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Algemene inleiding
Voogden trachten wolken te stutten, minderjarigen bouwen regenbogen.
Ludo Bleys, voogd

Welkom beste voogd!
Met trots stellen we u het nieuwe handboek voor voogden voor. Het was voor
ons een hele uitdaging om een handboek voor voogden te ontwikkelen. Uw taak
is namelijk erg veelzijdig: u komt in heel diverse situaties terecht en dit in de vele
levensdomeinen van uw pupil. Elke niet-begeleide minderjarige is ook anders,
heeft een andere context, andere noden en ideeën over de toekomst.
Om een zo breed mogelijke kennis van het voogdijschap te verzamelen, vroegen
we diverse auteurs om vanuit hun eigen expertise een bijdrage te leveren aan
het handboek. Advocatenbureau Antigone Advocaten schreef de delen over juridische en procedurele zaken. Professor Ilse Derluyn (UGent) en Saskia De Jonghe,
werkten de hoofdstukken over psychosociale aspecten uit. Zelf schreven we enkele stukken en maakten we aanvullingen over de rol van de voogd.
Het spreekt voor zich dat u vooral naar het handboek zal grijpen als het ook
praktisch is. Hiervoor hadden we de echte experten van het voogdijschap nodig:
u en de andere voogden. We deden een beroep op Griet Braeye, een ervaren zelfstandige voogd. Zij organiseerde verschillende focusgroepen met voogden om
inhoudelijke feedback te geven op het handboek en om de teksten aan te vullen
met praktische tips en tools.

De tools stellen we ook ter beschikking in pdf-formaat, zodat u deze kan meegeven
aan uw pupil.
Het handboek is opgebouwd uit thematische boeken, die los van elkaar gelezen
kunnen worden. Zo kunt u de boeken lezen waarvan u de informatie op dat moment nodig heeft. Sommige boeken zullen misschien niet van toepassing zijn op
uw pupil en kunt u overslaan.
Het handboek is niet volmaakt. Er zijn thema’s die nog ontbreken. Wij zullen in
de toekomst nieuwe boeken toevoegen aan het handboek. De tijd gaat ook snel
en de informatie veroudert. Informatie waarvan we vermoedden dat ze zou wijzigen, namen we niet op. Wij stellen een lijst ter beschikking met de belangrijkste
wijzigingen. Indien u verder foute informatie opmerkt, kunt u ons dit laten weten.
Wij zijn u alvast dankbaar voor uw kritische blik.
Ook moesten we keuzes maken in de terminologie. Voor het leesgemak gebruiken we in het handboek het woord ‘minderjarige’ als het gaat over een niet-begeleide minderjarige. De termen ‘asielaanvraag’ en ‘verzoek om internationale
bescherming’ gebruiken we door elkaar, net zoals ‘asielzoeker’ en ‘verzoeker om
internationale bescherming’. In de hoofdstukken over de verblijfsprocedures
hanteren we meestal de kortere termen ‘asielaanvraag’ en ‘asielprocedure’, voor
het leesgemak.
Tot slot bestaat er uiteraard geen handleiding voor het werken met mensen en
is het onmogelijk om tot een ‘one-fits-all’ oplossing te komen. Het antwoord op
zeer complexe vragen zult u niet in dit handboek terugvinden. Blijf daarom zeker
gebruik maken van de bestaande hulpkanalen: uw referentiepersoon, de helpdesk
of individuele dossierbespreking van het coachingsproject, uw verdere netwerk,…
We overlopen nog de inhoud van de verschillende boeken.

In de tips en tools spreken uw collega-voogden u aan in de
“je”-vorm. De tips kunt u doorheen sommige hoofdstukken
terugvinden. Ze zijn zo vorm gegeven dat ze makkelijk herkenbaar zijn: ze staan in een kadertje met dit specifiek logo.
De tools bestaan uit checklists, schema’s, overzichten, stappenplannen, …. Ze
bevinden zich doorheen de hoofdstukken en staan steeds in een gekleurd kader.
In het handboek vindt u ook een map terug waarin we alle tools hebben samengebracht. Sommige tools kunt u gebruiken tijdens een gesprek met uw pupil.
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In het eerste boek hebben we het over het ontstaan van de dienst Voogdij, de opdracht van de dienst Voogdij bij het behandelen van signalementen van niet-begeleide minderjarigen en het identificatieproces. We bekijken het voogdijschap in
een breder perspectief, behandelen het sociaal en fiscaal statuut van de voogd
en hebben het over aansprakelijkheid en de verzekering die de dienst Voogdij
heeft afgesloten voor voogden en niet-begeleide minderjarigen. We sluiten het
hoofdstuk af met enkele tools die nuttig kunnen zijn bij het begin van een voogdij.
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Het tweede boek gaat over de psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen. We hebben het over het psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarigen waarbij we uitgebreid ingaan op de factoren die het welzijn beïnvloeden, mogelijke uitingen van emotionele pijn en de veerkracht van niet-begeleide minderjarigen.

We hopen dat het handboek uw werk als voogd vergemakkelijkt en u verder
helpt wanneer u nood heeft aan een breder kader, u door de bomen het bos
niet meer ziet, of wanneer u een concrete vraag heeft waarop u graag snel een
antwoord wil.

Daarna bekijken we hoe u hen kunt ondersteunen en hebben we het onder meer
over communicatie, samenwerken en netwerken en herstel van verbondenheid.
De vele ankerpunten zijn praktische leidraden die u helpen om met een bepaalde
situatie om te gaan.

We hopen dat het handboek zo een meerwaarde zal zijn in de begeleiding van
uw pupillen.

In het derde boek bespreken we de meest voorkomende verblijfsprocedures voor
niet-begeleide minderjarigen: de procedure internationale bescherming en de bijzondere verblijfsprocedure of de MINTEH-procedure.
Het vierde boek bevat andere procedures waar een niet-begeleide minderjarige
mee in aanraking kan komen, zoals de regularisatie van het verblijf om humanitaire of medische redenen, staatloosheid, nationaliteit, verblijf als Unieburger, gezinshereniging. Het hoofdstuk over mensenhandel en –smokkel behandelt naast
de procedurele aspecten ook de indicatoren die wijzen op een mogelijk slachtoffer
van mensenhandel of (zware vormen van) –smokkel. Tot slot overlopen we de verschillende Belgische en buitenlandse documenten.

Dan rest er ons nog het belangrijkste: u van harte bedanken voor alle tijd en energie die u besteedt aan het voogdijschap.

De dienst Voogdij
Toen ik je voor de eerste keer zag vroeg ik je ‘Kan ik je vertrouwen?’. Deze vraag
en het antwoord dat erop volgde zijn het begin geweest van een beter en
positiever leven.

		 Yassin, ex-niet-begeleide minderjarige uit Marokko, nu 19 jaar.

Het vijfde boek behandelt de opvang en ondersteuning van niet-begeleide minderjarigen. We bespreken het opvangsysteem voor niet-begeleide minderjarigen en
gaan dieper in op het jeugdhulplandschap in Vlaanderen, Wallonië en het Brussel
Hoofdstedelijk geweest. Het verblijf in eigen netwerk en het alleen wonen met ondersteuning van het OCMW komen aan bod. Tot slot gaan we in op de medische en
psychische opvolging van niet-begeleide minderjarigen.
In het zesde boek komen de hoofdstukken aan bod die betrekking hebben op het
dagelijkse leven van de niet-begeleide minderjarige. We hebben het over handelingsonbekwaamheid van de minderjarige, we bespreken het onderwijssysteem,
het vrije tijdsaanbod, werken, reizen en afwezigheid van het Belgisch grondgebied.
In het zevende boek starten we met een hoofdstuk over het werken met advocaten. Daarna gaan we dieper in op enkele rechten van niet-begeleide minderjarigen, zoals huwelijk, geboorte, adoptie en naamswijziging. We bekijken de
rechten van de minderjarige ten aanzien van de politie en het gerecht. Ook de
gezinsbijslagen en het budgetbeheer komen aan bod in dit laatste boek.
De map bevat alle tools die de voogden ontwikkelden.
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Ontstaan van de dienst Voogdij

1

Ontstaan van de Voogdijwet

In de jaren ‘90 was er in Europa een algemene toename in Europa van het aantal
verzoeken om internationale bescherming. De Balkanoorlogen leidden tot grote
groepen van mensen op de vlucht. De val van het ijzeren gordijn, de opkomst van
het internet als snelle informatiebron en het ontstaan van de lage kosten vliegmaatschappijen, zorgden ervoor dat mensen zich makkelijker en sneller gingen
verplaatsen. Het werd voor het eerst ook duidelijk dat meer en meer minderjarigen alleen begonnen te reizen naar Europa. In 1990 werd het Klein Kasteeltje, het
icoon van alle opvangcentra, opgericht en in 1992 ontstond in Deinze één van de
eerste opvangcentra voor niet-begeleide minderjarigen.
Er was een groeiende bewustwording dat alleenreizende minderjarigen bijzonder
kwetsbaar zijn, vatbaar voor misbruik door mensenhandelaars die hen kunnen inzetten voor georganiseerde misdaad, zwartwerk of prostitutie. Het werd duidelijk
dat deze minderjarigen onvoldoende in staat zijn om voor hun eigen rechten op te
komen. Daarenboven zijn minderjarigen handelingsonbekwaam in het recht en is
het noodzakelijk dat een volwassen persoon hen vertegenwoordigt. De bestaande
voogdijsystemen in België (zoals een burgerlijke voogd of OCMW-voogd) schoten
te kort om deze kwetsbare groep minderjarigen te beschermen.
Internationale verdragen en aanbevelingen, zoals het Kinderrechtenverdrag van
20 november 1989 en de resolutie van de Europese Raad van 26 juni 1997 over
niet-begeleide minderjarigen adviseerden staten om te voorzien in bijzondere beschermingssystemen voor niet-begeleide minderjarigen. Ook in België was er een
nood om aan deze internationale normen en aanbevelingen te voldoen.
De concrete aanleiding die de oprichting van het voogdijsysteem in België in een
stroomversnelling bracht was de zaak Tabitha.1 Tabitha was een meisje van 5 jaar die
op weg was naar haar moeder in Canada en die in de luchthaven van Zaventem een
tussenlanding maakte. De moeder van Tabitha was een tijd eerder van Congo (Kinshasa) naar Canada gevlucht en was er erkend als vluchteling. Tabitha verbleef eerst
bij haar grootmoeder in Congo (Kinshasa), maar die kon niet langer voor haar zorgen.
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Omdat Tabitha niet over de vereiste documenten beschikte om toegang te krijgen tot het Belgisch grondgebied, besliste de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)
om haar gedurende twee maanden in een gesloten centrum voor volwassenen
vast te houden. Na twee maanden werd Tabitha zonder begeleiding teruggestuurd
naar Congo-Kinshasa. De moeder, die dagelijks naar het gesloten opvangcentrum
belde, werd daarvan niet op de hoogte gebracht. Toen Tabitha aankwam op de
luchthaven van Congo-Kinshasa, bleek niemand haar op te wachten. Er ontstond
een grote verontwaardiging bij de publieke opinie. De regering kwam tussenbeide en uiteindelijk kon Tabitha toch naar Canada gaan. In 2006 werd de Belgische
overheid veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
voor de zaak Tabitha. Eind 2002, enkele maanden na de zaak Tabitha, werd de
Voogdijwet goedgekeurd. Hij trad uiteindelijk in werking op 1 mei 2004.

2

Definitie van een niet-begeleide minderjarige
vreemdeling

De voogdijwet geeft een definitie van een niet-begeleide minderjarige. De specifieke
voogdij is van toepassing op:
› een persoon van minder dan 18 jaar;
› afkomstig uit een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte;
› die niet begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij
over hem of haar uitoefent en;
› die ofwel om internationale bescherming heeft gevraagd, ofwel niet voldoet
aan de voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied
vastgesteld in de vreemdelingenwet.
Een minderjarige die bijvoorbeeld begeleid is door een oom of grootmoeder zonder dat die beschikt over een door België erkende voogdij, is bijgevolg een niet-begeleide minderjarige. Een minderjarige die met een geldig visum naar België komt,
is tijdens de geldigheidsduur van het visum geen niet-begeleide minderjarige omdat hij of zij voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot het grondgebied. Later
oordeelde het Grondwettelijk Hof 2 in een arrest dat er voor niet-begeleide minderjarigen die afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en
zich in een kwetsbare toestand bevinden een gebrek aan rechtsbescherming is.
Daarom werd het toepassingsgebied van de Voogdijwet in 2014 uitgebreid naar
niet-begeleide minderjarigen afkomstig uit een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.
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De wet voegt enkele bijkomende criteria toe, namelijk: dat de persoon niet in het
bezit is van een gelegaliseerd document waaruit blijkt dat de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent de toestemming heeft gegeven om te reizen
en te verblijven in België; de persoon niet ingeschreven is in een bevolkingsregister; en in één van de volgende situaties verkeert:
› ofwel een aanvraag voor een tijdelijke verblijfstitel heeft ingediend omwille
van mensenhandel en/of mensensmokkel;
› ofwel zich in een kwetsbare toestand bevindt. Kwetsbare toestand gaat
bijvoorbeeld over minderjarigen met een mentale of fysieke beperking, een
sociaal zwakke positie, zwangerschap of gezondheidsproblemen, erg jonge
leeftijd, economisch uitbuiting zoals bedelarij.

3

Oprichting van de dienst Voogdij

De Voogdijwet zorgde voor de oprichting van de dienst Voogdij, die verantwoordelijk
werd voor het organiseren van een specifieke voogdij over niet-begeleide minderjarigen. De dienst Voogdij werd toegevoegd aan de Federale Overheidsdienst (FOD)
Justitie omwille van verschillende redenen. Ten eerste om de onafhankelijkheid van
de dienst Voogdij te waarborgen ten aanzien van migratie-autoriteiten (behorend
tot de FOD Binnenlandse Zaken). Ook is de FOD Justitie traditioneel bevoegd voor
voogdij (de vrederechter stelt een burgerlijke voogd aan) en ten slotte omwille van
de linken tussen niet-begeleide minderjarigen en de problematiek van mensenhandel en de strijd tegen prostitutienetwerken.
De dienst Voogdij is samengesteld uit een multidisciplinair team en heeft als voornaamste taken:
› Signalementen ontvangen van potentiële niet-begeleide minderjarigen
› Nagaan of de aangemelde personen voldoen aan de definitie van een nietbegeleide minderjarige vreemdeling
› Als er twijfel bestaat over de minderjarigheid, de leeftijd laten nagaan door
middel van een medisch onderzoek uitgevoerd door een arts
› Nagaan of er opvang nodig is
› Een voogd aanwijzen
› Zich ervan vergewissen dat door de bevoegde overheden binnen de kortste
termijn een duurzame oplossing in het belang van de minderjarige wordt
gezocht.
› Voogden erkennen, zorgen dat zij een opleiding krijgen aangepast aan de
15

problematiek en eventueel hun erkenning intrekken

Plaatsing onder de hoede

› Subsidies toekennen aan de verenigingen waarvan de werknemers voogdijen

uitoefenen voor de dienst Voogdij (zoals Caritas, het Rode Kruis Vlaanderen en
Exil)
› Waken over de kwaliteit van het werk van de voogden door hen elk een sociaal
deskundige van de dienst Voogdij als referentiepersoon toe te wijzen die
ondersteuning biedt en evaluatiemomenten organiseert

De beschermingsregeling voor niet-begeleide minderjarigen bestaat uit twee fasen.
In de eerste fase neemt de dienst Voogdij de persoon die verklaart minderjarig te zijn
onder zijn hoede. De tweede fase vangt aan op het moment dat de dienst Voogdij een
voogd aanwijst.

De plaatsing onder de hoede bestaat uit (1) het ontvangen en behandelen van signalementen, (2) in bepaalde situaties het opvangnetwerk contacteren en (3) het
identificeren indien er twijfel is aan de minderjarigheid of een eventuele ouderlijke
band. In de fase van de plaatsing onder de hoede staat het nog niet vast of het
effectief om een niet-begeleide minderjarige gaat. Daarom spreken we in de tekst
hieronder van ‘persoon’ in plaats van ‘minderjarige’.

1

Ontvangen en behandelen van signalementen

De dienst Voogdij is zeven dagen op zeven bereikbaar om signalementen van
niet-begeleide minderjarigen te ontvangen. Elke overheid die kennis heeft van de
aanwezigheid van een persoon aan de grens of op het grondgebied die er jonger
uitziet dan 18 jaar of verklaart minder dan 18 jaar te zijn en lijkt te voldoen aan de
definitie van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling moet de dienst Voogdij
en de DVZ daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Niet-overheidsinstanties kunnen
in dergelijke situatie eveneens melding doen bij de dienst Voogdij. Dit is voor hen
geen verplichting, maar wel aan te bevelen. De dienst Voogdij zal de persoon vervolgens onder de hoede nemen.
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De signalementen bij de dienst Voogdij gebeuren aan de hand van de ‘signalisatiefiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling’ (zie voorbeeld aan het einde van het
boek). De aanmelder vult de persoonsgegevens van de persoon in, of er een twijfel
over de minderjarigheid is en waarom, de familiale situatie, informatie over het
reistraject naar België, de interceptie, de redenen waarom de persoon in België is
en of er aanwijzingen zijn dat de persoon mogelijks slachtoffer is van mensenhandel of dat er andere kwetsbaarheden zijn.
De meerderheid van de signalementen betreft meestal niet-begeleide minderjarigen die internationale bescherming vragen bij het Aanmeldcentrum (→ BOEK 3 – Internationale bescherming). In dat geval vult de DVZ de signalisatiefiche in. Een ander groot deel van de signalementen is afkomstig van politiediensten. Het kan dan
bijvoorbeeld gaan over personen die werden aangehouden nadat ze een feit hebben gepleegd (of hiervan verdacht worden), jongeren op doortocht (de zogenaamde
‘transitmigranten’), personen die (administratief) aangehouden werden na zwartrijden, … Hiernaast krijgt de dienst Voogdij ook signalementen van sociale diensten,
jeugdhulpdiensten, advocaten, derden (bv. vrienden of kennissen van de persoon).

2

Opvangnetwerk contacteren

Een persoon die internationale bescherming vraagt, krijgt in het Aanmeldcentrum
een opvangplaats toegewezen. Meestal is dit in een observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) van Fedasil ( → BOEK 4 – Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie).
Voor personen die gesignaleerd worden door politie- of andere diensten (en die
dus in eerste instantie niet om internationale bescherming vragen) contacteert de
dienst Voogdij het opvangnetwerk. Tijdens de kantooruren contacteert de dienst
Voogdij het Aanmeldcentrum van Fedasil. Na de kantooruren neemt de dienst
Voogdij zelf contact met de oriëntatie- en observatiecentra of met het crisismeldpunt van de Gemeenschappen.
Er is een aanzienlijk aantal personen die aangeeft niet naar een opvangcentrum te
willen gaan of daar vrij snel na aankomst verdwijnt. Deze problematiek stelt zich
in het bijzonder bij jongeren die op doortocht zijn naar het Verenigd Koninkrijk,
jongeren van Roma-origine en straatkinderen- en jongeren. Het is zeer moeilijk om
deze jongeren te stabiliseren en een veilig kader aan te bieden. Er kan echter niet
met zekerheid gezegd worden of ze niet-begeleide minderjarige zijn.
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Niet-begeleide minderjarigen kunnen zich ook aan de grens bevinden en geen toegang hebben tot het grondgebied. Bijvoorbeeld iemand die met het vliegtuig is toegekomen op de luchthaven van Zaventem en niet over de juiste binnenkomstdocumenten beschikt. De dienst Voogdij stelt voor deze personen onmiddellijk een voogd
aan. Als er geen twijfel bestaat over de minderjarigheid, brengt de dienst Voogdij
deze niet-begeleide minderjarigen over naar een observatie- en oriëntatiecentrum
van Fedasil. Dit centrum is gelijkgesteld aan een welbepaalde plaats gesitueerd in
het grensgebied. Als de terugdrijvingsmaatregel niet kan uitgevoerd worden binnen
de termijn van 15 dagen, wordt de minderjarige gemachtigd tot het grondgebied toe
te treden. Wanneer de DVZ of politie een twijfel uit over de minderjarigheid van de
persoon, brengt de DVZ hem of haar over naar een gesloten centrum beheerd door
de DVZ in afwachting van het resultaat van een leeftijdsonderzoek (zie ook verder).

