aan te vragen 

(voorbeeldbrief 7). 

 

Een voorbeeld waarbij een bijzondere curator kan worden benoemd is: als de voogdij bij 

BJZ ligt en BJZ het pleegkind wil overplaatsen, terwijl u (nog) geen beroep kunt doen op 

het blokkaderecht. Wanneer u als pleegouder van mening bent dat een overplaatsing niet 

in het belang is van het pleegkind, dan kunt u (al dan niet samen met het pleegkind) de 

rechtbank vragen een bijzondere curator te benoemen. Het pleegkind kan dit ook zelf, 

als het zelf begrijpt waar het over gaat en in staat is een briefje te schrijven. 

 

3.9  Wat te doen bij ‘overrompeling’, als het pleegkind direct 
 uit huis gehaald wordt? 
 

Wat pleegouders kunnen doen is afhankelijk van de juridische situatie: 

 

1. Plaatsing in het kader van voogdij, langer dan een jaar: 

Wanneer de pleegouders een beroep kunnen doen op het blokkaderecht dan is BJZ en 

de zorgaanbieder voor pleegzorg niet bevoegd om het kind mee te nemen.  

De pleegouders hoeven het pleegkind niet mee te geven, ook niet als er ‘druk’ wordt 

uitgeoefend. De pleegouders doen er verstandig aan om BJZ of de pleegzorginstelling 

een brief (voorbeeldbrief 6) te overhandigen waarin zij zich op het blokkaderecht 

beroepen. 

 

Als BJZ (reeds) vervangende toestemming heeft verkregen van de kinderrechter om het 

kind te mogen overplaatsen, dan gaat het voorgaande niet op. De toestemming is dan 

immers door de kinderrechter al verleend na een zitting en na verhoor van 

belanghebbenden (dus ook van pleegouders die daartegen een verweerschrift kunnen 

indienen). 

 

In uitzonderingsgevallen wordt toestemming verleend zonder een zitting. Dan is de 

kinderrechter van mening dat er sprake is van een crisissituatie. BJZ of de 

pleegzorginstelling moet in zo’n geval de beschikking van de kinderrechter aan de 

pleegouders kunnen laten zien voordat zij het kind af moeten geven. In die beschikking 

(zie: Begrippenlijst) staat dat de kinderrechter toestemming heeft verleend om het 

pleegkind te laten overplaatsen. 

 

Bij ernstige twijfel doen pleegouders er goed aan om onmiddellijk een advocaat te 

raadplegen of bij een pleegouderorganisatie advies in te winnen, voordat zij het kind 

meegeven. 
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2. Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing: 

Als er sprake is van een ondertoezichtstelling en BJZ gaat over tot overplaatsing in een 

ander pleeggezin of een thuisplaatsing, dan moet BJZ het voornemen tot beëindiging van 

de plaatsing aan de pleegouders tijdig schriftelijk kenbaar maken.  

 

Pleegouders kunnen BJZ dan verzoeken om af te zien van de geplande overplaatsing. 

(voorbeeldbrief 2, zie ook paragraaf 3.2). Als BJZ dit verzoek afwijst of niet tijdig 

beslist dan kunnen de pleegouders aan de rechter vragen om de machtiging tot 

uithuisplaatsing te beperken tot hun gezin. 

 

Voortvloeiend uit eerdere uitspraken (jurisprudentie) mogen pleegouders niet voor een 

voldongen feit worden gesteld. Dit betekent dat de pleegouders in gelegenheid moeten 

worden gesteld om zich tot de kinderrechter te wenden. 

 

Maar als BJZ al een machtiging van de kinderrechter heeft verkregen of de kinderrechter 

zelf heeft bepaald dat het pleegkind overgeplaatst (of thuisgeplaatst) moet worden, dan 

moet BJZ of de pleegzorginstelling de beschikking van de kinderrechter aan de 

pleegouders kunnen laten zien. Daaruit moet blijken dat de kinderrechter toestemming 

geeft voor de overplaatsing of thuisplaatsing van het pleegkind.  