3

Identificatie

In dit hoofdstuk gaan we in op de opdracht van de dienst Voogdij als het gaat over
de minderjarigheid van een persoon of een band van ouderlijk gezag.

3.1. Wat zijn de voorwaarden om als niet-begeleide minderjarige te
worden beschouwd?
De dienst Voogdij gaat na of een persoon ouder of jonger dan 18 jaar is wanneer de
dienst Voogdij of de autoriteiten die bevoegd zijn voor migratie twijfelen over de aangegeven minderjarigheid. Deze controle vindt ook plaats wanneer een persoon beweert ouder dan 18 jaar te zijn en er aanwijzingen zijn dat hij of zij jonger is dan 18 jaar.
Om subjectiviteit te vermijden, beoordeelt de dienst Voogdij de leeftijd volgens
een wetenschappelijke benadering. De dienst Voogdij maakt ook gebruik van alle
andere elementen die voorhanden zijn, zoals documenten, gesprekken met de medewerkers van de dienst Voogdij of observatieverslagen van de opvangcentra.

3.1.1. Jonger dan 18 jaar zijn
3.1.1.1. Twijfel
De wet voorziet niet in criteria voor het uiten van een twijfel over de minderjarigheid. Een twijfel kan gebaseerd zijn op het uiterlijk, het ontbreken van documen19

ten, verklaringen in andere landen enz. Wie kan een twijfel over de minderjarigheid
uiten? De dienst Voogdij of de autoriteiten die bevoegd voor asiel, toegang tot het
grondgebied, verblijf en verwijdering.

Resultaat van de test:
20,2 jaar met een
standaarddeviatie van 2 jaar

Verklaarde leeftijd:
17 jaar

3.1.1.2. Medisch onderzoek

In de eerste plaats herinneren wij eraan dat de dienst Voogdij geen medisch onderzoek uitvoert indien de jongere, naar aanleiding van zijn of haar verklaringen,
als een meerderjarige moet worden beschouwd. In dat geval voert de dienst een
gesprek om zich ervan te vergewissen dat er geen twijfels bestaan over zijn of haar
verklaringen. Het onderzoek dat door de dienst Voogdij wordt aangevraagd, bestaat
uit (1) een radiografie van de linkerhand, (2) een tandheelkundig onderzoek met onderzoek van de toestand van het gebit en de beoordeling van het orthopantomogram en (3) een radiografie van het sleutelbeen. Op basis van de resultaten van het
onderzoek schat de arts de leeftijd. Het onderzoek wordt de ‘triple test’ genoemd.
De onderzoeken worden gelijktijdig uitgevoerd om de nauwkeurigheid van de diagnose te vergroten. Alle deskundigen erkennen dat leeftijdsonderzoeken op basis
van het gebit en het skelet altijd beredeneerde veronderstellingen zijn waarmee
geen exacte leeftijd kan worden bepaald. Het gaat om een schatting van de leeftijd, waarbij altijd rekening wordt gehouden met een foutmarge van 1 à 2 jaar.
De dienst Voogdij werkt samen met de volgende ziekenhuizen: het Militair Hospitaal Koningin Astrid, het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het Universitair Ziekenhuis Sint-Rafaël (Katholieke
Universiteit Leuven) en het Centre Hospitalier Universitaire in Namen. Deze ziekenhuizen gebruiken allemaal dezelfde methode.
Interpretatie van de resultaten
De dienst Voogdij houdt rekening met de foutmarge die door het medische onderzoek
wordt vastgesteld. Als er twijfel bestaat over de resultaten van de triple test houdt de
dienst Voogdij rekening met de laagste leeftijd.3 Hier ziet u hoe de dienst Voogdij de
resultaten met betrekking tot de verklaringen van de jongere interpreteert.
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 Beslissing : meer dan 18 jaar

Resultaat van de test:
19 jaar met een
standaarddeviatie van 2 jaar

Ondergrens van de test:
17 jaar

Bovengrens
van de test:
19 jaar

Verklaarde leeftijd:
17 jaar en 4 maanden

 Beslissing: 17 jaar en 4 maanden

Verklaarde leeftijd:
16 jaar

Resultaat van de test:
18 jaar met een standaarddeviatie
van 6 maanden

1,5 JAAR
Bovengrens
van de test:
18,5 jaar

Ondergrens
van de test:
17,5 jaar

 Beslissing: wanneer het verschil tussen de ondergrens en de verklaarde
leeftijd redelijk is, gebruikt de dienst Voogdij de jongste leeftijd van de
medische test om te weten wanneer de voogdij eindigt.
Resultaat van de test: 20,2 jaar
met een standaarddeviatie
van 2 jaar

Leeftijd volgens
documenten: 16,5 jaar
1,7 JAAR
Ondergrens
van de test:
18,2 jaar

Bovengrens
van de test:
22,2 jaar

 Beslissing: 16,5 jaar want het verschil tussen de ondergrens en de leeftijd
volgens de documenten is redelijk.
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Schema : leeftijdsbepaling

De wet bepaalt dat de dienst Voogdij een medisch onderzoek kan uitvoeren wanneer de autoriteiten die bevoegd zijn inzake asiel, toegang tot het grondgebied,
verblijf en verwijdering twijfelen aan de minderjarigheid van een persoon die verklaart een niet-begeleide minderjarige te zijn.

Bovengrens
van de test:
22,2 jaar

Ondergrens
van de test:
18,2 jaar

Wettelijke procedure

Dankzij deze methode kan de dienst Voogdij op betrouwbare wijze vaststellen of
een voogd al dan niet moet worden aangesteld, en in voorkomend geval, de beëindiging van de voogdij vaststellen.
Instemming
Voorafgaand aan het medische onderzoek worden de personen die verklaren een
niet-begeleide minderjarige te zijn er in hun eigen taal van op de hoogte gebracht dat
er twijfel bestaat over hun minderjarigheid. Zij krijgen informatie over de gebruikte methode, het verloop van het medisch onderzoek en de mogelijke gevolgen. Zij
moeten ook hun akkoord geven voor het onderzoek voordat het wordt uitgevoerd.4
Deze kennisgeving en de instemming vinden gewoonlijk plaats op het ogenblik van
de inschrijving bij de DVZ. Dit wordt genoteerd in de signalementsfiche. Indien dit
niet het geval is organiseert de dienst Voogdij een gesprek om deze informatie te
verstrekken en om instemming te verkrijgen.
De minderjarige wordt geïnformeerd over de gevolgen als hij of zij de leeftijdstest
weigert te ondergaan. De beslissing tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming van een niet-begeleide minderjarige die geweigerd heeft een
medisch onderzoek te ondergaan, mag niet enkel op die weigering worden gebaseerd.5
In geval van weigering van een medisch onderzoek neemt de dienst Voogdij een
beslissing na analyse van alle elementen van het dossier.
3.1.1.3. Documenten
Alle voorgelegde documenten (geboorteakten, identiteitskaarten, paspoorten
enz.) worden in de beslissing van de dienst Voogdij opgenomen.
Bij het in rekening brengen van de voorgelegde documenten, gaat de dienst Voogdij in drie fasen te werk.

Deze documenten moeten bij voorkeur gelegaliseerd zijn of voorzien van een
apostille.6 Indien dit niet het geval is, kan de akte echter worden aanvaard op grond
van het positieve advies van de FOD Buitenlandse Zaken of de Centrale autoriteit
Burgerlijke Stand. Identiteitskaarten en paspoorten worden naar de federale politie gezonden, die een positief of negatief rapport opstelt.
Ten derde vormen adviezen of rapporten het bewijs dat de vorm van het document
geldig is. Daarin wordt geen uitspraak gedaan over de inhoud en wordt bovendien
aangegeven dat een verder onderzoek nodig is. In geval van een positief advies of
rapport onderzoekt de dienst Voogdij derhalve het verschil tussen de in het overgelegde document vermelde leeftijd en de bij het medisch onderzoek vastgestelde
ondermarge. Dit verschil moet redelijk zijn. Hierdoor kan de dienst Voogdij een
standpunt innemen over de inhoud van het document.
Sommige documenten worden door de dienst Voogdij niet in aanmerking genomen.
Het gaat onder meer om vaccinatiekaarten, trouwboekjes en schoolrapporten.
3.1.1.4. Identificatiegesprek
De dienst Voogdij is niet verplicht om een gesprek te organiseren. Het wordt met
name gebruikt in de volgende gevallen:
› de jongere weigert een medisch onderzoek te ondergaan
› de jongere verklaart ouder te zijn dan 18 jaar
› de jongere is niet gezien door de bevoegde autoriteiten inzake immigratie of
de politie
› de politie heeft twijfel geuit over de minderjarigheid van de jongere
› er is twijfel over de resultaten van het medisch onderzoek
› de DVZ geeft nieuwe informatie door over de identiteit van de jongere
› de jongere heeft documenten
› de jongere heeft verschillende identiteiten opgegeven
Het doel van het identificatiegesprek is om de samenhang van het verhaal van de
persoon te beoordelen en in geval van tegenstrijdigheden hem of haar met deze
elementen te confronteren.

Ten eerste moet het gaan om originele documenten of eensluidende afschriften.
Ten tweede worden deze documenten geanalyseerd op grond van de aard ervan.
Openbare documenten zoals geboorteakten, uittreksels uit registers en gerechtelijke beslissingen worden voor advies naar de FOD Buitenlandse Zaken of naar de
Centrale autoriteit Burgerlijke Stand van de FOD Justitie gezonden.
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Bij aanvang van het gesprek informeert de dossierbehandelaar van de dienst
Voogdij de jongere over de redenen voor het gesprek en het doel ervan.
Vervolgens stelt hij of zij de jongere in kennis van zijn of haar rechten tijdens het
gesprek, met inbegrip van het recht om zijn of haar dossier in te zien en een kopie
ervan te ontvangen.
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De dossierbehandelaar vervolgt het gesprek door de jongere naar zijn of haar levensloop te vragen, om zo een tijdslijn op te maken en na te gaan of hij of zij over
een familienetwerk beschikt. De dossierbehandelaar vergelijkt deze informatie
met de informatie op de signalementsfiche.
Als de jongere documenten heeft, beoordeelt de dossierbehandelaar de kwaliteit
van de documenten en de manier waarop deze verkregen zijn. Hij of zij legt deze
vervolgens voor analyse aan de bevoegde autoriteiten voor.
De dossierbehandelaar observeert de jongere, zijn of haar uiterlijk en gedrag.
Aan het eind van het gesprek informeert de dossierbehandelaar de jongere over
het vervolg van de procedure. De dossierbehandelaar doet vervolgens een voorstel naar de hiërarchie en legt de beslissing ter ondertekening voor.
De redenen voor migratie komen tijdens het gesprek niet aan bod.
Als er na al deze overwegingen nog twijfel bestaat, geeft de dienst Voogdij de jongere altijd het voordeel van de twijfel.
3.1.1.5. Observatieverslagen
Het gaat om verslagen die worden opgesteld door opvangcentra of door beroepsbeoefenaars die met de jongere werken, zoals een psycholoog, een school, een
CLB, enz.
Deze verslagen worden hetzij op initiatief, hetzij op verzoek van de dienst Voogdij
opgesteld. De dossierbehandelaar verkrijgt zo meer informatie over het gedrag
van de jongere.
De behandelaar beoordeelt de relevantie van het verslag voor de leeftijdskwestie
en neemt dit op in zijn of haar beslissingsvoorstel.
3.1.1.6. Bijzondere gevallen
Het gesloten centrum
Wanneer een persoon verklaart een niet-begeleide minderjarige te zijn en zich in
een gesloten centrum bevindt, hetzij tijdens een grenscontrole, hetzij na een aanhouding door de politie, heeft de dienst Voogdij maximaal 6 werkdagen de tijd om
een medisch onderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen. De dienst Voogdij is afhankelijk is van de DVZ voor het vervoer van de jongere.
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De gevangenis
De dienst Voogdij wordt in twee situaties ingeschakeld voor jongeren in de gevangenis:
› Ofwel verklaart de jongere meerderjarig te zijn op het ogenblik van zijn of haar
aanhouding door de politie en verklaart hij of zij vervolgens minderjarig te zijn
op het ogenblik van zijn of haar opsluiting;
› Ofwel heeft de jongere bij zijn of haar aanhouding door de politie verklaard
minderjarig te zijn en heeft het parket een eenvoudig medisch onderzoek
uitgevoerd alvorens de jongere voor de onderzoeksrechter voor te leiden.
Alvorens deze twee situaties te bespreken, moeten we nog uitleggen wat er bij
een aanhouding door de politie gebeurt. In Omzendbrief 15/2016 inzake het vademecum met betrekking tot de interdisciplinaire tenlasteneming van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen wordt de procedure beschreven die moet worden gevolgd wanneer een jongere door de politie wordt aangehouden en er twijfel wordt
geuit over de aangegeven leeftijd.
In de omzendbrief wordt een onderscheid gemaakt tussen het eenvoudige botonderzoek dat op verzoek van het parket wordt verricht en de triple test dat door de
dienst Voogdij wordt uitgevoerd. Het eenvoudige botonderzoek bestaat meestal uit
een radiografie van de pols. Het parket kan snel handelen wanneer er geen tiple test
kan worden georganiseerd. Dit kan met name ‘s avonds en in het weekend gebeuren. In dit kader werkt de dienst Voogdij nauw samen met de magistraten om zo snel
mogelijk een triple test te organiseren. De omzendbrief bepaalt ook dat in geval van
tegenstrijdigheid tussen de resultaten van een triple test en een eenvoudig onderzoek het parket het meest gunstige onderzoek in aanmerking moet nemen.
Let wel: de dienst Voogdij kan de door hem weerhouden identiteit niet aan de magistraten opleggen. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie blijkt dat het de
magistraten vrij staat op hun beurt een standpunt in te nemen. In geval van onenigheid tussen de beslissing van de dienst Voogdij en die van een magistraat,
neemt de dienst Voogdij contact op met de bevoegde magistraat, zodat voor de
jongere één enkele identiteit wordt weerhouden.
Wanneer de jongere echter al in de gevangenis zit, neemt de dienst Voogdij contact
op met de bevoegde magistraat om een triple test uit te voeren en binnen 6 werkdagen een beslissing te nemen. De dienst Voogdij blijft afhankelijk van de toestemming van de magistraten, aangezien zij de enigen zijn die het recht hebben een
uithaling van de jongere uit de gevangenis te voeren. De beslissing die de dienst
Voogdij dan neemt, wordt doorgaans gevolgd door de magistraten.
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Gemeenschapsinstellingen (GI)

3.1.2.2. Rechterlijke beslissing

Wanneer een jongere in een GI wordt geplaatst, kan het zijn dat er twijfel wordt
geuit over zijn of haar leeftijd. Indien het parket reeds een eenvoudige test of een
drievoudige test heeft uitgevoerd, is deze informatie terug te vinden in het plaatsingsbevel dat door de jeugdrechter is uitgevaardigd. De identiteit die de rechter
weerhoudt, is die van de dienst Voogdij.

Voogdij

Soms werd er geen onderzoek uitgevoerd, maar bestaat er wel twijfel over de minderjarigheid. In dat geval organiseert de dienst Voogdij een gesprek met de jongere
en neemt hij contact op met de magistraat die tot de plaatsing is overgegaan, om
zo nodig een triple test te organiseren. De daaropvolgende beslissing van de dienst
Voogdij wordt doorgaans gevolgd door de magistraten.

Kafala

3.1.2. Niet begeleid zijn door een persoon die het ouderlijk gezag of
de voogdij uitoefent
Wanneer een persoon verklaart dat hij of zij het ouderlijk gezag of de voogdij over
een jongere uitoefent, gaat de dienst Voogdij aan de hand van alle elementen die
voorhanden zijn na of dit het geval is om de jongere al dan niet als een niet-begeleide minderjarige te beschouwen.7

De dienst Voogdij analyseert de beslissing die hem wordt voorgelegd en gaat na of
deze voldoet aan de voorwaarden voor erkenning volgens het Belgische recht. Als
dit het geval is, wijst de dienst Voogdij geen voogd aan.

Kafala is een instituut naar Marokkaans recht ter bescherming van verlaten kinderen. Dit instituut schept geen afstammingsband tussen het kind en de personen
aan wie deze bescherming is toegewezen. Het is een instituut sui generis in die zin
dat het geen volmaakt equivalent heeft in het Belgische recht. Het betreft in geen
geval een adoptie. De dienst Voogdij analyseert de kafala die hem wordt voorgelegd en controleert ze bij de verschillende autoriteiten. Als de kafala rechtmatig is,
houdt de dienst Voogdij er rekening mee en benoemt hij geen voogd.
3.1.2.3. Bijzondere gevallen
Adoptie

De afstamming of de beschermingsmaatregelen zoals adoptie, voogdij en kafala
volgens het islamitische recht zijn in principe bekrachtigd door een authentieke
akte of door een rechterlijke beslissing. Men moet altijd letten op wat in dit verband door het buitenlandse recht of de plaatselijke gebruiken is bepaald. Bij twijfel
over de authenticiteit van die documenten of indien deze ontbreken, kan het bewijs van afstamming geleverd worden via een DNA-test.

Internationale adopties moeten worden erkend door de Federale Centrale Autoriteit. Erkenning betekent dat de buitenlandse adoptiebeslissing in België ten uitvoer wordt gelegd. Zonder deze erkenning is de dienst Voogdij van oordeel dat de
jongere niet wordt begeleid en zal de dienst Voogdij een voogd aanstellen.

3.1.2.1. Geboorteakte

Een notariële akte waarbij het ouderlijk gezag aan een derde wordt overgedragen, wordt door de dienst Voogdij niet in aanmerking genomen. In dat geval zal
de dienst Voogdij van oordeel zijn dat de jongere niet wordt begeleid en zal hij een
voogd aanstellen.

Dit is een door een ambtenaar van de burgerlijke stand afgegeven document dat
de geboorte van een kind en zijn of haar afstamming bewijst. Dit document moet
origineel zijn en bij voorkeur gelegaliseerd of voorzien van een apostille. Indien dit
niet het geval is, kan de akte worden aanvaard op grond van het positieve advies
van de FOD Buitenlandse Zaken of de Centrale autoriteit Burgerlijke Stand.