Bij twijfel kunnen pleegouders onmiddellijk een advocaat raadplegen of een 

pleegouderorganisatie om advies vragen, voordat zij het kind mee laten gaan. 

 

 

3.10 Overige onderwerpen. 
 

3.10.1 Welke papieren moet ik als pleegouder hebben om bij deze  

  procedures stevig in de schoenen te staan? 

 

Als het pleegkind in het pleeggezin geplaatst wordt, is het belangrijk dat de volgende 

documenten doorgenomen en getekend worden: 

 

a) Pleegzorgcontract door de aanbieder van pleegzorg. 

b) Plan met betrekking tot het pleegkind in het gezin, van zowel de zorgaanbieder 

pleegzorg als Bureau Jeugdzorg (hier zijn verschillende namen voor: behandelplan, 

handelingsplan, plan van aanpak, methodisch plan, opvoedplan, hulpverleningsplan). 

 

Het is raadzaam dat pleegouders zich bij het aanspannen van een gerechtelijke 

procedure laten bijstaan door een advocaat of in ieder geval juridisch advies inwinnen. 

Als pleegouders een rechtsbijstandverzekering hebben is het raadzaam om de 

polisvoorwaarden nog eens goed door te nemen en/of de zaak voor te leggen aan de 

rechtsbijstandverzekeraar. 

 

Welke stukken pleegouders nodig hebben om een procedure bij de rechter aan te 

spannen is afhankelijk van de soort procedure. 

 

De volgende stukken zijn doorgaans van belang: 
 

a) De beschikkingen (beslissingen) van de kinderrechter. 

b) Verzoekschriften van BJZ aan de rechtbank met de bijlagen. 

c) De beslissing(en) van BJZ over de plaatsing. 

d) Correspondentie van BJZ met de pleegouder(s). 

e) Pleegzorgrapportages: hulpverleningsplan, evaluatierapportages, 

pleegzorgcontract. 

f) Beslissingen van Pleegzorg over de plaatsing (en begeleiding). 

g) Correspondentie van de pleegzorg met pleegouders. 

http://www.pleegoudersupportzeeland.nl/


Rechtspositie van pleegouders  

op hoofdlijnen 

In samenwerking met: Mariska Kramer 

Hoofdstuk 5 Pleegoudermap t.b.v. workshop M. Kramer,  Pleegouderdag  2012 

www.pleegoudersupportzeeland.nl      Pagina 11 van 20 

 

 

3.10.2 Kan ik eigen rapportage ook gebruiken in geval van een procedure? 

 

Het is belangrijk om zelf regelmatig aantekeningen te maken over de voortgang en 

ontwikkeling van het pleegkind in uw gezin. 

 

Eigen ‘rapportages’ zijn alleen ‘waar’ als de betrokken partij/partijen het eens is/zijn met 

deze verslaglegging. Meestal houden pleegouders eigen verslaglegging bij omdat er 

verschil van mening is met BJZ/en of de pleegzorginstelling. Dan ontstaat er dus 

gemakkelijk discussie over de inhoud van het verslag dat door de pleegouders is 

gemaakt. 

 

Het eigen verslag heeft een relatieve waarde maar is daarmee niet onbelangrijk. Het kan 

behulpzaam zijn als het gaat om feiten zoals (bezoek)data e.d. 

 

Verder kan het van belang zijn om gemaakte afspraken met begeleiders, (gezins-) 

voogden en ouders schriftelijk te bevestigen. 

 

Ook het schriftelijk reageren op onjuiste weergaven in rapportages van BJZ of 

pleegzorginstelling is raadzaam. Verzoek BJZ of de zorgaanbieder pleegzorg daarbij om 

uw schriftelijke reactie aan de rapportage te hechten en controleer of uw reactie is 

opgenomen in verslagen. 

 

Zorg er voor dat uit uw rapportage herleidbaar is hoe dingen gegaan zijn, wat er is 

afgesproken, enzovoort. Op deze manier wordt ‘inzichtelijk’ waar, wanneer van gemaakte 

afspraken wordt afgeweken. 

Tenslotte is het van belang om bij onduidelijkheid over bepaalde kwesties BJZ en/of de 

pleegzorginstelling schriftelijk te verzoeken duidelijkheid te geven. 

 

Probeer een goede balans te vinden tussen wat feitelijk niet juist is en waar een verschil 

van mening over bestaat. 

 

Het is voor pleegouders van belang dat zij constructief medewerking blijven verlenen 

omdat het verwijt dat pleegouders onvoldoende begeleidbaar zijn helaas in de praktijk 

(onterecht of niet) al snel op de loer ligt. Een kritische noot kan noodzakelijk zijn, maar 

dan op een vriendelijke toon.  

 

3.10.3 In hoeverre zijn pleegouders gehouden (opvoed-)adviezen op te 

  volgen die door medewerkers van organisaties worden gegeven? 

 

De pleegouders moeten opvoedadviezen opvolgen. In het pleegzorgcontract is 

opgenomen dat pleegouders zich moeten laten begeleiden door de pleegzorgbegeleider.  

 

Als er verschil van mening ontstaat over opvoedadviezen dan is het raadzaam om in een 

vroeg stadium aan het Advies- en Klachtondersteuningsbureau (AKJ) of 

Pleegoudersupport om bemiddeling te vragen. Deze bemiddeling is kosteloos. 
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Van: INVULLEN: Naam 

   Adres 
 

Aan:  INVULLEN: Naam/namen ouder(s) met gezag 
   Adres 
 

   PER AANGETEKENDE POST VERSTUREN 
 

Datum:  INVULLEN 
Betreft:  Blokkaderecht 
 

 
Geachte mevrouw en/of mijnheer (INVULLEN: naam ouder(s) met gezag), 

OF: 
Beste (INVULLEN: naam ouder(s) met gezag), 
 

Sinds (INVULLEN: datum) woont (INVULLEN: naam pleegkind) in ons gezin. 
(INVULLEN: naam pleegkind) is met uw instemming als ouder(s) met gezag 

door ons verzorgd en opgevoed. 
 
Op (INVULLEN: datum) heeft u bij ons aangegeven niet langer toestemming te 

verlenen voor het verblijf van (INVULLEN: naam pleegkind) in ons gezin.  
U hebt duidelijk gemaakt (INVULLEN: naam pleegkind) weer zelf op te willen 

voeden. (OF: elders onder te willen brengen). 
 

Wij hebben hierop aangegeven dat wij een beëindiging van de verzorging en 
opvoeding van (INVULLEN: naam pleegkind) in ons gezin niet in het belang van 
(INVULLEN: naam pleegkind) vinden. 

 
Bij dezen willen wij voor de duidelijkheid graag ons standpunt schriftelijk 

herhalen. Omdat wij langer dan een jaar voor (INVULLEN: naam pleegkind) 
hebben gezorgd, kunnen wij ons op het blokkaderecht beroepen. 
Bij dezen beroepen wij ons op het blokkaderecht. 

Dit betekent dat u aan de kinderrechter toestemming moet verzoeken om weer 
voor (INVULLEN: naam pleegkind) te mogen zorgen of om (INVULLEN: naam 

pleegkind) over te mogen plaatsen. 
 
Zolang u geen toestemming heeft verkregen van de kinderrechter, mag u 

(INVULLEN: naam pleegkind) niet bij ons weghalen. 
Het spijt ons zeer dat wij niet tot overeenstemming kunnen komen over de 

verblijfplaats van (INVULLEN: naam pleegkind). Wij vinden het belangrijk dat 
de kinderrechter beoordeelt wat het beste is voor (INVULLEN: naam pleegkind). 
 