De notariële akte

In de praktijk
De dossierbehandelaar van de dienst Voogdij nodigt de jongere en zijn of haar
begeleider of begeleidster uit voor een gesprek. Hij of zij informeert hen over de
reden van het gesprek en over hun rechten (zie hierboven).
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Tijdens dit gesprek probeert de dossierbehandelaar altijd eerst de originele documenten over de identiteit en de burgerlijke staat te verkrijgen.
Om het ouderlijk gezag vast te stellen, zijn drie documenten vereist:
› een document waarmee de identiteit van de jongere kan worden aangetoond
› een document waarmee de identiteit van de begeleider of begeleidster kan
worden aangetoond
› de geboorteakte of het vonnis waarin de afstamming wordt vastgesteld
De dossierbehandelaar probeert zo veel mogelijk informatie te verkrijgen over de
gezinssituatie en de levensomstandigheden van de jongere, zijn of haar relatie met
de begeleider of begeleidster en de overgelegde documenten. Het is uiteraard niet
de bedoeling het verhaal van het asiel of de vlucht van de jongere of zijn of haar
begeleider of begeleidster te herhalen. De dossierbehandelaar zal letten op elementen die wijzen op mensenhandel en -smokkel.
Als alle documenten zijn verzameld, gaat de dossierbehandelaar over tot de analyse
ervan en vraagt hij of zij naargelang van de aard van het document het advies van
de verschillende bevoegde autoriteiten.8 Hij of zij neemt dan een beslissing om de
tenlasteneming door de dienst Voogdij te beëindigen als de documenten geldig zijn.
Als er documenten ontbreken of ze in twijfel worden getrokken, zal de behandelaar de jongere en zijn of haar begeleider of begeleidster vragen om hun akkoord
te geven voor het uitvoeren van een DNA-test. Deze test wordt in principe door de
betrokken personen betaald en kost ongeveer 200 euro. Als deze personen niet
over voldoende inkomsten beschikken, zal de dienst Voogdij deze kosten dekken.
Indien ze akkoord gaan, stelt de dossierbehandelaar een voogd aan en neemt hij
of zij contact op met een ziekenhuis om de DNA-test uit te voeren. Afhankelijk van
de resultaten van deze test kan hij of zij de tenlasteneming door de dienst Voogdij
al dan niet beëindigen.
In geval van weigering neemt de behandelaar een beslissing op basis van de elementen van het dossier.
Indien er een voogd was aangewezen voordat de kwestie van het ouderlijk gezag
aan de orde kwam, wordt de voogd uitgenodigd voor het gesprek en betrokken bij
de stappen die door de dossierbehandelaar worden ondernomen.
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3.1.3. Al dan niet onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte
De analyse van de bevoegdheid van de dienst Voogdij verschilt naargelang de jongere verklaart al dan niet onderdaan te zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Deze analyse is gebaseerd op de door de jongere overgelegde documenten. Een
eenvoudige verklaring is immers niet voldoende; deze moet worden gestaafd door
een geboorteakte, een identiteitskaart of een paspoort.
Indien blijkt dat de jongere onderdaan is van een van deze landen gaat de dienst
Voogdij na of er een reistoelating is, of er een inschrijving is in het bevolkingsregister, of er een procedure inzake mensenhandel is ingeleid en of er sprake is van een
element van kwetsbaarheid.
Wat de reistoelating betreft, bestaat er geen nationaal of internationaal formulier
of procedure voor ouderlijke toestemming. Deze toestemming bestaat meestal
uit een door de gemeente afgegeven schriftelijke toestemming waarin wordt verklaard dat een wettelijke vertegenwoordiger of vertegenwoordigster instemt met
het uitvoeren van de reis.
Wat de inschrijving in het bevolkingsregister en de procedure inzake mensenhandel betreft, verkrijgt de dienst deze informatie via de DVZ.
De wet bepaalt echter niet wat als een element van kwetsbaarheid kan worden
beschouwd. De dienst Voogdij baseert zich daarom met name op indicatoren die
ontleend zijn aan het Verdrag inzake de rechten van het kind:
› Illegaal verblijf;
› Sociaal onstabiele situatie;
› Zwangerschap;
› Lichamelijke of geestelijke handicap;
› De jongere ondergaat een medische behandeling of heeft medische
verzorging nodig;
› Mensenhandel (economische uitbuiting, seksuele uitbuiting, gedwongen om
misdrijven te begaan, orgaanhandel, bedelarij).
Indien de jongere daarentegen geen onderdaan van een van deze landen is, gaat
de dienst Voogdij bij de DVZ na of de voorwaarden voor toegang tot het grondgebied zijn nageleefd dan wel of er een verzoek om internationale bescherming is
ingediend. In dit geval zal, wanneer de jongere een wettig verblijf heeft, kwetsbaarheid geen voldoende element zijn om een voogd aan te wijzen.
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3.2. Welk beroep kan worden ingesteld tegen de beslissingen
van de dienst Voogdij?
De beslissing van de dienst Voogdij wordt aan de betrokkenen meegedeeld langs
elektronische weg indien zij zich in een opvangcentrum bevinden, of per aangetekende brief indien zij zich op een privéadres bevinden. Deze beslissing wordt ook
meegedeeld aan de overheidsdiensten die mogelijk kennis moeten nemen van het
dossier van de jongere.
Tegen iedere beslissing van de dienst Voogdij kan beroep worden aangetekend.
Het is dus van belang dat er zo spoedig mogelijk een advocaat of advocate wordt
aangewezen, hetzij door het opvangcentrum, hetzij door de voogd.

3.2.1. Raad van State
De kennisgeving is het beginpunt van de termijn om in beroep te gaan bij de Raad
van State. In geval van onenigheid heeft de betrokkene 60 dagen de tijd om beroep
in te stellen bij de Raad van State. De procedure en nuttige adressen staan vermeld
aan het eind van de beslissing van de dienst. Indien er hoogdringendheid is, kan, in
bepaalde gevallen, er een spoedprocedure worden opgestart.9
De procedure bij de Raad van State verloopt in een vast stramien. De advocaat van
de betrokkene dient een schriftelijk verzoek tot annulatie (vernietiging) in van de
beslissing, en kan daarbij best ook nagaan of zijn of haar cliënt het voordeel van de
kosteloze rechtsbijstand kan aanvragen (zodat er geen rolrecht moet betaald worden (→ Werken met advocaten). Er vindt een zitting plaats, waar het niet de bedoeling is dat er nog nieuwe informatie wordt naar voren gebracht. De zittingen zijn
openbaar.10 Het arrest dat hierop volgt wordt ter kennis gebracht aan de betrokken
partijen.11 De beroepsprocedure kan makkelijk meer dan een jaar in beslag nemen.
De procedure bij de Raad van State werkt niet schorsend. Dat betekent dat de Belgische overheden de verzoeker voor de behandelingsduur van het beroep als meerderjarige beschouwt. Indien de verzoeker in de tussentijd ook volgens zijn/haar verklaarde geboortedatum meerderjarig wordt gedurende de procedure, zal de Raad van
State beslissen dat hij of zij geen belang meer heeft, en stopt de beroepsprocedure.
De Raad van State kan enkel nagaan of de dienst Voogdij een wettige beslissing
nam. Slechts indien er manifeste fouten werden gemaakt bij het afnemen van de
medische test of bij de interpretatie van de gevolgen ervan, zal in de praktijk de
beslissing onwettig verklaard worden.
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De Raad van State kan de beslissing van de dienst Voogdij annuleren of het verzoek
tot annulatie verwerpen.

3.2.2. Rechtbank van eerste aanleg
In verschillende situaties kan een beroep bij de rechtbank van eerste aanleg worden ingesteld.
Ten eerste kan de jongere een verzoek tot erkenning van een buitenlandse rechterlijke beslissing indienen. Dit verzoek moet worden ingediend bij de rechtbank van
eerste aanleg.12 De beslissing van de rechtbank is bindend voor de dienst Voogdij.
Wanneer de dienst Voogdij een authentieke akte niet heeft erkend, kan er beroep
worden aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg.13 Indien de akte door de
rechtbank wordt erkend, zal de dienst een nieuwe beslissing nemen.
Ten slotte, indien de jongere niet langer over authentieke akten beschikt, kan hij of
zij zich ook tot de familierechtbank wenden. Het Burgerlijk Wetboek voorziet immers dat indien een akte van de burgerlijke stand vernietigd of verloren is gegaan,
deze akte vervangen kan worden.14 De vernietiging of het verlies en de inhoud van
de akte kunnen bewezen worden door geschrift, door andere authentieke bronnen of door getuigen.15 De rechter kan dan oordelen dat het opmaken van een vervangende akte nodig is.16 De jongere kan in dat geval de vervangende akte van de
burgerlijke stand aan elke verzoekende overheid (zoals de dienst Voogdij) overleggen, indien hij/zij aantoont dat hij/zij nog steeds in de onmogelijkheid verkeert om
de betrokken akte van de burgerlijke stand te verkrijgen, en voor zover de juistheid
van de erin vervatte gegevens niet wordt weerlegd.17

3.2.3. Nieuwe analyse door de dienst Voogdij
De dienst Voogdij kan het dossier van de jongere te allen tijde herzien, mits de jongere volgens zijn of haar eigen verklaringen nog geen 18 jaar is.
Indien er nieuwe elementen aan het licht komen nadat de dienst zijn beslissing
heeft genomen, kunnen deze elementen altijd worden doorgegeven aan de dienst
Voogdij, die deze zal analyseren en zo nodig een nieuwe beslissing zal nemen.
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Signalement bij de dienst Voogdij

Geen twijfel over
de leeftijd of over
de ouderlijke band

NBMV

Aanwijzing van
een voogd

Kwetsbare
Europese
minderjarige

Aanwijzing van
een voogd

Positieve
analyse

Erkenning van
afstamming of
ouderlijk gezag

Geen aanwijzing

Negatieve
analyse

DNA-test

Erkenning van
afstamming

Erkenning van
afstamming

Geen aanwijzing

Geen erkenning
van afstamming

Aanwijzing van
een voogd

Documenten
Geen aanwijzing

Twijfel over de
ouderlijke band

Geen
documenten

DNA-test

Geen
documenten
Twijfel over de
leeftijd

Resultaat -18

Aanwijzing van
een voogd

Positieve
analyse

Beslissing -18

Aanwijzing van
een voogd

Negatieve
analyse

Beslissing -18

Aanwijzing van
een voogd

Beslissing +18

Geen aanwijzing

Beroep mogelijk
bij de Raad van
State

Positieve
analyse

Beslissing -18

Aanwijzing van
een voogd

Negatieve
analyse

Beslissing +18

Geen aanwijzing

Stappenplan: identiﬁcatie

Medische test
Geen
documenten
Resultaat +18

Documenten

In geval van hoge dringendheid of specifieke kwetsbaarheid kan steeds een voorlopige voogd worden aangesteld tijdens
het identificatieproces.
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Beroep mogelijk
bij de raad van
State of rechtbank
van eerste aanleg
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Stappenplan: identiﬁcatie

Documenten

Aanstellen van een voogd en verdere opvolging door
de dienst Voogdij en de vrederechter
De tweede fase van de beschermingsregeling van niet-begeleide minderjarigen
vangt aan vanaf het moment dat de dienst Voogdij een voogd aanwijst. Naast het
aanwijzen van de voogd, bekijken we ook de verdere opvolging van de voogd door
de dienst Voogdij en de vrederechter. In het volgende hoofdstuk gaan we verder in
op de taken van de voogd en bekijken we het breder perspectief.

1

Aanwijzing van een voogd

Wanneer de dienst Voogdij vaststelt dat het kind of de jongere aan de definitie van
een niet-begeleide minderjarige vreemdeling voldoet, zal de dienst Voogdij een
voogd aanstellen. In de praktijk wacht de dienst Voogdij hiermee tot de minderjarige is overgeplaatst naar een opvangcentrum – of voorziening in de tweede fase (→
BOEK 4 – Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie), zodat de dienst een voogd kan
aanstellen uit dezelfde regio van de minderjarige.
De voogd die de dienst Voogdij aanstelt kan verschillende statuten hebben, namelijk:
› een vrijwillige voogd, die tot 5 voogden opneemt.
› een voogd met een statuut van zelfstandige, die tussen de 6 en 25 voogdijen
opneemt, of
› een werknemer-voogd, die gelijktijdig 25 voogdijen opneemt (in een voltijds
regime). Werknemer-voogden werken bij een vereniging waarmee de dienst
Voogdij een protocolakkoord heeft afgesloten, zoals het Rode Kruis Vlaanderen,
Caritas International, Exil, Seso en SETM. De vereniging ontvangt een subsidie
van de dienst Voogdij.
Verder in de tekst geven we meer informatie over de verschillende statuten van
vrijwillige en zelfstandige voogden.
Het is belangrijk te benadrukken dat alle voogden, ongeacht hun statuut, dezelfde
opdrachten uitvoeren.
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Bij de keuze van de voogd houdt de dienst Voogdij rekening met volgende zaken:
› het profiel van de minderjarige en de ervaring van de voogd. Wanneer de
dienst Voogdij weet heeft van bepaalde moeilijkheden van de minderjarige,
zoekt de dienst Voogdij een voogd met ervaring hierin. De dienst Voogdij heeft
voor bepaalde situaties, zoals mensenhandel, transmigranten, straatkinderenen jongeren, minderjarigen aan de grens, een “pool” van voogden. Deze
voogden hebben ervaring met en kregen een extra opleiding over de
thematiek.
› de beschikbaarheid van de voogd. De voogd geeft zelf aan hoeveel voogdijen
hij of zij kan opvolgen.
› de woonplaats van de voogd. Idealiter stelt de dienst Voogdij een voogd aan die
in de buurt van de minderjarige woont. In de praktijk verhuist een minderjarige
verschillende keren tijdens zijn verblijf in België, waardoor het mogelijk is dat de
voogd toch een afstand moet overbruggen om zijn of haar pupil te bezoeken.
De referentiepersoon contacteert de voogd met een voorstel van een aanwijzing.
Pas na akkoord van de voogd maakt de dienst Voogdij de officiële documenten
voor de aanwijzing op. De dient Voogdij stuurt de beslissing tot aanwijzing naar de
voogd, de minderjarige, het opvangcentrum, de DVZ, het CGVS (als de minderjarige
om internationale bescherming heeft gevraagd) en de vrederechter.

2

Ondersteuning van voogden

De dienst Voogdij heeft een dubbele rol wat betreft de opvolging van voogden.
De dienst Voogdij houdt toezicht op de voogd (zie verder) en heeft verder een
ondersteunde rol.
Elke voogd krijgt een referentiepersoon van de dienst Voogdij die hem of haar opvolgt. De referentiepersoon heeft minstens een diploma in een sociale richting,
zoals sociaal werk, orthopedagogie,… De referentiepersoon is de contactpersoon
voor de voogd wanneer hij of zij vragen heeft. Regelmatig vindt er een opvolgingsgesprek waarin de voogd en referentiepersoon spreken over de moeilijkheden die
de voogd ondervindt in de uitoefening van de voogdijen, zijn of haar opleidingsnoden, wederzijdse verwachtingen, enzovoort. De referentiepersoon kan ook bemiddelen in gesprekken tussen de voogd en de minderjarige en/of andere actoren,
zoals opvangpartners, school, …
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Naast de ondersteunende rol van de referentiepersoon, speelt de dienst Voogdij
verder nog een rol wat de ondersteuning van de voogden betreft. De dienst Voogdij:
› stuurt een maandelijkse nieuwsbrief naar voogden, met informatie over
eventuele wetswijzigingen of veranderingen op het terrein, informatie van
partners, opleidingsaanbod, …
› organiseert voortgezette opleidingen, en doet hiervoor veelal een beroep op
externe experten. Voogden kunnen ook externe opleidingen volgen en aan de
dienst Voogdij om een terugbetaling van de inschrijvingskost vragen.
› heeft een coachingsproject, waarbij ervaren werknemer-voogden de vrijwillige
en zelfstandige voogden ondersteunen.
› stelt materiaal ter beschikking aan voogden, zoals thematische infofiches (en
dit handboek).

3

Ondersteuning door de dienst Voogdij en de vrederechter

De voogd oefent zijn opdracht uit onder toezicht van de dienst Voogdij en de
vrederechter.
Het toezicht door de dienst Voogdij bestaat uit een dagelijks toezicht op het werk
van de voogd: voldoet de voogd nog steeds aan de voorwaarden inzake erkenning,
waken over de uniformiteit van de praktijk, controle op de wijze waarop de voogd
zijn of haar taak vervult. De referentiepersoon leest ook de voogdijverslagen van
de voogd en bekijkt hierbij of de voogd zijn of haar wettelijke opdrachten naar behoren uitoefent. De Voogdijwet en de algemene richtlijnen voor voogden zijn hierbij richtinggevend. Klachten van minderjarigen of externen over het functioneren
van de voogd komen ook bij de referentiepersoon terecht.
Wanneer de dienst Voogdij vaststelt dat de voogd zijn of haar opdrachten en verplichtingen niet behoorlijk of helemaal niet uitoefent, kan hij de erkenning van de
voogd intrekken. De voogd zal hierin steeds voorafgaand gehoord worden en de
kans krijgen zich te herpakken. Bij zwaarwichtige aantijgingen schorst de dienst
Voogdij de voogd. Wanneer de erkenning van een voogd is ingetrokken, kan deze
persoon niet langer als voogd optreden. De dienst Voogdij wijst in geval van schorsing of een intrekking van de erkenning onmiddellijk een andere voogd aan voor
de betrokken minderjarigen.
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Naast de dienst Voogdij houdt ook de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige toezicht op het werk van de voogd. De vrederechter ontvangt eveneens
de voogdijverslagen en bewaart het administratief dossier van de minderjarige.
De vrederechter is bevoegd om te oordelen over eventuele geschillen tussen de
voogd en de minderjarige. Elke betrokken partij kan daarvoor een verzoekschrift
bij de vrederechter indienen: de minderjarige, de voogd, een begeleider van een
opvangvoorziening, een familielid, de dienst Voogdij,..
De vrederechter moet de dienst Voogdij onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer een verzoekschrift werd ingediend. Daarna zal de dienst Voogdij een voogd
ad hoc aanstellen. De voogd ad hoc heeft dezelfde taken als bij een normale voogdij en blijft aangesteld tot de uitspraak van de vrederechter.
De vrederechter hoort de minderjarige, de voogd, eventueel de advocaat en iedere
andere persoon wiens verhoor hij of zij nuttig acht. De vrederechter kan beslissen
om de voogdij te laten verder lopen, dan wel deze te beëindigen. De vrederechter kan de opdracht van de voogd in een individuele voogdij beëindigen in geval
van ernstige meningsverschillen met de minderjarige of wanneer de voogd zijn
opdracht niet met de nodige zorg vervuld heeft.
Binnen 24 uur geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van de beschikking tot beëindiging van de taak van de voogd aan de dienst Voogdij, die onmiddellijk een
nieuwe voogd aanwijst. De dienst Voogdij zal eerst aan de voogd ad hoc vragen om
de voogdij verder te zetten.
In de praktijk gaat een vrederechter na of er nog een vertrouwensrelatie tussen de
minderjarige en zijn of haar voogd bestaat. Wanneer de vrederechter vaststelt dat
er geen vertrouwen is, beëindigt hij of zij meestal de voogdij, ook wanneer er geen
manifeste nalatigheid wordt vastgesteld in hoofde van de voogd.

4

Beëindiging van de voogdij

De voogdij eindigt van rechtswege:
› wanneer de minderjarige achttien jaar wordt,
› wanneer de minderjarige wordt toevertrouwd aan de persoon die het
ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent, bv. in geval van gezinshereniging,
› in geval van overlijden, ontvoogding, adoptie, of huwelijk van de minderjarige,
of wanneer de minderjarige de Belgische nationaliteit verwerft,
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› in geval van verwijdering van de minderjarige van het grondgebied, bv. bij een

vrijwillige terugkeer naar het herkomstland. De voogd blijft de minderjarige
wel nog vertegenwoordigen indien er nog procedures hangende zijn en dit tot
het einde hiervan.
› wanneer de minderjarige verdwenen is en de voogd gedurende 4 maanden
geen nieuws meer heeft ontvangen.
In principe eindigt de voogdij wanneer een minderjarige een verblijfsvergunning
van onbepaalde duur verkrijgt. In dat geval moet de voogd eerst het nodige doen
opdat de burgerrechtelijke voogdij openvalt en zich dus wenden tot de vrederechter. De specifieke voogdij blijft zelf verderlopen tot wanneer de vrederechter een
burgerlijke voogd aanduidt (zie verder).

4.1. Burgerrechtelijke voogdij
De burgerrechtelijke voogdij wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek en de opdracht van de burgerlijke voogd verschilt van deze van de voogd geregeld door de
specifieke voogdij voor niet-begeleide minderjarigen. Hieronder gaan we in op de
procedure om een burgerlijke voogd aan te wijzen. De pleegvoogdij, provoogdij en
OCMW-voogdij worden hieronder niet besproken, gezien dit minder voorkomend
is bij niet-begeleide minderjarigen. Meer info hierover kan worden opgevraagd bij
de dienst Voogdij.