Met vriendelijke groet, (of: Hoogachtend), 
 

 
INVULLEN: Naam pleegouders 
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Van: INVULLEN: Naam 

   Adres 
 
Aan: INVULLEN: Bureau Jeugdzorg  

   Adres 
 

   PER AANGETEKENDE POST VERSTUREN 
 
Datum:  INVULLEN 

Betreft:  Verzoek om af te zien van voorgenomen wijziging   
   verblijfplaats in het kader van de OTS 

 
Geachte mevrouw en/of mijnheer (INVULLEN: naam gezinsvoogd en naam 
leidinggevende BJZ), 

 
Sinds (INVULLEN: datum) woont (INVULLEN: naam pleegkind) in ons gezin. 

(INVULLEN: naam pleegkind) is door uw Stichting op grond van een machtiging 
tot uithuisplaatsing in ons gezin geplaatst. 
 

Op (INVULLEN: datum) heeft u ons te kennen gegeven dat Bureau Jeugdzorg 
voornemens is om (INVULLEN: naam pleegkind) over te plaatsen (OF: weer 

thuis te plaatsen). 
Wij hebben aangegeven dat wij een beëindiging van de plaatsing niet in het 
belang van (INVULLEN: naam pleegkind) vinden. Wij betreuren uw beslissing 

ten zeerste en zijn van mening dat een overplaatsing, (EVENTUEEL: het is voor 
INVULLEN: naam pleegkind de bv.: derde overplaatsing) schadelijk is voor de 

ontwikkeling van (INVULLEN: naam pleegkind). 
 
Bij dezen willen wij voor de duidelijkheid ons standpunt schriftelijk herhalen en 

verzoeken wij u om af te zien van de wijziging van de verblijfplaats. 
 

INVULLEN: 
Argumenten waarom BJZ moet afzien van wijziging van de verblijfplaats. 
Denk aan: hechting/band die uw pleegkind met u als pleegouders /en uw 

kind/kinderen heeft opgebouwd, de vooruitgang die het kind in uw gezin heeft 
geboekt, wat een wisseling voor uw pleegkind betekent (school, vertrouwde 

omgeving, e.d.) 
Noem vooral ook bij meerdere verplaatsingen van het kind dat een zoveelste 

(invullen hoeveelste) plaatsing schadelijk is voor de ontwikkeling voor het kind 
en het vertrouwen in volwassenen dat wordt geschaad. 
LET OP, als het gaat om een thuisplaatsing; geen onnodig negatieve uitlatingen 

over de ouders! Noem alleen feiten! Bv.: ‘Van de 12 omgangscontacten zijn er 7 
niet doorgegaan omdat de ouder ziek, verhinderd of anderszins niet in staat was 

tot omgang met (INVULLEN: naam pleegkind). 
Noem (indien van toepassing) terugval in het gedrag sinds het pleegkind weet 
dat het overgeplaatst gaat worden, noem het standpunt van pleegzorg (als 

pleegzorg ook van mening is dat overplaatsing niet in het belang is van het 
pleegkind en ook bereid is dit standpunt uit te dragen naar BJZ en indien nodig 

de kinderrechter). 
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Wij verzoeken u conform artikel 1:263 lid 3 BW binnen twee weken gemotiveerd 

op ons verzoek te beslissen. 
 

Het spijt ons zeer dat wij niet tot overeenstemming kunnen komen over de 
verblijfplaats van (INVULLEN: naam pleegkind). 
Wij wijzen u erop dat indien u beslist ons verzoek af te wijzen, wij de 

kinderrechter zullen verzoeken de machtiging te beperken tot ons gezin. 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderrechter beoordeelt wat het beste is voor 

(INVULLEN: naam pleegkind). 
 
Ten slotte benadrukken wij dat BJZ gedurende deze procedure (en indien nodig 

de procedure hierop volgend, te weten bij de kinderrechter) volgens vaste 
jurisprudentie* niet gerechtigd is tot overplaatsing van (INVULLEN: naam 

pleegkind). 
 