4.1.1. Verkrijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur
De Voogdijwet18 bepaalt dat wanneer de minderjarige een verblijfsvergunning van
onbepaalde duur verkrijgt, de opdracht van de voogd eindigt (zie eerder). Maar,
in dat geval moet de voogd eerst het nodige doen om de burgerlijke voogdij te
regelen. Een erkenning als vluchteling geeft recht op een initieel beperkt verblijf
van vijf jaar in België (A-kaart). Na vijf jaar, te rekenen vanaf de indiening van het
verzoek om internationale bescherming, krijgt de niet-begeleide minderjarige een
onbeperkt verblijfsrecht (→ BOEK 3 – Internationale bescherming en BOEK 4 – Documenten). De dienst Voogdij is van mening dat niet-begeleide minderjarigen die
erkend werden als vluchteling en dus een verblijfsrecht van 5 jaar hebben verkregen, voldoen aan de voorwaarden om de burgerrechtelijke voogdij te laten
openvallen.
De dienst Voogdij verplicht voogden niet om stappen te zetten om de burgerrechtelijke voogdij te laten opvallen als dit niet in het belang is van de minderjarige. Het
is soms niet wenselijk om de burgerlijke voogdij aan te vragen, bijvoorbeeld omdat
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de minderjarige een goede vertrouwensband heeft met de voogd en er niemand
uit de omgeving van de minderjarige bereid is om de burgerlijke voogdij op te nemen. Er zijn situaties bekend waarbij de vrederechter een advocaat of een OCMWvoogd aanwees als burgerlijke voogd.
Het opstarten van de burgerlijke voogdij kan in andere situaties dan weer wel zijn
nut hebben, bijvoorbeeld wanneer de niet-begeleide minderjarige bij een familielid verblijft die de burgerrechtelijke voogdij wil opnemen. In dat geval kan de voogd
een verzoek indienen bij de vrederechter van de woonplaats van de minderjarige.
De vrederechter gaat na of de voorwaarden voor het opvallen van de burgerlijke
voogdij vervuld zijn.

4.1.2. Verzoek bij de vrederechter
De vrederechter is bevoegd voor de burgerlijke voogdij. Om de burgerlijke voogdij
op te starten dient de voogd een verzoek in bij de vrederechter van de woonplaats
van de minderjarige. De vrederechter gaat na of de voorwaarden voor het openvallen van de burgerlijke voogdij aanwezig zijn.
Deze voorwaarden staan opgesomd in het Burgerlijk Wetboek19, dat bepaalt dat de
voogdij over minderjarigen ontstaat:
› indien beide ouders overleden zijn ;
› indien beide ouders wettelijk onbekend zijn (dit komt zelden voor, dit is
wanneer de minderjarige geen wettelijk vastgestelde afstammingsband heeft);
› of indien beide ouders in de voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk
gezag uit te oefenen of wilsonbekwaam zijn.
Meestal vormt dit laatste aspect, de voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen’ een probleem. De minderjarige weet niet altijd waar zijn
of haar ouders zijn en of zij zich nog in het land van herkomst bevinden. De vrederechter kan de onmogelijkheid in bepaalde gevallen vaststellen, bv. als deze onmogelijkheid volgt uit een vermoedde of verklaarde afwezigheid. In de praktijk zal
de vrederechter meestal beslissen dat hij of zij niet kan vaststellen of de ouders in
de voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen. Deze
vaststelling behoort tot de bevoegdheid van de familierechtbank.

4.1.3. Procedure bij de familierechtbank

fenen (al dan niet) vaststellen. 20
De familierechtbank zal geval per geval een analyse maken en kan personen die zij nodig acht horen. Minderjarigen ouder dan twaalf jaar oud worden afzonderlijk gehoord.
De voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen wordt door
de rechtsbeoefenaars gedefinieerd als “elke situatie waarin de ouder(s) in feite of
in rechte onbekwaam zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen”. 21
Indien de rechtbank van oordeel is dat de onmogelijkheid is vastgesteld, dan vallen
de voorwaarden van de burgerlijke voogdij open en wordt het dossier doorverwezen naar de vrederechter.

4.1.4. Terugkeer naar de vrederechter
De voogd van de niet-begeleide minderjarige kan aan de vrederechter een persoon
uit de naaste omgeving van de minderjarige voorstellen die bereid is de opdracht
als burgerlijke voogd op te nemen en die hiervan de implicaties begrijpt. Als er
niemand bereid is om de burgerlijke voogdij uit te oefenen wijst de vrederechter
een persoon die lid is van het OCMW aan als voogd. 22 De dienst Voogdij verplicht
voogden daarom niet om stappen te zetten om de burgerrechtelijke voogdij te regelen wanneer er niemand in de omgeving van de minderjarige is die bereid is om
de burgerlijke voogdij op te nemen (zie eerder).
In elke burgerlijke voogdij wijst de vrederechter een voogd en een toeziende voogd
aan. De toeziende voogd houdt toezicht op het werk van de voogd en waarschuwt
de vrederechter indien de voogd tekort schiet.

4.1.5. Einde van de voogdij
De Voogdijwet bepaalt dat de voogdij van rechtswege eindigt wanneer de minderjarige
wordt toevertrouwd aan de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent.23
De dienst Voogdij zal de beëindiging van de voogdij dan kennisgeven na ontvangst
van een kopie van de beschikking van de vrederechter.

De voogd kan de procureur des Konings verzoeken om de zaak aanhangig te maken bij de familierechtbank van de woonplaats van de minderjarige. De familierechtbank kan de onmogelijkheid van de ouders om het ouderlijk gezag uit te oe40
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Voogdijschap in een breder perspectief

De voogd is een onafhankelijke persoon die zich in de eerste plaats laat leiden door
het belang en algemeen welzijn van het kind, en die de beperkte handelingsbekwaamheid van het kind waar nodig aanvult.

Zoals u eerder kon lezen is de Voogdijwet tot stand gekomen door een nood om te voldoen aan internationale normen en aanbevelingen. Het Kinderrechtenverdrag van 1989
en de resolutie van de Europese Raad van 1997 over niet-begeleide minderjarigen legden zo de basis voor de Voogdijwet en de bepalingen over de opdracht van de voogd.
De Voogdijwet en zijn uitvoeringsbesluit bevatten een aantal bepalingen die heel
specifiek zijn wanneer het gaat over de opdracht van de voogd. Zo stelt de Voogdijwet dat de voogd onverwijld de bijstand van een advocaat vraagt. De meerderheid
van de bepalingen zijn algemener van aard en gebaseerd op de internationale instrumenten. Ze vormen een overkoepelend kader.
In de praktijk merkte de dienst Voogdij dat het overkoepelde kader niet voldoende was. Niet-begeleide minderjarigen in een soortgelijke situatie kregen een erg
verschillende begeleiding afhankelijk van wie de voogd was. Ook andere actoren,
zoals de opvangcentra, jeugdhulpdiensten en OCMW’s hadden een verschillend
idee van wat de opdracht van de voogd al dan niet inhield. De dienst Voogdij stelde
daarom in 2013 de algemene richtlijnen voor voogden op, in samenwerking met
een aantal ervaren voogden. De harmonisering van het werk van de voogden blijft
tot op vandaag een belangrijk thema.
In deze tekst gaan we in op het overkoepeld kader. De specifiekere bepalingen en
algemene richtlijnen voor voogden bespreken we hier niet verder. In verschillende
hoofdstukken in dit handboek komt de rol van de voogd aan bod. Daar maken we
de vertaling van de Voogdijwet en algemene richtlijnen naar de praktijk. Voor de
volledigheid kunt u de bepalingen over de opdracht van de voogd in de Voogdijwet
en de algemene richtlijnen voor voogden aan het einde van dit hoofdstuk vinden.

1

De drie overkoepelende hoekstenen van de opdracht
van de voogd

Het Grondrechtenbureau van de Europe Unie (FRA) beschrijft in zijn handboek 24 de
taak van een voogd in drie hoekstenen: het algemeen welzijn van het kind waarborgen, het kind vertegenwoordigen in rechte, en de belangen van het kind vrijwaren.
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Bron: Fundamental Rights Agency, Voogdij over kinderen die van ouderlijke zorg
verstoken zijn, 2015, p.17.

Vooraleer we dieper ingaan op deze hoekstenen, kijken we kort naar de basis van
het voogdijschap, namelijk de relatie tussen de voogd en de minderjarige.

1.1. De relatie tussen de voogd en de minderjarige
Zowel in internationale instrumenten als de Voogdijwet kunnen we lezen dat de
voogd een vertrouwensrelatie uitbouwt met de minderjarige. De voogd treedt op
als vertrouwenspersoon van de minderjarige en vormt de schakel tussen de minderjarige en andere instanties, voorzieningen, diensten en personen waarmee de
minderjarige in aanraking komt. In de Voogdijwet kunnen we lezen dat de voogd
regelmatig contact heeft met de minderjarige, om een vertrouwensrelatie uit de
bouwen en om zijn of haar standpunt te kennen over te nemen beslissingen.

1.1.1. Regelmatig contact hebben met de minderjarige
Om een vertrouwensrelatie met de minderjarige te kunnen uitbouwen is het eerst
belangrijk dat de voogd regelmatig contact met hem of haar heeft. De dienst Voogdij verduidelijkt de minimale frequentie van de contacten tussen voogd en minderjarige in de algemene richtlijnen voor voogden:
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20) Het eerste contact met de minderjarige wordt gepland binnen drie
dagen. De eerste persoonlijke ontmoeting vindt daarna effectief plaats
binnen een week en uiterlijk binnen vijftien dagen na de aanwijzing van
de voogd.
22) De voogd bezorgt zijn telefoonnummer en/of e-mailadres aan de minderjarige en nodigt hem uit contact met hem op te nemen wanneer hij
dat wenst.
25) De frequentie van het contact wordt bepaald door de behoeften van
de minderjarige en de stappen van de verschillende lopende procedures
of hulpverleningstrajecten.
› In het begin van de voogdij (opstarten van de procedures): de
voogd bezoekt de minderjarige ten minste één keer per maand.
› In de loop van de voogdij (procedure loopt): de voogd bezoekt de
minderjarige ten minste éénmaal om de twee maanden.
› Als de lopende procedures zijn afgerond (verblijf en/of
hulpverleningstrajecten), er sprake is van een vertrouwensrelatie
én van een stabiele toestand wordt de frequentie van de contacten
bepaald in overleg met de minderjarige en de begeleiding of
familie. Eén bezoek van de voogd aan de minderjarige om de
drie maanden is een minimum.
26) De voogd heeft ten minste een keer per maand telefonisch contact met
de minderjarige en/of met de volwassenen die de jongeren begeleiden.
27) Ingeval de minderjarige de voogd wenst te ontmoeten, brengt de
voogd spoedig een bezoek aan de minderjarige of neemt contact met
hem op om te luisteren naar zijn vraag.

1.1.2. Het uitbouwen van een vertrouwensrelatie
Naast regelmatig contact zijn er natuurlijk nog andere zaken die een invloed hebben
op de vertrouwensrelatie. Het vraagt veel tijd en geduld. Sommige minderjarigen
staan wantrouwend tegenover volwassenen, bijvoorbeeld omdat familie of smokkelaars hen hebben aangeraden om niet alles te vertellen over het migratieverhaal.
In het boek over de psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen
gaan we verder in op de vertrouwensrelatie. Daar geven we enkele tips om de
vertrouwensrelatie te bevorderen, zoals interesse tonen in de leefwereld van de
jongere, een duidelijk beeld creëren over de eigen rol en het nakomen van beloftes
(→ BOEK 2 – Psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen).
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Er bestaat echter geen handleiding over hoe de voogd een vertrouwensrelatie kan
uitbouwen. Elke minderjarige is anders, heeft een andere cultuur en leefwereld,
heeft andere dingen meegemaakt. Ook elke voogd is anders. Als de voogd na een
tijd merkt dat het opbouwen van de vertrouwensrelatie zeer moeizaam verloopt,
bespreekt de voogd dit met de referentiepersoon van de dienst Voogdij.

1.1.3. Standpunt kennen over beslissingen: participatierechten
De Voogdijwet bepaalt dat de voogd regelmatig contact heeft met de minderjarige
om zijn of haar standpunt te kennen over beslissingen die de voogd wil nemen.
Dit gaat over de participatierechten, één van de grondbeginselen van het Kinderrechtenverdrag. Dat verdrag bepaalt dat minderjarigen het recht hebben om een
mening te geven over alle zaken die hen aangaan, in overeenstemming met hun
leeftijd en maturiteit. Het Kinderrechtenverdrag stelt dat minderjarigen ook het
recht hebben dat er met deze mening rekening wordt gehouden. De participatierechten zijn gelinkt met een ander grondbeginsel van het Kinderrechtenverdrag:
dat van het hoger belang van het kind. Om te beoordelen wat het belang is van
het kind moet namelijk de visie van het kind mee in rekening worden gebracht (zie
verder). Met de participatierechten wil het VN-Kinderrechtencomité de betrokkenheid van kinderen vergroten. Hoe ruimer de voogd het beginsel van participatie
interpreteert, hoe groter de effectieve betrokkenheid van de minderjarige.
Ten eerste is het hierbij van belang dat de voogd informatie geeft aan de minderjarige in een taal die hij of zij begrijpt, op een kindvriendelijke en cultuursensitieve
manier die is aangepast aan de leeftijd en de maturiteit van de minderjarige. Boek
2 bevat een hoofdstuk over basisvaardigheden en gesprekstechnieken en geeft
tips om op een cultuursensitieve manier te communiceren ( BOEK 2 – Psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen).
Ten tweede vraagt de voogd de mening van de minderjarige, zeker als het gaat over
zaken die een belangrijke impact kunnen hebben op het leven van de minderjarige.
Ten derde houdt de voogd ook rekening met de mening van de minderjarige bij
het nemen van een beslissing. Als de impact van een beslissing op de minderjarige groot is, is het des te belangrijker dat er passend belang wordt gehecht aan
de mening van de minderjarige. Als de minderjarige in staat is om zelfstandig en
redelijk (?) zijn of haar eigen mening te vormen, moet de voogd de mening van de
minderjarige beschouwen als een belangrijke factor in die beslissing.
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Enkele voorbeelden:
› Bij een studie- of schoolkeuze kan de voogd (samen met de school) informatie
geven aan de minderjarige over de mogelijke opties. De minderjarige kan
(eventueel samen met de voogd) naar de opendeurdag gaan en in sommige
gevallen een stage doen. Een minderjarige kan daarna samen met de voogd
een geïnformeerde beslissing nemen.
› Wanneer een minderjarige van 9 jaar oud een negatieve beslissing krijgt over
een verblijfsprocedure, is het aan de voogd en de advocaat om te beslissen om
al dan niet een beroep aan te tekenen. Een minderjarige die inzicht heeft in zijn
of haar eigen situatie kan samen met de voogd en de advocaat de verschillende
opties overlopen en mee beslissen.

1.2. Het algemeen welzijn van het kind waarborgen
Een eerste hoeksteen in het breder perspectief op de taak van de voogd is het
waarborgen van het algemeen welzijn van het kind. Welzijn gaat over het gevoel
van welbevinden, zowel op lichamelijk, als psychosociaal vlak.
De voogd zorgt ervoor dat men tegemoet komt aan de juridische, sociale, medische, psychologische, materiële en educatieve noden van de minderjarige. In boek
2 bekijken we de factoren die het psychosociaal welzijn beïnvloeden en geven we
praktische leidraden om de voogd te helpen hier verder mee op weg te gaan. Ook
worden de basisnoden in het bevorderen van het psychosociaal welzijn besproken
(→ BOEK 2 – Psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen).
De voogd is verder ook de schakel tussen de minderjarige en de instanties, voorzieningen, diensten, personen waarmee de minderjarige in aanraking komt. Hierdoor
heeft de voogd het beste inzicht in de situatie en individuele behoeften van de minderjarige. De voogd is een soort van regisseur, die de verschillende actoren inschakelt in de begeleiding van de minderjarige en erover waakt dat deze doen wat ze
moeten doen. Het is belangrijk dat de voogd zijn of haar rol aan ieder verduidelijkt,
nauw samenwerkt met de context van de minderjarige en zo veel mogelijk afstemt
met de diensten en personen die betrokken zijn bij de ondersteuning van de jongere (→ BOEK 2 – Psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen). Wanneer de rechten van de minderjarige worden geschonden, is het noodzakelijk dat
de voogd hierin stappen onderneemt. Het is in dit geval niet evident om op een constructieve manier te blijven samenwerken. Daarom is het belangrijk dat de voogd op
een respectvolle manier zijn of haar visie en deze van de minderjarige overbrengt.
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Verder vertaalt het algemeen welzijn zich in de verschillende levensdomeinen van
de minderjarige. In het handboek brengen we de verschillende levensdomeinen
waarmee de minderjarige en de voogd in aanraking komen naar voren en bespreken we de rol van de voogd hierin. Het gaat om de volgende levensdomeinen:
Fysieke en mentale gezondheid
→ BOEK 2 - Psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen
→ BOEK 5 – Opvang en ondersteuning: Medische en psychische opvolging.
Opvang & wonen
→ BOEK 5 – Opvang en ondersteuning: Opvang en jeugdhulp
→ BOEK 5 – Opvang en ondersteuning: Verblijf bij eigen netwerk
→ BOEK 5 – Opvang en ondersteuning: Alleen wonen
Onderwijs & ontwikkeling
→ BOEK 2 - Psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen
→ BOEK 6 – Dagelijks leven: Onderwijs
Vrije tijd
→ BOEK 6 – Dagelijks leven: Vrije tijd
Gezinsleven
→ BOEK 2 - Psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen
→ BOEK 5 – Opvang en ondersteuning: Verblijf bij eigen netwerk
→ BOEK 4 – Andere verblijfsprocedures en documenten: Gezinshereniging
Werk & inkomen
→ BOEK 6 – Dagelijks leven: Werk
→ BOEK 7 – Gezinsbijslag
→ BOEK 7 – Budgetbeheer en verslaggeving
De verschillende levensdomeinen beïnvloeden elkaar en kunnen met elkaar in
conflict komen. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer een minderjarige bij het eigen netwerk verblijft, maar daardoor zijn of haar (niet hetero) seksuele geaardheid
kan beleven of aanvaarden. Daarnaast is de voogd gelimiteerd door het wettelijk
kader en botst hij of zij regelmatig op structurele obstakels. Zo kan opvang in een
pleeggezin het beste zijn voor het welzijn van een 16-jarige minderjarige, maar zijn
er in de praktijk weinig pleeggezinnen bereid om adolescenten op te vangen.

1.3. Het kind vertegenwoordigen in rechte
Minderjarigen zijn juridisch handelingsonbekwaam en moeten dus vertegenwoordigd worden door hun ouders of voogd. De grondslag van deze principiële handelingsonbekwaamheid is dat minderjarigen beschermd moeten worden tegen de
onvolwassen beslissingen die ze nemen door hun gebrek aan inzicht, kennis en
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ervaring. Er zijn hierop wel uitzonderingen die ervoor zorgen dat minderjarigen
bepaalde juridische beslissingen zelf kunnen nemen. Minderjarigen hebben wel
rechten, maar kunnen in principe niet zelfstandig over deze rechten beslissen. Ze
kunnen geen rechtshandelingen stellen of gerechtelijke procedures voeren (→
BOEK 6 – Handelingsbekwaamheid).
De voogd heeft dus de verantwoordelijkheid om de beperkte handelingsbekwaamheid van de minderjarige te vervolledigen en in rechte op te trede.
› Niet-begeleide minderjarigen kunnen in aanraking komen met tal van juridische
procedures. Er zijn vooraleerst de verblijfsprocedures (→ BOEK 3 en BOEK 4),
maar de minderjarige kan eveneens in contact komen met politiediensten of de
jeugdrechtbank (→ BOEK 4 – Opvang en begeleiding en → BOEK 7 – Rechten van
de NBMV). De voogd moet ook hier steeds de minderjarige vertegenwoordigen.
Wel is het zo dat de vertegenwoordiging door de voogd niet verder kan gaan
dan wat de wettelijke vertegenwoordiging door een ouder van een Belgisch kind
inhoudt. Hoewel bijvoorbeeld in de Voogdijwet staat dat de voogd aanwezig
moet zijn bij alle verhoren, inclusief de gerechtelijke, zal de aanwezigheid als
voogd in het kader van een politieverhoor van uw pupil als verdachte om die
reden geweigerd worden.
› De voogd speelt verder ook een belangrijke rol bij het inroepen van hulp van
de overheden waar de minderjarige recht op heeft, zoals gezinsbijslag (→
BOEK 7 – Rechten van de NBMV), schooltoeslag, terugbetaling van medische
kosten, OCMW-steun en ondersteuning door jeugdhulp (→ BOEK 4 –Opvang
en begeleiding).
De rol van de voogd in juridische en administratieve procedures staat telkens beschreven in het desbetreffende hoofdstuk van dit handboek. Overkoepelend komen er wel steeds enkele zaken terug die belangrijk zijn bij de vertegenwoordiging:
› De aanwijzing van een advocaat als het gaat over juridische procedures en met
de advocaat in overleg gaan (→ BOEK 7 –Rechten van NBMV).
› De minderjarige op een kindvriendelijke manier informatie geven over de
verschillende procedures en de gevolgen en dit aangepast aan de leeftijd en
de maturiteit van de minderjarige. De voogd kan hiervoor gebruik maken van
schema’s (zie de tool van voogden in BOEK 3 – Internationale bescherming) en bij
jonge kinderen gebruik maken van alternatieven. De tool van voogden met het
invulverhaal bij de procedure gezinshereniging is hier een goed voorbeeld van.
› De mening van de minderjarige vragen. Als de minderjarige in staat is om
zelfstandig en in redelijkheid zijn of haar eigen mening te vormen, de mening
van de minderjarige als een belangrijke factor in die beslissing te beschouwen
(zie eerder).
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› Beroep aantekenen of een klacht indienen wanneer de rechten van de

minderjarige geschonden worden.