 

Met vriendelijke groet, (of: Hoogachtend), 
 

 
INVULLEN: Naam pleegouders 

 
 
* NJ 3 november 2000, NJ 2001, 418 en LJN AZ5742, rechtbank Groningen 27 

december 2006) 
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Van: INVULLEN: Naam 
   Adres 
 

 
 

Aan  INVULLEN: Bureau Jeugdzorg 
   Adres 
 

 
 

Datum:  INVULLEN 
Betreft:  Belanghebbende 
 

 
Geachte mevrouw en/of mijnheer (INVULLEN naam (gezins)voogd en naam 

leidinggevende BJZ), 
 

Sinds (INVULLEN: datum) woont (INVULLEN: naam pleegkind) in ons gezin.  
 
INVULLEN KEUZE : 

 
Omdat (INVULLEN: naam pleegkind) inmiddels langer dan een jaar in ons gezin 

verblijft, zijn wij als pleegouders aan te merken als belanghebbenden in de zin 
van de wet. 
 

OF/EN: 
 

Omdat (INVULLEN: naam pleegkind) voor langere tijd in ons gezin zal 
verblijven en het opvoedingsperspectief in ons gezin is vastgesteld, zijn wij als 
pleegouders aan te merken als belanghebbenden in de zin van de wet. 

 
Wij verzoeken uw Stichting dan ook om ons als belanghebbenden op te nemen 

op de lijst van belanghebbenden bij de verzoekschriften gericht aan de 
rechtbank. 
 

Wij hopen dat u in het belang van (INVULLEN: naam pleegkind) zult overgaan 
tot vermelding van ons als pleegouders als belanghebbenden op de lijst van 

belanghebbenden. 
 
Vertrouwende op een spoedige positieve reactie uwerzijds, 

 
Met vriendelijke groet, (of: Hoogachtend), 

 
 
INVULLEN: Naam pleegouders 
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Van: INVULLEN: Naam 

   Adres 
 
Aan:  INVULLEN: Rechtbank te 

   T.a.v. de kinderrechter 
   Adres 

 
Datum:  INVULLEN 
Kenmerk:   INVULLEN: in lopende procedures is dat het rekestnummer, 

   het nummer dat het verzoekschrift krijgt van de rechtbank. 
Betreft:  INVULLEN: naam pleegkind, geboren op ... 

Onderwerp:  Verzoek om als belanghebbende te worden aangemerkt. 
 
Geachte mevrouw en/of mijnheer de kinderrechter, 

 
Sinds (INVULLEN datum) woont (INVULLEN: naam pleegkind) in ons gezin.  

 
INVULLEN KEUZE: 

 
Omdat (INVULLEN: naam pleegkind) inmiddels langer dan een jaar in ons gezin 
verblijft, zijn wij van mening dat wij als pleegouders zijn aan te merken als 

belanghebbenden in de zin van de wet. 
 

OF/EN: 
 
Omdat (INVULLEN: naam pleegkind) voor langere tijd in ons gezin zal 

verblijven en het opvoedingsperspectief in ons gezin is vastgesteld, zijn wij van 
mening dat wij als pleegouders zijn aan te merken als belanghebbenden in de zin 

van de wet. 
 
Wij hebben Bureau Jeugdzorg dan ook verzocht om ons als belanghebbenden op 

te nemen op de lijst van belanghebbenden bij de verzoekschriften gericht aan de 
rechtbank. Bureau Jeugdzorg heeft ons verzoek echter niet gehonoreerd. 

Omdat u als rechter uiteindelijk vaststelt wie er als belanghebbende kan worden 
aangemerkt, verzoeken wij u om ons alsnog als belanghebbenden aan te 
merken. 

Omdat wij u als pleegouders graag ter zitting over (INVULLEN: naam pleegkind) 
informeren, verzoeken wij u vriendelijk om ons op te roepen voor zittingen met 

betrekking tot (INVULLEN: naam pleegkind). 
 
Indien u van mening bent dat wij als pleegouders niet als belanghebbenden 

kunnen worden aangemerkt, verzoeken wij u om ons als informant aan te 
merken en ons voor de zittingen met betrekking tot (INVULLEN: naam 

pleegkind) als informant te horen. 
 
Hopende op een spoedige positieve reactie uwerzijds, 

Met vriendelijke groet, (of: Hoogachtend), 
 

INVULLEN : Naam pleegouders 
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Van: INVULLEN: Naam 

   Adres 
 
 

 
Aan: INVULLEN: Rechtbank te 

   T.a.v. de kinderrechter 
   Adres 
 

 
Datum:  INVULLEN 

Kenmerk:   INVULLEN: in lopende procedures is dat het rekestnummer, 
   het nummer dat het verzoekschrift krijgt van de rechtbank 
Betreft:  INVULLEN: naam pleegkind, geboren op     

 
Onderwerp:  Verzoek om als informant te worden aangemerkt. 

 
 

 
Geachte mevrouw en/of mijnheer de Kinderrechter, 
 

Sinds (INVULLEN: datum) woont (INVULLEN: naam pleegkind) in ons gezin. 
 

Omdat (INVULLEN: naam pleegkind) nog geen jaar in ons gezin verblijft, 
hebben wij begrepen dat wij in principe niet als belanghebbenden in de zin van 
de wet kunnen worden aangemerkt. 

 
Indien u van mening bent dat wij toch als belanghebbenden kunnen worden 

aangemerkt, verzoeken wij u om ons als belanghebbenden op te roepen voor de 
zitting. 
 

Indien dat niet tot de mogelijkheid behoort, willen wij u als rechter echter graag 
ter zitting informeren over de ontwikkeling van (INVULLEN: naam pleegkind) en 

verzoeken u daarom vriendelijk om ons in ieder geval als informant op te roepen 
voor de rechtszittingen(en) over ons pleegkind. 
 

Hopende op een spoedige positieve reactie uwerzijds, 
 

Met vriendelijke groet, (of: Hoogachtend), 
 
 

 
INVULLEN : Naam pleegouders 
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Van: INVULLEN: Naam 

   Adres 
 
Aan:  INVULLEN: Bureau Jeugdzorg  

   Adres 
 

   PER AANGETEKENDE POST VERSTUREN 
 
Datum:  INVULLEN 

Betreft:  Blokkaderecht 
 

 
Geachte mevrouw en/of mijnheer (INVULLEN naam voogd en naam 
leidinggevende BJZ), 

 
Sinds (INVULLEN: datum) woont (INVULLEN: naam pleegkind) met 

instemming van BJZ in ons gezin. 
 
Op (INVULLEN: datum) heeft uw Stichting te kennen gegeven (INVULLEN: 

naam pleegkind) over te willen plaatsen. 
 

Wij hebben hierop aangegeven dat wij een beëindiging van de verzorging en 
opvoeding van (INVULLEN: naam pleegkind) in ons gezin niet in het belang van 
(INVULLEN: naam pleegkind) vinden. 

 
Bij dezen willen wij voor de duidelijkheid ons standpunt schriftelijk herhalen. 

Omdat wij langer dan een jaar in het kader van voogdij voor (INVULLEN: naam 
pleegkind) hebben gezorgd, kunnen wij ons op het blokkaderecht beroepen. 
Bij dezen doen wij een beroep op ons blokkaderecht. 

Dit betekent dat u aan de kinderrechter toestemming moet verzoeken om 
(INVULLEN: naam pleegkind) over te mogen plaatsen. 

 
Zolang u geen toestemming heeft verkregen van de kinderrechter, mag u 
(INVULLEN: naam pleegkind) niet bij ons weghalen. 

Het spijt ons zeer dat wij niet tot overeenstemming kunnen komen over de 
verblijfplaats van (INVULLEN: naam pleegkind).  

 
Wij hopen dat u in het belang van (INVULLEN: naam pleegkind) spoedig zult 

overgaan tot toetsing van de overplaatsing door de kinderrechter omdat wij het 
schadelijk voor de ontwikkeling van (INVULLEN: naam pleegkind) vinden als 
over de verblijfplaats onzekerheid bestaat. 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderrechter beoordeelt wat het beste is voor 
(INVULLEN: naam pleegkind). 