1.4. Het beschermen van de belangen van de minderjarige:
het concept van het hoger belang van het kind*
Een derde belangrijke hoeksteen van de taak van de voogd bestaat uit het beschermen van de belangen van het kind. Een van de centrale concepten van het
Kinderrechtenverdrag is dat van het hoger belang van het kind. Als beschermer
van de belangen van het kind heeft de voogd de taak om erop toe te zien dat de
overheden in beslissingen het hoger belang als kind als eerste overweging nemen.
In het kader van de bijzondere verblijfsprocedure heeft de voogd ook de taak om
een duurzame oplossing in het belang van de minderjarige voor te stellen (→ BOEK
3: Bijzondere verblijfsprocedure).
Verder laat de voogd zich in zijn of haar opdracht leiden door de belangen van het
kind. De voogd beoordeelt de belangen van de minderjarige bij elke beslissing die
zijn pupil aangaat en dit met participatie van het kind, afhankelijk van de leeftijd en
maturiteit (zie eerder). Het kan daarbij gaan om beslissingen over opvang, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, verblijfsprocedures, ….
Hieronder gaan we verder in op het principe van het hoger belang van het kind, de beoordeling van het hoger belang, de rol van de voogd en geven we enkele voorbeelden.

1.4.1. Wat houdt het hoger belang van het kind in?
Het hoger belang van het kind is een concept dat ten dienste staat van minderjarigen hun welzijn en hun ontwikkeling. Het is zowel een subjectief recht, een procedurele waarborg als een interpretatief beginsel. 25 Het concept helpt om geïnformeerde en gedragen keuzes te maken met respect voor de rechten van het kind.
Het begrip maakt de kern uit van het Kinderrechtenverdrag. Ook verschillende
andere instrumenten verplichten om rekening te houden met het hoger belang
van het kind, zoals onze grondwet, het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, de Europese regelgeving rond asiel en migratie, de Voogdijwet en de
vreemdelingenwet. Het speelt ook een centrale rol in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Het doel van het hoger belang van het kind is om de volledige ontwikkeling van het
kind te verzekeren en dat door een zo volledig mogelijke vervulling van alle rechten
vervat in het Kinderrechtenverdrag. 26
* Auteur: Antigone Advocaten
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Het ligt dan ook niet voor de hand om te definiëren wat het hoger belang van het
kind inhoudt. Het hangt immers af van kind tot kind, van context tot context en van
procedure tot procedure. 27 Eenvoudig gesteld: het hoger belang van het kind houdt
in dat de overheid bij elke beslissing die een impact heeft op een kind rekening
moet houden met alle elementen eigen aan de situatie van het kind, met gepaste
inspraak van het kind.
Overheden hebben de verplichting om het hoger belang van kinderen te integreren en consistent toe te passen in beslissingen die een belangrijke impact hebben
op kinderen. Beslissingen moeten het belang van het kind als eerste overweging
hebben. Dit wil zeggen dat de overheid moet aangeven hoe ze het hoger belang
heeft onderzocht, ingeschat en welk gewicht ze eraan heeft toegekend bij de afweging ervan tegenover andere belangen. Dit geldt zowel voor groepen van kinderen
(bv. bij het nemen van een beleidsmaatregel), als voor individuele kinderen (bv. bij
een beslissing in een verblijfsprocedure) . Overheden moeten er verder op toezien
dat ook private actoren die beslissing nemen met een impact op kinderen, het hoger belang van kinderen inschatten en als eerste overweging hanteren. 28
De betrokken overheden en de voogd moeten systematisch, bij elke beslissing die
de minderjarige aangaat, een inschatting maken van wat het hoger belang van de
minderjarige in die situatie is en welke impact die beslissing op dit belang heeft.
Zo zal, wanneer een minderjarige op het grondgebied wordt aangetroffen, het
normaliter in diens hoger belang zijn dat hij of zij geregistreerd wordt. Registratie
maakt de minderjarige immers ‘zichtbaar’. Dat wil zeggen dat hij of zij geïdentificeerd wordt, dat zijn of haar noden in kaart gebracht kunnen worden, dat er gericht voor hem of haar gezorgd kan worden en dat het opgemerkt zou worden als
hij of zij zou verdwijnen. Het zal in het belang van de minderjarige zijn dat hij of zij
een voogd krijgt. De voogd waakt immers mee over zijn of haar hoger belang als
kind en helpt de minderjarige in het vervullen van diens noden en rechten. Ook
een aangepaste opvangplaats (in een gezin of tussen leeftijdsgenoten in plaats van
tussen volwassenen) zal in het belang van de minderjarige zijn. Het zal normaliter
in het belang zijn van de minderjarige om herenigd te worden met zijn of haar gezin, in België of in een ander land. Ten slotte zal het normaliter in het belang van de
minderjarige zijn om snel duidelijkheid te krijgen over zijn of haar verblijfsstatus.
Vaak zal het niet mogelijk zijn om eenduidig te stellen wat in het hoger belang van
de minderjarige is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de familiale situatie risico’s met
zich meebrengt voor een minderjarige en dat gezinshereniging niet is aangewezen.
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Het kan zijn dat de veiligheidssituatie in het land van herkomst niet al te best is,
dat er geen toegang is tot onderwijs of dat de sociaaleconomische situatie risico’s
met zich meebrengt voor de minderjarige. Het kan ook zijn dat de minderjarige
ondertussen dermate geïntegreerd is in België dat een terugkeer naar het land van
herkomst schade met zich zou meebrengen. Het kan ook zijn dat een terugkeer
volgens de voogd in het belang van de minderjarige zou zijn maar de familie hier
anders over denkt en hier bijgevolg niet aan wil meewerken.
Dat zijn enkele grote uitdagingen waarbij het hoger belang van het kind speelt.
Maar het kan ook om meer dagelijkse beslissingen gaan die de voogd moet nemen
voor de minderjarige. Beslissingen die veel ‘kleiner’ zijn maar daardoor niet minder
belangrijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om de schoolkeuze voor de minderjarige,
diens curriculum, welke hobby’s mogelijk zijn, welke informatie de voogd deelt,
de manier waarop contact verloopt met familieleden, de manier waarop de voogd
contact houdt met de familieleden of het pleeggezin, de beslissing of psychologische bijstand is aangewezen, de opstart van een family tracing, etc.
Bij elk van die beslissingen moet de voogd in het achterhoofd houden wat er in het
hoger belang is van de minderjarige, welke impact de beslissing op de minderjarige
heeft, hoe die beslissing zijn welzijn en ontwikkeling kan bevorderen. Bij elk van die
beslissingen dient de minderjarige inspraak te hebben naar vermogen. 29

1.4.2. Hoe kan het hoger belang van het kind beoordeeld worden?
Het VN-Kinderrechtencomité heeft verschillende teksten gepubliceerd die verduidelijken hoe het hoger belang van het kind ingeschat moet worden. De praktijk
wijkt daar voorlopig nog sterk vanaf, maar het is van belang te weten waar de lat
eigenlijk ligt. De richtlijnen van het VN-Kinderrechtencomité helpen ook verduidelijken wat er precies in kaart gebracht kan worden en hoe.
De inschatting en de beoordeling van het hoger belang van het kind dient te gebeuren door alle relevante individuele kenmerken en behoeften van het kind in kaart
te brengen en te onderzoeken. Dit moet gebeuren met participatie van het kind,
indien mogelijk door een multidisciplinair team. 30
Unicef en UNHCR hebben de elementen opgelijst die in rekening moet worden gebracht bij het nemen van een beslissing die een impact heeft op het kind. Er moeten acht afwegingen gemaakt worden31:
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1. Ten eerste is er de identiteit van het kind. Dit kan gaan om informatie
over zijn of haar leeftijd, gender, seksuele gerichtheid, nationale herkomst,
geloofsovertuiging, culturele identiteit, persoonlijkheid, huidige behoeftes en
veranderende vaardigheden (inclusief het onderwijsniveau).
2. Ten tweede moet er plaats zijn voor de visie van de ouders of zorgfiguren.
3. Ten derde is de visie van het kind zelf van belang: welke wensen en ver-

langens het kind heeft over zijn identiteit en toekomst. Kinderen moeten kunnen participeren in de inschatting van wat in hun hoger belang is. De bijstand
van een voogd helpt om die participatie effectief te maken. De participatie
moet ook geïnformeerd zijn. Toegang tot de relevante informatie, met de bijstand van een tolk en een advocaat, is dus cruciaal. Het is van belang dat de
betrokken overheid de minderjarige ook hoort en voldoende gewicht toekent
aan diens mening, rekening houdende met de maturiteit. De betrokken overheden zien de mening van de jongere in kwestie al te vaak over het hoofd. Dit
is nochtans net een cruciaal onderdeel om tot een correcte inschatting van
het hoger belang van de minderjarige te komen.32

4. Een vierde aspect is het behoud van de familiale omgeving, het behou-

den of herstellen van relaties. Daarvoor moeten de relaties zelf in kaart gebracht worden (met wie, waar wonen de mensen in kwestie), de kwaliteit ervan, de duur van die relaties (met ouders, broers of zussen, andere familie of
andere kinderen), het effect van de scheiding, de capaciteiten van de ouders,
zorgverstrekkers en naasten, de mogelijkheden van hereniging en tracing.

5. Ten vijfde is er de zorg en veiligheid van het kind. Is het kind veilig, wat

met zijn welzijn in de brede zin (basisbehoeftes, onderwijs, emotionele noden, nood aan affectie en veiligheid)? En wat zijn de risico’s naar de toekomst
toe voor het kind bij terugkeer qua schade en veiligheid?

6.

Ten zesde is er de kwetsbaarheid van de minderjarige. Welke individuele fysieke of emotionele noden zijn er? Welke beschermingsnood is er?
Hoe kan er een duurzaam gevoel van veiligheid en stabiliteit bewerkstelligd
worden?

7. Ten zevende is er de gezondheid van het kind, inclusief zijn mentaal welzijn.
8. Ten achtste is er de nood aan onderwijs en de mogelijkheid tot ontwikkeling.
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Door deze verschillende elementen samen te bekijken kan de overheid bij een specifieke beslissing inschatten wat in het hoger belang van het kind is. 33 Elk element
kan in een concrete situatie een specifiek gewicht krijgen. Soms kan het ene element het andere ook uitsluiten. Wanneer een element schade aan het kind toebrengt, zal dit element er normaal gezien voor zorgen dat die optie niet in het
hoger belang van het kind is. De gezinsband en familieband zullen normaal gezien
primeren op andere elementen, behalve als het herstel hiervan een veiligheidsrisico voor het kind inhoudt. De nood aan ontwikkeling van het kind houdt meestal
ook in dat er dicht contact is met de familie van het kind en diens socio-culturele
netwerk. Maar ook socio-economische factoren hier en in het land van herkomst
dienen voldoende gewicht te krijgen bij het bepalen van het hoger belang. Deze
beïnvloeden immers mee de ontwikkeling, veiligheid, gezondheid en de stabiliteit
van de identiteit van het kind.
Het is dus erg belangrijk dat een voogd beslissingen neemt met participatie van
de minderjarige en zowel bij expliciete als impliciete beslissingen bovenstaande
elementen voor ogen houdt.
Het hoger belang van een specifiek kind kan evolueren in de tijd en naargelang de
omstandigheden, hier en in het land van herkomst. Er moet dan ook rekening gehouden worden met veranderende omstandigheden. Het hoger belang moet dus
telkens opnieuw worden beoordeeld.

1.4.3. Wat kan de voogd doen om het hoger belang van het kind in
kaart te brengen?
Voorlopig heeft de overheid nog niet voorzien in het in kaart brengen van het hoger van het kind, of in het faciliteren daarvan. De voogd kan evenwel proberen om
zo goed mogelijk de identiteit van het kind, de familiale omgeving en sociale relaties, de nood aan zorg, bescherming en veiligheid van het kind, de kwetsbaarheid
van het kind, diens gezondheid en cognitieve behoeften in kaart te brengen. Het
is essentieel dat de voogd hierbij ook de mening van het kind vraagt. Als het om
een beslissing gaat die de overheid moet nemen, bv. over een verblijfsprocedure,
kan de voogd met behulp van de advocaat de bevoegde overheden hiervan op de
hoogte brengen.
De voogd heeft een bevoorrecht zicht op de leefsituatie en voorgeschiedenis van
de minderjarige. Het is aangeraden dat de voogd ook andere perspectieven in
kaart brengt over zijn pupil, zoals deze vanuit het onderwijs, de banden met de familie van de minderjarige, een trainer of jongerenwerker, vertrouwenspersonen, …
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De voogd is ook diegene die de minderjarige naargelang diens leeftijd en maturiteit
ten volle kan laten participeren in de inschatting van diens hoger belang. Minderjarigen hebben immers het recht om hun mening te uiten en inspraak en invloed uit
te oefenen in beslissingen die hen aangaan.

1.4.4. Wat is de rol van de NBMV bij het geven van informatie?
De informatie die van belang is om het hoger belang van het kind in kaart te brengen kan uit verschillende bronnen rond de minderjarige komen, zoals diens gezinsen familieleden, vertrouwenspersonen, zorgverleners, personen uit het schoolnetwerk, et cetera. Een essentieel deel van de nuttige informatie die relevant is
om het hoger belang van het kind in te schatten zal natuurlijk direct of indirect
door de minderjarige zelf gegeven worden. Het is de minderjarige die weet welke
problemen er waren in het herkomstland, op de reisweg en hier. Hij of zij weet
hoe de familieverhoudingen zijn, wat zijn of haar kwetsbaarheden zijn en welke
beperkingen er zijn.
Deze informatie naar de oppervlakte brengen is evenwel gemakkelijker gezegd dan
gedaan, om verschillende redenen. Maturiteit en scholing doen ertoe. Het gaat
vaak over zeer gevoelige en persoonlijke informatie. De familie van de minderjarige oefende mogelijks druk uit of gaven familieleden, smokkelaars of landgenoten
slecht advies. Ook kan er schroom of trauma meespelen en is er vaak een gebrek
aan vertrouwen.
Het is daarom belangrijk dat de voogd blijvend open staat voor de informatie die
zijn of haar pupil kan geven, ook al komt die informatie slechts beetje bij beetje
naar de oppervlakte of wijkt deze af van wat de minderjarige eerder heeft verteld
(→ BOEK 2: Psychosociale begeleiding van niet-begeleide minderjarigen).

1.4.5. Welke gewicht moet de overheid geven aan het hoger belang
van het kind?
Het is aan de overheid om het hoger belang van het kind af te wegen tegenover andere
belangen die mogelijks meespelen, zoals openbare orde. De overheid moet deze afweging maken voor zowel groepen van kinderen als voor individuele kinderen.
Het hoger belang van het kind moet een eerste overweging zijn, maar dit wil niet
zeggen dat het andere belangen zonder meer overtroeft. 34 Het is essentieel dat
de overheid expliciet en duidelijk motiveert welke feitelijke omstandigheden eigen
aan het kind zij in rekening bracht, welke elementen zij relevant vindt en op welke
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manier deze elementen werden afgewogen in de beslissing. Het VN-Kinderrechtencomité wijst erop dat wanneer de beslissing over het hoger belang verschilt van
wat de mening van het kind is, de reden hiervoor duidelijk gemaakt moet worden.
In het uitzonderlijke geval dat de beslissing niet in het hoger belang van het kind
is, moet de overheid aantonen dat het hoger belang van het kind desondanks een
eerste overweging was. 35 De overheid moet dit doen bij elke beslissing die een
impact heeft op het kind in kwestie. In de praktijk is de verwijzing naar het hoger
belang van het kind echter vaak eerder summier.

1.4.6. Hoe wordt er in de verblijfsprocedures rekening gehouden
worden met het hoger belang van het kind?
Zoals eerder gesteld, dient bij elke beslissing met een impact op een kind diens
hoger belang een eerste overweging te zijn. Dit geldt ook voor eerder dagelijkse
beslissingen die de voogd neemt en die niets met de verblijfsprocedure te maken
hebben.
Bij de asielprocedure
Er is al veel onderzoek gevoerd naar welke rol het hoger belang van het kind, zowel juridisch als praktisch, in de asielprocedure zou moeten of kunnen spelen. 36
Er werden onder meer concrete voorstellen uitgewerkt om aan de hand van een
tabel met veertien punten, die elk te maken hebben met het welzijn en de ontwikkeling van het kind en de overeenkomstige rechten in het Kinderrechtenverdrag,
een inschatting te maken van het belang van het kind bij elk verzoek om internationale bescherming van een minderjarige. 37 Dergelijke voorstellen zijn gericht op
het systematisch verzamelen van informatie over het kind en het vergroten van
de interactie met de asielinstanties. Dit kan een ander licht werpen op de beschermingsnood van de minderjarige.
Maar ook over de procedurele garanties en de mogelijkheden die andere communicatietechnieken bieden, wordt nagedacht. Zo wordt er onderzocht hoeveel
ontmoetingen nodig zijn om het vertrouwen op te bouwen, in welke context deze
ontmoetingen best plaatsvinden, wie initiatief neemt in het gesprek, welke hulpmiddelen gebruikt kunnen worden, welke houdingen productief zijn, welke verhaalstructuren gebruikt kunnen worden, hoe tolken ingeschakeld kunnen worden
en hoe er met welke non-verbale communicatie gewerkt kan worden. 38 Het UNHCR
tenslotte beveelt aan om te werken met non-verbale communicatie zoals tekeningen over ervaringen, sociale relaties en zelfportretten. 39

55

Het tekenen van zogenaamde ‘levenslijnen’, fotografie en rollenspelen kunnen niet
enkel leiden tot meer informatie, maar het zet de minderjarige ook aan tot zelfreflectie.40 Een dergelijke intensieve benadering kan ertoe leiden dat de minderjarige
bescherming krijgt waar dit niet zo geweest zou zijn indien men enkel op de ‘klassieke’ wijze een persoonlijk onderhoud zou afgenomen hebben.
De vreemdelingenwet voorziet dat het hoger belang van het kind bij asielprocedures niet zomaar een eerste overweging is, maar de doorslaggevende overweging.
41
Het hoger belang van het kind kan op twee manieren spelen in de asielprocedure: procedureel, om het gehoor zo kindvriendelijk mogelijk te maken, en inhoudelijk naar de bescherming toe.
Kinderen jonger dan 16 jaar worden door het CGVS gehoord in aangepaste gehoorlokalen met een minder formele opstelling: in elk lokaal bevindt zich een sofa
en een salontafel waar kuipstoelen rond zijn opgesteld. Er zijn muurpanelen die
het kind kunnen helpen bij het uiteenzetten van het asielrelaas aan de hand van
voorbeelden. De panelen geven bijvoorbeeld verschillende kledingstijlen weer (politieagent, militair, burger) of diverse gezinsvormen, hobby’s, beroepen, transportmiddelen, etc… De bomen afgebeeld in de hoeken van de lokalen verwijzen naar
de verschillende seizoenen. In de lokalen voor de allerkleinsten is ook een paneel
met een aanpasbaar gezichtje, zodat de kinderen hun gevoelens en emoties visueel kunnen weergeven.
In alle lokalen voor kinderen worden er kleurpotloden, tekenpapier en poppetjes
voorzien zodat men het relaas eventueel via tekeningen of met ondersteuning
van de poppetjes zo volledig mogelijk kunnen weergeven. Voogden kunnen ook
steeds de tekeningen die door het kind werden gemaakt bij de voorbereiding van
het persoonlijk onderhoud op het CGVS, neerleggen ter ondersteuning van het
asielrelaas. Indien specifieke poppetjes werden gebruikten bij de voorbereiding
van het gesprek, kunnen deze eveneens naar het persoonlijk onderhoud worden
meegenomen.
Voor kinderen ouder dan 15 jaar bestaat het procedurele luik van het hoger belang
van het kind enkel uit de gegarandeerde aanwezigheid van de voogd tijdens het
gehoor, de aanwezigheid van een advocaat en het feit dat de protection officer een
opleiding gevolg heeft om minderjarigen te horen. Voogden die van mening zijn
dat een kindlokaal om bepaalde redenen nuttig kan zijn voor het persoonlijk onderhoud met hun pupil ouder dan 15 jaar, kunnen dit aangeven tot op het moment
dat zij worden gecontacteerd voor de planning van het persoonlijk onderhoud.

56

Het CGVS tracht de meest geschikte en gespecialiseerde protection officer te koppelen aan het specifieke profiel van het kind of de jongere. Verschillende protection
officers hebben immers, naast de verschillende gespecialiseerde opleidingen inzake het horen van en communiceren met kinderen, ook andere expertopleidingen
over gender, het horen van verzoekers met een psychiatrische problematiek, etc.
gevolgd. Het CGVS kan evenwel enkel in een optimale koppeling voorzien indien
het tijdig, dit wel zeggen uiterlijk op de dag van de planning van het persoonlijk
onderhoud, op de hoogte is van de bijzondere noden van het kind. Er wordt dan
ook met aandrang gevraagd steeds alle relevante informatie en stavingstukken
over de noden en bijzonderheden van het kind zo snel als mogelijk aan het CGVS
over te maken. Dit geldt overigens eveneens voor stavingstukken ter ondersteuning van de identiteit of het asielrelaas van het kind (→ BOEK 2 – Internationale
bescherming).
Op het procedurele aspect na, blijft de toepassing van het hoger belang van het
kind in asielprocedures beperkt tot het feit dat het CGVS zich in weigeringsbeslissingen voor minderjarigen tot de DVZ richt en hen er uitdrukkelijk op wijst dat het
Kinderrechtenverdrag op de minderjarige van toepassing is. Hierdoor verschuift
de toepassing van het hoger belang van het kind naar de DVZ, en dus naar een
eventuele verblijfsprocedure of naar het luik terugkeer. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigt deze interpretatie.42 De algemene bepaling dat het
belang van het kind de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat,
zou geen afbreuk doen aan de eigenheid van het asielrecht, waarbij de Vreemdelingenwet duidelijk omschreven voorwaarden voorziet voor de erkenning als vluchteling dan wel de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.43 De DVZ levert
geen bevel tot terugbrenging af na een negatieve beslissing van het CGVS of de
RVV in het kader van de asielprocedure en er is bijgevolg dus geen bepaling van het
hoger belang van de minderjarige. De voogd kan wel de bijzondere verblijfsprocedure opstarten, zodat de DVZ de duurzame oplossing kan bepalen (zie verder). In
de praktijk geven de Belgische asielinstanties in het kader van de asielprocedure
geen concrete invulling aan het hoger belang van het kind die verdergaat dan het
vervullen van procedurele voorwaarden.
Bij de bijzondere verblijfsprocedure (MINTEH)
In de bijzondere verblijfsprocedure is er meer aandacht voor het hoger belang van
het kind’. De procedure is er immers op gericht een duurzame oplossing te vinden
voor het kind, een concept dat gebaseerd is op het hoger belang van het kind. De
vreemdelingenwet beperkt die duurzame oplossing tot drie mogelijkheden: de gezinshereniging met de ouders, een terugkeer naar het land van herkomst of een
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derde land waar de minderjarige verblijfsrecht heeft met garanties op adequate
opvang en verzorging, of een machtiging tot verblijf in België.44 De wet geeft voorrang aan de gezinshereniging met de ouders (en/of andere familieleden) 45 met verwijzing naar het Kinderrechtenverdrag.
De voogd moet bijdragen aan het vinden van de duurzame oplossing en moet informatie verzamelen die betrekking heeft op het ‘levensproject’ van de minderjarige. Het gaat concreet om elk specifiek element met betrekking tot de situatie
van de minderjarige, zoals de gezinssituatie van de minderjarige en het bewijs van
regelmatig schoolbezoek.46
Indien de DVZ zou willen beslissen dat de minderjarige moet terugkeren, neemt de
DVZ elk voorstel tot duurzame oplossing van de voogd in overweging en houdt de
DVZ rekening met het hoger belang van het kind. De gezinssituatie bij terugkeer moet
van die aard zijn dat het gezin de minderjarige terug kan opnemen. De terugkeer
naar een ouder of een familielid moet wenselijk en opportuun zijn in het licht van de
capaciteit van het gezin om het kind te ondersteunen, op te voeden en te beschermen. Indien het kind gaan wonen in een opvangstructuur, moet deze aangepast zijn
en moet het in het hoger belang van de minderjarige zijn daar te verblijven.47
De DVZ hoort de minderjarige ook tijdens de MINTEH-procedure. De DVZ geeft de
minderjarige meestal op een zeer begrijpelijke manier informatie over de procedure,
de doelstellingen en criteria.

De DVZ motiveert de beslissingen tot toekenning van een visum niet, dus het is niet
duidelijk of ze met bovenstaande elementen rekening houden.
Indien de minderjarige meerderjarig wordt gedurende de asielprocedure, zal hij
of zij volgens het Hof van Justitie het recht op gezinshereniging als ‘minderjarige’
niet verliezen (→ BOEK 4 – Gezinshereniging). Het Hof oordeelde in die zin onder
meer omdat een andere interpretatie niet zou stroken met het hoger belang van
de minderjarige.50
De DVZ heeft reeds de gezinshereniging van een minderjarige met een ouder geweigerd omdat de DVZ van oordeel was dat deze weigering in het hoger belang van
de minderjarige was. De RvV gaf daarbij aan dat een nauwkeurige belangenafweging en een zorgvuldig en individueel onderzoek vereist zijn in het uitzonderlijke
geval dat de gezinshereniging geweigerd wordt vanwege het hoger belang van het
kind. Omdat de DVZ dit niet had gedaan, heeft de RvV de DVZ teruggefloten. Wanneer de minderjarige voldoende matuur is, moet de DVZ het kind ook horen.51
Bij een aanvraag gezinshereniging hoort de DVZ de minderjarige in principe niet.
Zoals hierboven uiteengezet, is de participatie van de minderjarige, naargelang zijn
maturiteit, behoorlijk cruciaal om met diens hoger belang als kind rekening te houden. Het is dan ook aangeraden dat de advocaat de mening van de minderjarige
verwerkt in de aanvraag zelf, zodat de DVZ hier toch rekening mee kan houden.
Bij huisvesting

Gelet op het belang van het hoger belang van het kind in deze procedure, en de
expertise van deze cel van de DVZ, lijkt het aangewezen om ook bij het overwegen
van een aanvraag tot humanitaire of medische regularisatie, met een advocaat te
bekijken of de MINTEH-procedure een mogelijkheid is. Bij de aanvraag tot humanitaire of medische regularisatie wordt de verzoeker immers niet gehoord en is rol
van het hoger belang van het kind in de praktijk beperkt.

Het hoger belang van het kind speelt uiteraard een grote rol in alles wat met huisvesting te maken heeft. Het is ook daarom dat minderjarigen eerst worden opgevangen in een observatie- en oriëntatiecentrum om hun medische, psychologische
en sociale kwetsbaarheden te detecteren. Daarna kunnen ze georiënteerd worden
naar een opvangstructuur die het best bij hun noden aansluit (→ BOEK 5 – Opvang,
jeugdhulp en jeugddelinquentie).

Bij de gezinsherenigingsprocedure
De DVZ is verplicht om rekening te houden met het hoger belang van het kind bij
de procedure gezinshereniging.48 Volgens de Europese Commissie moeten lidstaten rekening houden met het welzijn van het kind en met de situatie van het gezin.
Voorts moeten lidstaten verzoeken van een kind of van zijn of haar ouders om een
lidstaat via gezinshereniging binnen te komen of te verlaten met welwillendheid,
menselijkheid en spoed behandelen.49
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Het hoger belang van het kind moet ook de eerste overweging zijn bij een beslissing om een minderjarige in een pleeggezin of familienetwerk te plaatsen of de
minderjarige autonoom zelfstandig te laten gaan wonen.
Met betrekking tot een Belgische minderjarige die als sanctie tijdelijk uit het opvangcentrum werd gezet, oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat
in het bijzonder rekening moet worden gehouden met het belang van het kind
indien er ten opzichte van een minderjarige sancties worden genomen waarbij de
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opvang wordt beperkt. Een kind uitsluiten van opvang was onverenigbaar met de
menselijke waardigheid.52
Bij alle andere beslissingen die impact hebben op het kind
Zoals eerder gesteld, is het hoger belang van het kind iets dat van toepassing is bij
élke beslissing met een impact op het kind. Het hoger belang van het kind moet
altijd in het achterhoofd worden gehouden: bij een verandering van school, een
verandering van voogd, van advocaat, een keuze voor een hobby of een beslissing
in functie van de financiën van de minderjarige, etc. Telkens opnieuw moeten de
betrokken actoren op een zo volledige mogelijke manier rekening houden met het
welzijn en de ontwikkeling van het kind. Bij alle beslissingen moet er indien mogelijk participatie van het kind zijn.
Enkele voorbeelden
Wat betekent het hoger belang van het kind nu praktisch voor voogden? Het hoger
belang van het kind dient een knipperlicht te zijn. Bij elke beslissing moet de voogd
stilstaan bij de huidige situatie van de minderjarige, de verwachte gevolgen van de
beslissing en de wenselijkheid daarvan voor de ontwikkeling en ontplooiing van de
minderjarige.

langer niet-begeleid zou zijn. Intuïtief kan het misschien lijken alsof het dan in het
belang van de minderjarige is om een dergelijke situatie te vermijden, zodat het
verblijfsrecht behouden blijft. Dit is absoluut niet het geval. Op uitzonderingen na
blijft het immers in het belang van de minderjarige om betekenisvolle banden met
zijn of haar gezin te herstellen of te versterken. Het behoud van het verblijfsrecht
kan van erg groot belang zijn voor de minderjarige. Toch wil dit niet zeggen dat
alles wat dit verblijfsrecht minder zeker maakt, uit de weg gegaan moet worden.
De voogd moet wel voorzichtig handelen en oog hebben voor de verschillende
belangen die spelen. De voogd doet dit in overleg met een advocaat en eventueel
ook met de betrokken instanties.
Een derde voorbeeld is de situatie waarbij een minderjarige internationale bescherming krijgt in België maar op zoek wil naar gezinsleden die hij of zij onderweg
naar Europa is kwijtgeraakt of bij hen wil gaan wonen in een ander land. Ook hier
is het van belang voorzichtig te handelen. Het kan misschien logisch lijken zich
vooral te richten op het vrijwaren van het verblijfsrecht in België, maar de realiteit
kan ingewikkelder zijn. Het zal in een dergelijke situatie vooral van belang zijn de
minderjarige goed te omkaderen, duidelijke afspraken te maken om contact te onderhouden en eventueel ook om de betrokken overheden in te schakelen zodat de
veiligheid van de minderjarige en de familieleden in de transitlanden en het land
van bestemming niet in het gedrang komt.

Concreet kan het bijvoorbeeld in het hoger belang van een minderjarige zijn om
de asielprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen, met oog op een duidelijke beslissing zodat de minderjarige het verdere traject in België kan aanvatten zo snel
mogelijk gezinshereniging met de ouders kan opstarten. Het is echter ook denkbaar
dat een minderjarige ernstige psychische problemen heeft, zich door trauma of
uit schroom niet goed kan uitdrukken. In dit geval moet de voogd eerst een vertrouwensband opbouwen of psychologische bijstand zoeken vooraleer er verdere
stappen worden gezet in de asielprocedure. Beslissingen die gevolgen hebben op
de snelheid van een procedure, hebben een grote impact op de minderjarige. Deze
moeilijke beslissingen neemt de voogd best in overleg met de advocaat en eventueel
met de DVZ of het CGVS en alleszins met de actieve inbreng van de minderjarige.
Een ander voorbeeld is de situatie waarbij een minderjarige een verblijfsrecht
heeft gekregen op basis van de MINTEH-procedure. In dat geval zullen de voogd,
de advocaat, de minderjarige, diens familie, of zelfs door de DVZ het erover eens
zijn dat een gezinshereniging in België ertoe zou leiden dat de minderjarige zijn
verblijfsrecht zou verliezen. Dat is een erg complexe situatie waarbij ook de voogdij op de helling zou komen te staan omdat de minderjarige in die hypothese niet
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Fiscaal en sociaal statuut van
vrijwillige en zelfstandige voogden
Het fiscaal en sociaal statuut van voogden kan verschillen. We kunnen een onderscheid maken tussen de vrijwillige voogd, die tot vijf voogdijen per jaar uitoefent en
de voogd die meer dan vijf voogdijen uitoefent.

1

Tot vijf voogdijen per jaar

Een voogd die maximaal vijf voogdijen per jaar uitoefent, geniet van een fiscale vrijsteling. Alle vergoedingen met betrekking tot die voogdijen zijn vrijgesteld van belasting.53
Men kan spreken van een statuut van “vrijwilliger” waarvoor geen administratieve
formaliteiten moet worden vervuld. De regels die zijn ingevoerd door de wet van 5
juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers zijn echter niet van toepassing op
voogden. De Hoge Raad voor Vrijwilligers heeft in 2016 hierover een advies opgemaakt dat kan worden opgevraagd bij de dienst Voogdij.

2

Meer dan vijf voogdijen per jaar

Zodra de voogd in het kader van zijn opdracht meer dan vijf voogdijen per jaar op
zich neemt, wordt de activiteit beschouwd als een winstgevende beroepsactiviteit,
en dus als een zelfstandige activiteit. Er bestaan twee vormen.

2.1. Zelfstandige (in hoofd- of bijberoep)
Om officieel volledig in orde te zijn als zelfstandige in bijberoep, moet de voogd:
› zich aanmelden bij een ondernemingsloket om zich te laten registreren in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO-nummer);
› zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige in hoofd- of
bijberoep;
› aangesloten zijn bij een ziekenfonds.
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Elke drie maanden betaalt de zelfstandige voorlopige bijdragen die naderhand
worden geregulariseerd op basis van zijn werkelijke inkomsten als zelfstandige.
Indien de voogd nog een andere zelfstandige activiteit uitoefent, worden zijn inkomsten als voogd opgeteld bij zijn overige inkomsten als zelfstandige voor de berekening van zijn sociale bijdragen. Voor meer informatie, zie de website van het
Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid der Zelfstandigen: www.rsvz.be
Wel is het zo dat de voogd als zelfstandige blijft genieten van de fiscale vrijstelling
voor de eerste vijf voogdijen. De vergoedingen worden met andere woorden pas
belastbaar vanaf de zesde voogdij. Indien de voogd zich niet aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds, dan volgt er een automatische aansluiting bij de Nationale
Hulpkas maar riskeert men een administratieve geldboete tot 2.000 euro.

2.2. Vennootschap
De voogd kan er ook voordeel bij hebben een vennootschap op te richten. Om in
orde te zijn, moet de voogd die een vennootschap wil oprichten:
› zijn vennootschap oprichten door middel van een neergelegde en
geregistreerde oprichtingsakte;
› zijn vennootschap laten registreren bij een erkend ondernemingsloket (KBOnummer);
› een specifieke zichtrekening openen;
› zich aansluiten bij een sociale verzekeringsfonds als zelfstandige en sociale
bijdragen betalen;
› zich bij een ziekenfonds aansluiten.
Voor meer informatie: raadpleeg de publicatie “Zelfstandige worden” op de website van de FOD Economie.
Enkel de vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap (cv) en
de besloten vennootschap (bv) komen in aanmerking. Het is mogelijk om, naast het
uitoefenen van voogdijen over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, andere
activiteiten op te nemen in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De voogd is erkend om ten persoonlijke titel als voogd van een niet-begeleide minderjarige op te treden. Richt de voogd een vennootschap op, oefent de voogd nog
steeds zelf de taak van voogd uit. Deze taak kan niet gedelegeerd worden aan derden (medezaakvoerders, personeel, …).
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De zaakvoerder die al als voogd is erkend, dient een schriftelijk verzoek tot toelating bij de dienst Voogdij in en maakt de volgende documenten over:
› een ontwerp van de oprichtingsakte alvorens die in het Belgisch Staatsblad te
laten publiceren;
› een bewijs van aansluiting van de zaakvoerder en de rechtspersoon bij een
sociale verzekeringsfonds voor zelfstandigen;
De dienst Voogdij vraagt zelf volgende info op:
› een bewijs van registratie van de rechtspersoon in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
› een uittreksel uit het strafregister (model 596-2) van de zaakvoerder (voogd).
De andere vennoten dienen het uittreksel uit het strafregister over te maken
aan de dienst Voogdij. De dienst Voogdij kan dit uittreksel ook zelf opvragen
indien de betrokken personen hiervoor toestemming geven.

3

Bijzondere situaties

Werklozen en rechthebbenden van een ziekte-uitkering kunnen als “vrijwilliger”
voogdijen uitoefenen. Zij genieten eveneens van de fiscale vrijstelling, maar de vergoedingen ontvangen voor de opdracht als voogd kunnen wel een impact hebben
op het vervangingsinkomen. Het betrokken betalingsorganisme kan meer informatie geven over het behoud van het volledige vervangingsinkomen.

De vennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting en geniet geen
fiscale vrijstelling voor de eerste vijf voogdijen. Desalniettemin mag de voogd beide rechtsvormen cumuleren (natuurlijke persoon en vennootschap) om de fiscale
vrijstelling te kunnen genieten.

2.3. Vereniging
Het is ook mogelijk om een vereniging (vzw) op te richten in plaats van een vennootschap. Het grote verschil met een vennootschap is dat de vereniging geen
winst mag uitkeren aan haar leden. De voogd moet hiervoor eveneens toestemming vragen aan de dienst Voogdij en volgende documenten overmaken:
› een ontwerp van de oprichtingsakte alvorens die in het Belgisch Staatsblad te
laten publiceren;
De dienst Voogdij vraagt het uittreksel uit het strafregister (model 596-2) van de
bestuurder (voogd). De andere lede dienen het uittreksel uit het strafregister over
te maken aan de dienst Voogdij. De dienst Voogdij kan dit uittreksel ook zelf opvragen indien de betrokken personen hiervoor toestemming geven.
De dienst Voogdij raadt de voogd die zich voorgenomen heeft zelfstandige te worden
of zijn vennootschap op te richten, om contact op te nemen met een boekhouder of
belastingconsulent voor alle informatie, afgestemd op zijn eigen, specifieke situatie.
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Aansprakelijkheid van de voogd en verzekering
Iedereen is aansprakelijk voor de schade welke hij of zij door zijn of haar fout,
nalatigheid of onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt. 54 Er is een onderscheid
tussen materiële en morele schade:
› Materiële schade treft het slachtoffer in zijn of haar fysieke integriteit of
vermogen
› Moreel leed raakt het slachtoffer in zijn of haar eer of gevoelens.
Iemand is aansprakelijk voor zijn of haar eigen daad en voor die van personen
voor wie men moet instaan. De geringste fout komt in aanmerking voor integrale schadeloosstelling. Bijvoorbeeld bij het serveren van hapjes die onvoldoende
vers zijn, te weinig voorzorgsmaatregelen genomen bij een nachtdropping of een
andere activiteit met kinderen.
De voogd is aansprakelijk voor de fouten die hij of zij zou plegen in de uitoefening van zijn functie van voogd. Bijvoorbeeld de voogd die zich borg stelde in het
huurcontract van zijn of haar pupil en vervolgens wordt aangesproken voor de
schade aan de studio.
De Voogdijwet bepaalt dat artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op de voogd. Dat wil zeggen dat de voogd niet zoals ouders aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door zijn of haar pupil.