 
Met vriendelijke groet, (of: Hoogachtend), 
 

 
INVULLEN : Naam pleegouders
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Van: INVULLEN: Naam 

   Adres 
 
Aan: INVULLEN: Rechtbank te 

   T.a.v. de kinderrechter 
   Adres 

 
Datum:  INVULLEN 
Kenmerk:   INVULLEN: in lopende procedures is dat het rekestnummer, 

   het nummer dat het verzoekschrift krijgt van de rechtbank 
Betreft:  INVULLEN: naam pleegkind, geboren op ... 

 
Onderwerp:  Benoeming bijzondere curator 
 

 
Geachte mevrouw en/of mijnheer de kinderrechter, 

 
Sinds (INVULLEN: datum) woont (INVULLEN: naam pleegkind) in ons gezin. 
 

INVULLEN KEUZE: 
 

(INVULLEN: Het gezag OF: De voogdij) wordt uitgeoefend door (INVULLEN: 
de naam van de met gezag belaste ouder(s) OF: de voogd, veelal Bureau 
Jeugdzorg). 

 
Indien de ouders het gezag hebben en er is een ondertoezichtstelling 

INVULLEN: ons pleegkind is per (INVULLEN datum) onder toezicht gesteld van 
Bureau Jeugdzorg (INVULLEN: welke plaats/provincie) en sinds (INVULLEN 
datum) uithuis geplaatst. 

 
Wij zijn als pleegouders van mening dat er sprake is van conflicterende belangen 

tussen (INVULLEN: de ouder(s) met gezag OF: de voogd). 
De botsende belangen hebben betrekking op de verzorging en opvoeding van 
(INVULLEN: naam pleegkind). 

 
De situatie is als volgt: 

(Geef hier een korte duidelijke omschrijving van het belangenconflict.) 
 

TOELICHTING: 
Een voorbeeld van een belangenconflict is: BJZ (OTS of Voogdij) wil het 
pleegkind overplaatsen, de ouder met gezag is het hiermee eens, u acht een 

overplaatsing niet in het belang van uw pleegkind –zie voor meer voorbeelden: 
Pleegzorg in perspectief, pagina 150-155, onder redactie van: van den Bergh en 

Weterings. Dit boek is te leen in de Pleegbibliotheek van Pleegoudersupport. 
 
Wij vragen u derhalve om uit eigen beweging een bijzondere curator te 

benoemen, in de persoon van een deskundige (INVULLEN: pedagoog of 
psycholoog met specifieke deskundigheid op het gebied van pleegzorg, hechting, 

etc.). OF: een (jeugd)advocaat die namens het kind indien nodig een procedure 
kan starten. 
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Voor (vergelijkbare) voorbeelden verwijzen wij naar: LJN BH 9750, LJN BH 2764, 

LJN AZ 5742, LJN BJ 4145. 
 

Ten slotte wijzen wij naar: 
- aantekening 9 van de losbladige Kluwer Personen- en Familierecht, Tekst en 
Commentaar, bij artikel 1:250 BW over de bijzondere curator. 

-pagina 148 van hoofdstuk 9 van mr M. Kramer, in Pleegzorg in Perspectief 
onder redactie van: van den Bergh en Weterings (de alinea boven paragraaf 

9.3.4.). 
Uit voornoemde verwijzingen blijkt dat wij deze vraag, om benoeming van een 
bijzondere curator, zonder advocaat ‘informeel’ aan u als (kinder)rechter kunnen 

voorleggen en dat u ambtshalve tot benoeming van een bijzondere curator kunt 
overgaan.  

 
Hopende op een spoedige positieve reactie uwerzijds, 
 

 
Met vriendelijke groet, (of: Hoogachtend), 

 
 

 
INVULLEN: Naam pleegouders 
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