› Terugbetaling van materiële en morele schade veroorzaakt door de voogd

of een pupil aan derden (met een maximum plafond) en advocaten - en
gerechtskosten (met een maximum plafond).
› De voogd die een lichamelijk letsel heeft als gevolg van een ongeval tijdens
zijn activiteiten (inbegrepen het volgen van opleidingen) of op weg er naartoe
heeft bij overlijden en bij invaliditeit recht op een forfaitaire vergoeding Bij
tijdelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt de voogd een uitkering per maand.
De verzekering omvat eveneens de terugbetaling van bepaalde medische
kosten.
› Voogden en niet-begeleide minderjarigen hebben recht op terugbetaling van
de advocaten en gerechtskosten om zich in rechte te verdedigen.
De polis sluit bepaalde zaken uit, zoals opzettelijke feiten. Als er een schadegeval is doet de voogd daar zo snel mogelijk schriftelijk aangifte van bij de dienst
Voogdij en in elk geval binnen acht dagen vanaf het tijdstip waarop hij of zij kennis
ervan heeft. De voogd richt een schriftelijke verklaring aan de dienst Voogdij,
waarin de situatie en de omstandigheden van het voorval zo duidelijk mogelijk
worden uitgelegd. De voogd voegt alle nuttige stukken toe, zoals een dagvaarding door de rechtbank, een aanrijdingsformulier, …. De dienst Voogdij zal de
informatie dan overmaken aan de verzekeringsmaatschappij.
Bij vragen over de aansprakelijkheid van de voogd en de verzekering kan de
voogd bij zijn of haar referentiepersoon terecht.

Minderjarigen zijn zelf ook persoonlijk aansprakelijk voor de schade die zij veroorzaken, mits voldoende onderscheidingsvermogen (geval per geval). Bijvoorbeeld bij een fietsongeval of het breken van een ruit is een minderjarige met
voldoende onderscheidingsvermogen persoonlijk aansprakelijk.
De dienst Voogdij heeft een verzekering afgesloten om de burgerlijke aansprakelijkheid van de voogden en de niet-begeleide minderjarigen te dekken, maar ook
om de voogden sociale bescherming te bieden tegen ongevallen voorgevallen
tijdens de activiteiten of op weg er naartoe door hun eigen fout of nalatigheid.
De verzekering omvat:
› Alle niet-begeleide minderjarigen die door de dienst Voogdij onder de hoede
worden genomen, ongeacht of hij of zij internationale bescherming heeft
aangevraagd of een vaste verblijfplaats heeft.
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Tool van voogden

Let’s get started
Het is zover: uw referentiepersoon heeft u gecontacteerd met de vraag om een
(nieuwe) voogdij op te nemen. De voogden ontwikkelden enkele tools die u kunnen
ondersteunen in het begin van deze voogdij. Eerst vindt u een checklist terug die
de belangrijkste to do’s bevat na een nieuwe aanwijzing. Daarna vindt u ook een
leidraad die u kan helpen bij de eerste kennismaking met uw pupil.

Checklist: opstart voogdij
Deze tool is geen checklist die je meteen moet kunnen afvinken. Neem je tijd en respecteer het ritme van je pupil en diens netwerk.

1. Aanwijzing door de dienst Voogdij
 Je ontvangt de signalementsfiche en de officiële aanwijzing van de dienst Voogdij.
Lees deze documenten zodat je een idee krijgt van het profiel van de minderjarige.
 Bekijk of je een tolk nodig hebt om te spreken met de minderjarige en plan binnen de
drie dagen na aanwijzing het eerste contact met je pupil. De eerste ontmoeting vindt
effectief plaats binnen een week en uiterlijk 15 dagen na aanwijzing.
 Tijdens het eerste gesprek verken je best de situatie van je pupil. Ga bijvoorbeeld na
of hij of zij reeds een verblijfsprocedure startte, al een advocaat heeft, al naar school
gaat, enzovoort.
 Geef de keuze van woonplaats door aan de DVZ (per mail)/CGVS (per aangetekend
schrijven)
 Als je pupil een verzoek tot internationale bescherming indiende zal je gecontacteerd
worden door de DVZ om een datum te prikken voor het gehoor. Als niet gecontacteerd
wordt, kan je zelf contact opnemen met de DVZ via asylum.minors@ibz.fgov.be.

2. Kennismaking met je pupil
 Het kan zijn dat een begeleider of iemand uit het opvanggezin van je pupil aanwezig
is tijdens het kennismakingsgesprek. Vraag steeds of het mogelijk is om een deel van
het kennismakingsgesprek alleen met de jongere te spreken.
 Een inhoudelijke leidraad voor het gesprek vind je in de tool voor voogden: leidraad
– kennismaking pupil.

Documentatie
 Vraag na bij het opvangcentrum of er een verslag is van het verblijf van je pupil in
het Observatie- en Oriëntatiecentrum (OOC). Op die manier krijg je een beeld van de
noden en behoeften van je pupil.
 Vraag een kopie van de belangrijke documenten, zoals de bijlage 26, attest van
immatriculatie, eventuele identiteitsdocumenten van het land van herkomst,
enzovoort.
 Bespreek volgende zaken met de opvangbegeleiding of het opvanggezin:
 Is de jongere al ingeschreven in een school?
 Werd er reeds een advocaat aangesteld?
 Werd er al een procedure opgestart?
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Checklist: opstart voogdij

3. Kennismaking met de begeleiding van het opvangcentrum of het opvanggezin

Tool van voogden

Kennismaking en taakverdeling
 Maak kennis met de begeleiding van het opvangcentrum of het opvanggezin waarbij je
pupil verblijft. In het opvangcentrum zijn er meestal een aantal begeleiders specifiek
verantwoordelijk voor de niet-begeleide minderjarigen. In de meeste gevallen krijgt
je pupil een individueel begeleider aangewezen (→ BOEK 5 - Opvang, jeugdhulp en
jeugddelinquentie)
 Als je pupil in een opvanggezin verblijft, geef dan een heldere toelichting van jouw
taken als voogd (→ BOEK 5 - Verblijf bij eigen netwerk).
 Spreek af wie welke taken op zich neemt. In het opvangcentrum bestaan hier vaak
standaard afspraken voor. Als je pupil verblijft in een opvanggezin is het belangrijk
om de taakverdeling uitgebreid te bespreken. Als er in het gezin een consulent van
de jeugdhulpdiensten betrokken is, betrek je die ook best om concrete afspraken te
maken over de taakverdeling.

Tool van voogden

Bankrekening openen
 Open een zicht- en (indien mogelijk) een spaarrekening vanaf het moment dat de
jongere daar nood aan heeft. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer je pupil recht heeft op
kinderbijslag, een studentenjob doet, enzovoort (→ BOEK 6 - Budgetbeheer).

Gezinsbijslag aanvragen
 Vraag gezinsbijslagen en/of een schooltoeslag aan voor je pupil van zodra hij of zij
hier recht op heeft (→ BOEK 6 - Onderwijs en BOEK 7 - Gezinsbijslagen).

Mutualiteit

 Geef aan het opvangcentrum of -gezin door wanneer en hoe je te bereiken bent.

Eerste voogdijverslag
 Het eerste voogdijverslag dien je uiterlijk 15 dagen na je aanwijzing als voogd in bij
het vredegerecht van de woonplaats van je pupil en bij de dienst Voogdij.

Regelmatig bezoek

Checklist: opstart voogdij

 Probeer je pupil tijdens de opstart van de voogdij minimaal maandelijks te zien.
In de loop van de voogdij kan je je pupil minimum één keer om de twee maanden
bezoeken. Als de situatie van je pupil stabiel is (verblijfsrecht, stabiele opvang,...) en
je een vertrouwensband met je pupil hebt, bepaal je de frequentie van je contacten
samen met je pupil en het opvanggezin of -structuur. Eén bezoek om de drie maanden
is het minimum.

Verblijfsprocedure
 Stel een advocaat aan voor je pupil indien die er nog geen heeft. Ook wanneer het
nog onduidelijk is welke procedure je zal opstarten, contacteer je best een advocaat
om de situatie van je pupil te bekijken (→ BOEK 3 en BOEK 4).
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 Vanaf het moment dat je pupil drie maanden ingeschreven is in een school, is het
mogelijk om de inschrijving bij de mutualiteit in orde te brengen (→ BOEK 5).

SIM-kaart
 Niet-begeleide minderjarigen kunnen niet altijd zelf een SIM-kaart kopen en
registreren op hun eigen naam. Indien nodig kan jij als voogd de SIM-kaart op
jouw naam registreren. Je kan hiervoor een document opstellen waarin je de
verantwoordelijkheid over de kaart expliciet aan je pupil overdraagt. Je kan een
template vinden voor dergelijk document als tool in dit handboek (→ Tool voor
voogden – Template: vooraf betaalde SIM-kaart).

School
 De meeste scholen werken met een online platform zoals Smartschool. Via dit
platform kan je de afwezigheden van je pupil opvolgen, het schoolrapport raadplegen,
communiceren met de klastitularis, enzovoort. Het secretariaat van de school kan
jou de aanmeldgegevens voor het platform bezorgen. Vraag ook de contactgegevens
van de leerlingenbegeleiding en de vervolgcoach van je pupil. Op die manier kunne
zij jou vlot contacteren bij vragen. Probeer ook minstens één oudercontact per
schooljaar bij te wonen.
 Vraag je pupil regelmatig hoe het gaat op school. Neem regelmatig contact met de
leerlingbegeleiding of met het CLB met vragen over afwezigheden, leermoeilijkheden,
vragen over het toekomstig traject, problemen met welbevinden op school, enzovoort
(→ BOEK 6 - Onderwijs).
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Checklist: opstart voogdij

4. Na de eerste kennismaking

Tool van voogden

Tool van voogden

Leidraad: kennismaking pupil
Opvolging medische en mentale gezondheid
 Bespreek al bij de start van je voogdij of je pupil nood heeft aan psychologische
begeleiding of medische verzorging. Doe dit nadien ook op regelmatige basis
gedurende het voogdijtraject (→ BOEK 5 - Medische en psychische oplvolging).

Deze leidraad is zeer uitgebreid. Het is niet de bedoeling om dit allemaal in het eerste
gesprek te bespreken. Neem tijd en bouw het vertrouwen met je pupil op. Je kan
bijvoorbeeld een paar keer in een korte periode langs om je pupil te leren kennen en de
informatie met mondjesmaat te geven.

1.

Stel jezelf voor om het ijs te breken
 Wie ben je?
 Vertel een paar informele dingen over jezelf (die je wil delen) om je pupil op zijn
of haar gemak te stellen.

Opvang

Contact met familie of ouders
 Vraag bij de start van de voogdij aan je pupil of het oké is om (samen) contact op te
nemen met zijn of haar ouders. Indien je pupil hier nog niet aan toe is, is het belangrijk
om te wachten tot er voldoende vertrouwen aanwezig is tussen jou en je pupil. Geef
hem of haar de tijd om te wennen aan jou taken en verantwoordelijkheden.

Checklist: opstart voogdij

 Als je de ouders contacteert, is het belangrijk om hen goed uit te leggen wie je
bent, welke stappen je onderneemt in het kader van de verblijfsprocedure en
hen probeert te betrekken in de begeleiding die je biedt als voogd (→ BOEK 2 Pyschosociale begeleiding). Wanneer je pupil geen contact heeft met diens ouders
of andere gezinsleden, kan je de dienst Restoring Family links van het Rode Kruis om
de gezinsleden op te sporen.

 Geef aan dat je veel vragen zal stellen om hem of haar beter te leren kennen,
maar benadruk dat je niet op alle vragen een (direct) antwoord verwacht.

2.

Leg je rol als voogd uit
 Kader ten eerste waarom je pupil een voogd toegewezen kreeg. Geef aan dat er
een verschil is tussen de voogd en de begeleiders in het centrum.
 Indien je pupil al ouder is, kan je vragen of hij of zij zelf weet wat een voogd doet.
Voor jongere pupillen leg je dit best meteen zelf uit. Om je pupil laagdrempelig
te informeren over de taken en verantwoordelijkheden van een voogd, kan je de
animatievideo van de dienst Voogdij gebruiken. De animatievideo is beschikbaar
in verschillende taken en legt kort uit waarom de jongere een voogd kreeg, wat
jouw taken zijn en wat je pupil kan doen indien hij of zij niet tevreden is met jouw
hulp. Hieronder vind je alvast enkele ankerpunten voor het gesprek.

Wat kan ik als voogd voor jou doen?


School



Bank



Opvang



Medisch



…

Wat kan ik als voogd niet voor jou doen?


Samen shoppen, cadeautjes kopen, de minderjarige laten overnachten bij je thuis…

Hoe vaak zal ik op bezoek komen en hoe kunnen we met elkaar praten?
Wat kan jij doen als je vindt dat ik mijn werk niet goed doe?


Je kan de minderjarige aanraden om contact op te nemen met referentiepersoon bij
de dienst voogdij of met de vrederechter. Geef de contactgegevens mee aan je pupil.

Beroepsgeheim


Ik mag als voogd geen informatie over jou delen zonder dat je hiermee akkoord gaat
(tenzij je in gevaar bent).

Onafhankelijkheid
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Ik ben jouw voogd. Dat betekent dat ik niet voor de Belgische overheid, de asielinstanties
of voor de politie werk.
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Leidraad: kennismaking pupil

 Evalueer de opvang waarin je jongere verblijft. Is de opvangsituatie aangepast aan
zijn of haar noden? Als je merkt dat je pupil een grote ondersteuningsnood heeft, doe
je best beroep op jeugdhulpdiensten om een betere ondersteuning te bekomen. Het
is belangrijk om deze evaluatie zo snel mogelijk te maken. De aanmelding gebeurt
best tijdig, want de wachtlijsten kunnen lang zijn. Wanneer je je pupil beter leert
kennen, kan je deze zaken waarschijnlijk ook beter inschatten (→ BOEK 5 - Opvang,
jeugdhulp en jeugddelinquentie).

Documenten en dossier


3.

Geef aan dat jij veel belangrijke documenten zal verzamelen en bewaren. Zeg ook
tegen je pupil dat je hij of zij de documenten die je behoudt altijd mag inkijk.

Kennismaken met je pupil
Om je pupil beter te leren kennen, kan je best enkele gerichte vragen om hem of haar te
leren kennen. Veel jongeren zullen het niet gemakkelijk vinden om zichzelf voor te stellen.

Een aantal voorbeeldvragen:


Hoe gaat het met jou?



Hoe gaat het op school?



Hoe gaat het in het centrum?



Heb je al vrienden kunnen maken en zo ja, wie?



Hoe gaat het met je gezondheid?



…

4. Verblijfsprocedure
 Als je pupil een verzoek om internationale bescherming deed, vraag je best eens
of je pupil begrijp wat de termen ‘internationale bescherming’ en ‘advocaat’
inhouden. Neem de tijd om de procedure die je pupil zal volgen goed uit te
leggen. Overloop de signalementsfiche en de bijlage 26 (als die er is) om zijn of
haar situatie beter te begrijpen.
 Wanneer je botst op fouten in de bijlage 26 signaleer je deze bij de DVZ en het CGVS.

Bijlage

Voogdijwet: bepalingen over de opdracht van de voogd
- Art. 9 § 1 - De voogd vertegenwoordigt de minderjarige in alle rechtshandelingen,
in verblijfsprocedure en alle andere bestuurlijke of gerechtelijke procedures.
De voogd is in het bijzonder bevoegd om :
- (1°) een asielaanvraag in te dienen of een machtiging tot verblijf aan te vragen;
- (2°) in het belang van de minderjarige te waken over de naleving van de
vreemdelingenwet;
- (3) de rechtsmiddelen aan te wenden.
- Art. 9 § 2 - De voogd begeleidt de minderjarige in elke fase van de
verblijfsprocedures en andere bestuurlijke of gerechtelijke procedures en
woont al diens verhoren bij. In geval van overmacht kan de voogd vragen dat
het verhoor wordt verdaagd.
Art. 9 § 3 - De voogd vraagt ambtshalve en onverwijld bijstand van een advocaat.

Leidraad: kennismaking pupil

- Art. 10 § 1 - De voogd draagt zorg voor de niet-begeleide minderjarige tijdens
zijn verblijf in België. Hij zorgt ervoor dat de minderjarige onderwijs kan volgen
en passende psychologische bijstand en medische verzorging krijgt. De voogd
waakt erover dat de overheden bevoegd voor opvang de maatregelen nemen
die vereist zijn om de minderjarige een passende huisvesting te bieden, in
voorkomend geval bij een familielid, in een gastgezin of bij een volwassene
die bereid is voor de minderjarige te zorgen. De voogd waakt erover dat de
politieke, filosofische en godsdienstige overtuiging van de minderjarige in acht
worden genomen.

 Ga na of er identiteitsdocumenten zijn hier of in het land van herkomst.
 Vraag aan je pupil of hij of zij familie heeft in België of Europa. Indien de
minderjarige familieleden heeft die legaal in Europa verblijven, bestaat de
mogelijkheid om zich bij hen te voegen. Bevraag in dat geval of je pupil zijn of haar
toekomst effectief in België ziet (→ BOEK 3 - Internationale bescherming - Dublin).


Indien de gesprekken vlot verlopen en er al een (kleine) vertrouwensband is, kan
je de jongere vragen naar de vluchtredenen, contacten met het thuisland en de
familie, enzovoort. Als je merkt dat er nog niet veel vertrouwen is, wacht je hier
best nog mee. Het is wel belangrijk dat je dit bevraagt voor het gehoor bij de DVZ.

5. Afronding
 Laat je pupil aan het woord om na te gaan of er al concrete zorgen zijn waar je bij
kan helpen. Pols ook al voorzichtig naar zijn of haar toekomstdromen.
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 Rond het gesprek af door te vragen of je pupil alles begrepen heeft of nog vragen
zijn heeft. Herhaal de gemaakte afspraken en spreek samen af hoe jullie elkaar
kunnen bereiken. Geef ten slotte ook meteen aan wanneer je je pupil terug zal
zien en met welk doel.

- Art. 10 § 2 - De voogd kan niet toestemmen in het huwelijk, de adoptie of de
ontvoogding van de minderjarige.
- Art. 11 § 1 - De voogd treft alle passende maatregelen om de familieleden van
de minderjarige op te sporen. Hij doet alle voorstellen die hij nodig acht om een
duurzame oplossing te vinden overeenkomstig het belang van de minderjarige.
Zijn optreden geschiedt in overleg met de minderjarige, met de persoon of de
instelling die hem huisvest, met de migratieoverheden en met iedere andere
betrokken overheid.
- Art. 11 § 2 - De voogd heeft regelmatig contact met de minderjarige. Hij praat
met hem om een vertrouwensrelatie op te bouwen en zijn standpunt te kennen
over de beslissingen die hij voornemens is te nemen. De voogd geeft aan de

Voogdijwet: bepalingen over de opdracht van de voogd

Tool van voogden

Bijlage

Bijlage

minderjarige toelichting bij de beslissingen genomen door migratieoverheden,
alsook bij beslissingen genomen door de andere overheden.

Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele
Rechten en Vrijheden
Dienst Voogdij

Waterloolaan 115
1000 Brussel
TEL 02 542 65 11
FAX 02 542 70 39
info@just.fgov.be

- Art. 12 § 1 - De voogd beheert de goederen van de minderjarige zonder dat
hij het genot ervan heeft. Voor de handelingen bedoeld in artikel 410 van het
Burgerlijk Wetboek is de toestemming van de vrederechter vereist

Algemene richtlijnen voor voogden van
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

- Art. 12 § 2 - De voogd neemt alle passende maatregelen opdat de minderjarige
de hulp ten laste van de openbare overheden waarop hij recht heeft, ontvangt.
- Art. 13 § 1 - Uiterlijk 15 dagen na de aanwijzing maakt de voogd een verslag
op over de persoonlijke situatie van de minderjarige en over zijn eventuele
goederen. Hij bezorgt dit verslag aan de dienst Voogdij en aan de vrederechter.
- Art 13 § 2. Indien de vrederechter dit nodig acht kan hij beslissen dat de gelden,
de effecten en de waardepapieren van de minderjarige worden gedeponeerd op
een rekening geopend op naam van de minderjarige bij een door de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen erkende instelling.

2 december 2013

1 Inleiding
De algemene richtlijnen voor de voogden hebben tot doel het optreden van de voogden te harmoniseren
en een werkkader te definiëren. Anderzijds willen deze richtlijnen de rol van de voogd ten opzichte van
andere institutionele actoren en sociale begeleiders verduidelijken.
Zij kwamen tot stand in samenwerking met ervaren voogden.
De richtlijnen dienen samen gelezen te worden met de wettelijke bepalingen over de opdrachten van
de voogd, artikelen 9 tot en met 13 van de voogdijwet1, en de bepalingen uit het koninklijk besluit tot
uitvoering van de voogdij2 die hier niet zullen worden herhaald.

- Art. 19 § 1 - Ten minste tweemaal per jaar bezorgt de voogd aan de vrederechter
een verslag over de vermogenstoestand van de minderjarige en over de evolutie
van zijn persoonlijke toestand, inzonderheid wat zijn verblijfstoestand en de
opsporing van zijn familie of van opvangstructuren in zijn land van herkomst
alsook zijn opvoeding betreft. In het verslag wordt tevens melding gemaakt van
de plichten die hij heeft vervuld alsook van de eventuele problemen van de
minderjarige.
Een afschrift van het verslag wordt aan de dienst Voogdij bezorgd.

De voogd engageert zich om niet meer voogdijen op te nemen dan dat hij aankan om zijn opdracht uit
te kunnen voeren overeenkomstig de wettelijke opdrachten en de algemene richtlijnen voor de voogden.
Wanneer de voogd zijn opdrachten niet conform de wettelijke bepalingen en de algemene richtlijnen
vervult, zal de dienst Voogdij overgaan tot een evaluatie van de voogd en eventueel de procedure
opstarten tot het intrekken van de erkenning van de voogd.

1)
1

- Art. 19 § 2 - Uiterlijk 15 dagen na de beëindiging van zijn taak bezorgt de voogd
een definitief verslag van de voogdij aan de vrederechter. Een afschrift ervan
wordt toegezonden aan de dienst Voogdij alsook aan de minderjarige.

Programmawet van 24 december 2002 en inzonderheid op Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige

vreemdelingen”, gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003 en de programmawet van 27 december 2004
2

Het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige

vreemdelingen» van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2005

Algemene richtlijnen voor voogden

Voogdijwet: bepalingen over de opdracht van de voogd

- Art 410 van het Burgerlijk Wetboek: de vrederechter moet een bijzondere
machtiging geven, bv. om een lening aan te gaan, een onroerend goed aan
te kopen, souvenirs en andere persoonlijke goederen (zelfs als het gaat om
voorwerpen van geringe waarde) te vervreemden.

Bijlage

Bijlage

2 Functiebeschrijving van de voogd

overschrijdt, in het bijzonder wanneer hij vragen zou ontvangen die niet tot zijn opdrachten
behoren. Zo zal de voogd de minderjarige niet bij hem thuis huisvesten.

De voogd is ermee belast de niet-begeleide minderjarige te
vertegenwoordigen in het kader van alle rechtshandelingen (artikel 9 §
1 voogdijwet)

11) De voogd geeft geen financiële hulp of materiële goederen aan de minderjarige ten
persoonlijken titel. Wanneer de voogd geconfronteerd wordt met een dergelijke vraag van de
minderjarige zal hij nagaan wie eventueel aan deze vraag kan tegemoet komen: een
opvangvoorziening of een andere sociale dienst.

1) De voogd heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid met betrekking tot de

12) Het adres van de voogd zal bepalen welk gerechterlijk arrondissement bevoegd is voor de

persoon en de goederen van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (hierna minderjarige)

minderjarige. De voogd heeft hiervoor de keuze tussen zijn privé- of professioneel adres.

ten einde het hoofd te bieden aan de zeer verschillende situaties die zich kunnen voordoen.

13) De voogd is aanwezig bij de verhoren van de minderjarige door politiediensten, onverminderd

2) Bij alle handelingen of beslissingen die de voogd zal ondernemen ten aanzien van de

de in de wetgeving gestelde uitzonderingen.

minderjarige laat hij zich in de eerste plaats leiden door het principe van het belang van het

14) Wanneer de minderjarige ter beschikking is gesteld van het parket, let de voogd erop dat de

kind.

magistraat van zijn gekozen woonplaats gevat is, vergewist de voogd zich ervan dat hij hierbij

3) De voogd is bevoegd om de minderjarige te vertegenwoordigen in alle juridische handelingen.

betrokken wordt, verleent hij zijn positieve medewerking en woont hij de verhoren door het

Hij komt tussen in naam en voor rekening van de minderjarige. De voogd ageert in zijn

parket bij.

hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige en niet in zijn persoonlijke

15) De voogd is aanwezig bij de gesprekken en de publieke zittingen van de jeugdrechtbank.

naam. De voogd ondertekent nooit documenten voor de minderjarige ten persoonlijken titel (in

16) Wanneer de minderjarige het slachtoffer is geworden van een misdrijf kan de voogd zich

eigen naam). Hij tekent steeds met de vermelding: ” In de hoedanigheid van voogd van … en

burgerlijke partij stellen in naam van de minderjarige. Hij evalueert deze mogelijkheid in

in naam en voor rekening van de minderjarige” Dit geldt voor alle soorten contracten:

overleg met de minderjarige en de advocaat. Wanneer de minderjarige over voldoende

huurovereenkomsten, nutsvoorzieningen, bankrekeningen, internaten, …

onderscheidingsvermogen beschikt, kan hij dit ook in eigen naam doen.

4) De voogd is niet verantwoordelijk voor de schoolkosten, de medische kosten, de kosten voor

17) Ten minste om de 6 maanden richt de voogd aan de vrederechter en de dienst Voogdij een

huisvesting, de huurwaarborg en hulpverlening.

verslag van de contacten met de NBMV en de stand van zaken van de procedure. Die

5) De voogd oefent zijn opdracht uit op onafhankelijke wijze. Zulks betekent niet dat hij

verslagen zijn indicatoren van de realiteit en van de kwaliteit van het door de voogd

medewerking aan misdrijven mag verlenen, noch dat hij weigert mee te werken aan de

uitgevoerde werk. De voogd kan door de dienst Voogdij op elk moment gevraagd worden om

uitvoering van vigerende wetgeving.

Algemene richtlijnen voor voogden

een tussentijds verslag te maken.

6) Het opstarten van verblijfsprocedures wordt gedaan in overleg met de minderjarige en de

18) Wanneer aan de minderjarige een verblijfsvergunning van onbepaalde duur is afgeleverd, doet

advocaat. De voogd bespreekt dit eveneens met de omgeving (begeleiding of familie) van de

de voogd het nodige opdat de burgerlijke voogdij openvalt (art 23 voogdijwet). Zolang er geen

minderjarige.

burgerlijke voogd is aangesteld blijft de voogd zijn opdracht verder uitoefenen.

7) Van zodra de voogd is aangesteld deelt hij aan de overheden bevoegd voor asiel, toegang tot

19) De voogd brengt zo spoedig mogelijk de dienst Voogdij op de hoogte van zijn verloven, ziekte

het grondgebied, verblijf en verwijdering (hierna de asiel- en migratiediensten genoemd), mee

of een andere onbeschikbaarheid. De voogd verwittigt eveneens de minderjarige en andere

op welk adres hij de officiële documenten wenst te ontvangen.

betrokken partners.

8) In geval van een mogelijk slachtoffer van mensenhandel of van bepaalde zwaardere vormen
van mensensmokkel kan de voogd de jongere informeren, bewust maken van het gevaar en
doorverwijzen naar de actoren die hem zouden kunnen helpen. De taken van de voogd
beperken zich tot observeren en, in geval van twijfel over een mogelijke situatie van
mensenhandel, tot het contacteren van de gespecialiseerde structuren: de erkende centra

2.2

De voogd heeft regelmatig contact met zijn pupil (artikel 11 § 2).

2.2.1

gespecialiseerd in de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel (PAG-ASA, Payoke of

Eerste gesprek met de minderjarige

20) Het eerste contact met de minderjarige wordt gepland binnen drie dagen. De eerste
persoonlijke ontmoeting vindt daarna effectief plaats binnen een week en uiterlijk binnen

Sürya).

vijftien dagen na de aanwijzing van de voogd.

9) De voogd zal in de mate van het mogelijke de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de

21) Tijdens het eerste gesprek stellen de voogd en de minderjarige zich voor. In de mate van het

minderjarige bevorderen tegemoetkomend aan zijn of haar individuele noden en persoonlijke

mogelijke worden de volgende onderwerpen besproken:
• de wettelijke opdrachten van de voogd,

ontwikkeling. Hij bereidt hem of haar voor op de meerderjarigheid, ongeacht de verblijfssituatie
van de minderjarige.

•
•
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situering van de relatie voogd/minderjarige ten opzichte van het netwerk rond de
minderjarige,
vertrouwelijke omgang met de informatie die de minderjarige aan zijn voogd verstrekt,

Algemene richtlijnen voor voogden van niet-begeleide minderjarigen – 2 december 2013

Algemene richtlijnen voor voogden

2.1

10) De voogd is zich bewust van zijn wettelijke opdrachten en waakt erover dat hij deze niet

Bijlage

Bijlage

•

•

in de mate van het mogelijke en indien gepast de familiale situatie, de mogelijkheid tot

32) Wanneer de minderjarige vraagt om een andere tolk te gebruiken, probeert de voogd de

contactname met de familie en het herstel van de familiebanden, de mogelijkheid tot

redenen van dit verzoek te begrijpen en niet onmiddellijk gevolg te geven aan het verzoek om

vrijwillige terugkeer,

verandering.

de klachtenprocedure inzake de voogdij. De voogd toont zich bereid opmerkingen te krijgen
van de minderjarige,

•

2.2.4

Nagaan of de identiteitsgegevens van de minderjarige correct werden weergegeven.

Aan het einde van de voogdij

33) De voogd zorgt ervoor dat hij een afsluitend gesprek organiseert met de minderjarige. De

22) De voogd bezorgt zijn telefoonnummer en/of e-mailadres aan de minderjarige en nodigt hem

voogd overhandigt alle originele documenten aan de minderjarige. De voogd bewaart zijn

uit contact met hem op te nemen wanneer hij dat wenst.

dossier over de minderjarige gedurende 10 jaar. In overleg met de minderjarige heeft de voogd

23) Tijdens het eerste contact organiseert de voogd een formele ontmoeting met de begeleiders

eveneens een afsluitend gesprek met de actoren die de verdere begeleiding op zich nemen.

van de opvanginstelling of met de familie van de minderjarige om afspraken te maken over de
samenwerking tussen de voogd en de diverse actoren, alsmede om de beschikbaarheid van
en de communicatie met de voogd te omschrijven.
24) De voogd gaat voortdurend na of de minderjarige de verschillende begrippen en eenieders rol

2.3

goed heeft begrepen.

34) De voogd behandelt de minderjarige met respect, waardigheid en hoffelijkheid en op een

De volgende gesprekken met de voogd

onbevooroordeelde manier. Hij luistert met empathie naar de mening en zorgen van de

25) De frequentie van het contact wordt bepaald door de behoeften van de minderjarige en de

minderjarige en neemt deze ernstig.

stappen van de verschillende lopende procedures of hulpverleningstrajecten.
•

35) De voogd verzekert er zich van dat zijn handelingen en beslissingen rekening houden met de

In het begin van de voogdij (opstarten van de procedures): de voogd bezoekt de

zienswijze en de mening van het kind en zijn of haar individuele omstandigheden.

minderjarige ten minste één keer per maand.
•
•

36) De voogd heeft aandacht en eerbied voor de culturele en godsdienstige verscheidenheid van

In de loop van de voogdij (procedure loopt): de voogd bezoekt de minderjarige ten
minste éénmaal om de twee maanden.
Als

de

lopende

procedures

zijn

afgerond

(inzake

verblijf-,

opvang

de minderjarige.
37) De voogd verzekert de participatie van het kind bij elke beslissing die het kind aanbelangt. Hij

en/of

informeert de minderjarige in een taal die hij of zij begrijpt, aangepast aan de leeftijd van de

hulpverleningstrajecten), er sprake is van een vertrouwensrelatie en van een stabiele

minderjarige, over de stappen die hij zet en/of het resultaat ervan en vergewist er zich van dat

Algemene richtlijnen voor voogden

toestand wordt de frequentie van de contacten bepaald in overleg met de minderjarige

de minderjarige de informatie begrijpt.

en de begeleiding of familie. Eén bezoek van de voogd aan de minderjarige om de drie

38) De voogd houdt een redelijke psychologische en emotionele afstand ten aanzien van de

maanden is evenwel een minimum.

minderjarige. Hij behoedt zich voor een te persoonlijke betrokkenheid.

26) De voogd heeft ten minste een keer per maand telefonisch contact met de minderjarige en/of

39) Wanneer de minderjarige in een familiale context verblijft, ziet de voogd erop toe dat hij ook

met de volwassenen die de jongeren begeleiden.

eens kan luisteren naar en van gedachten kan wisselen met de minderjarige zonder dat de

27) Ingeval de minderjarige de voogd wenst te ontmoeten, brengt de voogd spoedig een bezoek

volwassenen die hem huisvesten of begeleiden aanwezig zijn.

aan de minderjarige of neemt contact met hem op om te luisteren naar zijn vraag.
2.2.3

40) De voogd meldt elke uitstap die hij doet met de minderjarige buiten het opvangcentrum of de
opvangfamilie die kadert in de persoonlijke of relationele sfeer aan de dienst Voogdij binnen

Bijstand vragen van een tolk

de 8 dagen voor de geplande uitgangsdatum. De uitstappen in het kader van de verschillende

28) De voogd doet een beroep op een tolk tijdens het eerste gesprek en de volgende gesprekken

procedures en administratieve of gerechtelijke demarches met betrekking tot de minderjarige

met de minderjarige tenzij de voogd en de minderjarige eenzelfde taal voldoende kennen.

vallen niet onder deze maatregel (Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat- generaal voor

29) De voogd ziet erop toe dat de tolk enkel de woorden van de minderjarige en van de voogd

de Vluchtelingen en de Staatlozen, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, advocaat, OCMW,

vertaalt, zonder andere informatie te vermelden, bijvoorbeeld over zijn land van herkomst. Als

contacten met de school, ziekenfonds, gemeentelijke administratie, diensten voor

de voogd problemen ondervindt met de tolk, signaleert hij dat aan de dienst Voogdij.

jeugdbescherming, verhoor door politie of de jeugdrechter, enzovoort). Deze maatregel betreft

30) De voogd doet zo weinig mogelijk beroep op familieleden of bewoners van een centrum om te

alle minderjarigen, los van het soort huisvesting: het opvangnetwerk Fedasil (federale centra,

tolken. Wanneer hij dit toch doet, omdat er bijvoorbeeld geen andere mogelijkheden zijn of

het Rode Kruis, Croix Rouge) of de Gemeenschappen, opvang door een plaatselijk

voor kleine berichten, vraagt hij de uitdrukkelijke toestemming van de minderjarige.

opvanginitiatief, huisvesting in familiaal milieu of zelfstandige huisvesting. De dienst Voogdij

31) In de mate van het mogelijke vermijdt de voogd om een beroep te doen op een tolk 's avonds

zal deze maatregel op redelijke wijze toepassen. De termijn van acht dagen kan ingekort

of in het weekend.
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worden als dat noodzakelijk is gelet op de omstandigheden.
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2.2.2

Een vertrouwensrelatie tot stand brengen om het standpunt van de
minderjarige te kennen over de beslissingen die hij wenst te nemen
(art 11 § 2)

Bijlage

Bijlage

41) Wanneer de voogd het vermoeden heeft dat zijn pupil meer dan 18 jaar is, of wanneer de pupil

50) De voorbereiding van het gehoor kan verschillende vormen aannemen, van een

hem zegt dat hij meer dan 18 jaar is, meldt de voogd dit onmiddellijk aan de dienst Voogdij.

handgeschreven of getypt verhaal tot verscheidene gesprekken met de minderjarige. De rol

Ook wanneer uit een beslissing van het parket of een rechter zou blijken dat de pupil

van de voogd bestaat erin, actief te luisteren naar het verhaal van de minderjarige, waarbij hij

meerderjarig is, meldt de voogd dit onmiddellijk aan de dienst Voogdij. Ook wanneer de voogd

erop toeziet dat hij de verbeelding niet voedt door te fantaseren of de feiten te verdraaien om

wetenschap heeft van het feit dat de ouders of vermoedelijke ouders in België zijn, meldt hij

tegenstrijdigheden te verhullen of de verhoorder te misleiden.

dit aan de dienst Voogdij.

51) Alvorens documenten van de minderjarige over te maken aan de asiel- en migratiediensten,

42) Wanneer de minderjarige aan zijn voogd aangeeft dat hij een andere voogd wenst te hebben,

laat de voogd deze vertalen door een beëdigde vertaler en bespreekt hij de inhoud met de

meldt de voogd dit aan de dienst Voogdij. In overleg zal worden bekeken om de voogdij te

advocaat en de minderjarige.
52) De voogd beantwoordt spoedig de vragen van de asiel- en migratiediensten om een afspraak

beëindigen dan wel of er dient te worden doorverwezen naar de vrederechter.

te maken voor een gehoor rekening houdend met zijn eigen agenda.

43) Wanneer de voogd op eigen initiatief een reis onderneemt naar het land van herkomst van de
minderjarige meldt hij dit aan de dienst Voogdij. De voogd onderneemt de reis op eigen

53) De voogd woont alle gehoren met de minderjarige bij. Hij vraagt dat de advocaat erbij aanwezig

verantwoordelijkheid en vergewist zich ervan dat hij daardoor de minderjarige niet in gevaar

is, tenzij de procedure dit niet toelaat. Wanneer de advocaat niet aanwezig kan zijn tijdens een

brengt, bijvoorbeeld wanneer deze nog een asielprocedure lopende heeft. De voogd houdt

gehoor, vraagt de voogd om een vervanger (in loco) aan te stellen. De advocaat geeft vooral

daarbij rekening met het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken.

zijn mening over de sleutelelementen van het verhaal die aanleiding zullen geven tot
onderzoek door de verhoorder.

2.4

54) De voogd organiseert een feedback van het gehoor met de minderjarige en indien mogelijk

Bijstand vragen van een advocaat (artikel 9 § 3)

met de advocaat teneinde de jongere de mogelijkheid te geven om de periode in afwachting
van de beslissing psychologisch zo goed mogelijk te beheren.

44) De voogd dient na het eerste gesprek met de minderjarig snel een aanvraag in om een
advocaat aan te stellen, eventueel bij een bureau voor juridische bijstand.
45) De voogd ziet erop toe dat de aangestelde advocaat de vereiste competenties heeft inzake

2.6

juridische bijstand aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

De voogd zorgt ervoor dat de minderjarige onderwijs kan volgen
(artikel 10 § 1)

46) Als de minderjarige bij familieleden is gehuisvest, informeert de voogd vooraf bij de familie
55) De voogd informeert de minderjarige over de mogelijkheden inzake studiekeuze of ziet erop

teneinde te weten te komen of reeds een advocaat is aangesteld.

Algemene richtlijnen voor voogden

56) De keuze van de school gebeurt in overleg met de minderjarige en de opvanginstelling of

juridische bijstand geniet en of deze advocaat geschikt is om de belangen van de minderjarige

familie.

te behartigen. Indien nodig gaat hij hierover in overleg met de dienst Voogdij.

57) De

2.5

voogd

is

verantwoordelijk

voor

de

inschrijving

van

de

minderjarige

in

een

onderwijsinstelling. De inschrijving gebeurt in overleg met de minderjarige, de opvanginstelling

De voogd begeleidt de minderjarige in elke fase van de procedures en
woont al diens verhoren bij (artikel 9 § 2)

of de familie.
58) De voogd maakt zich kenbaar aan de onderwijsinstelling waar de minderjarige is
ingeschreven, licht zijn opdrachten toe en vraagt betrokken te worden bij alle kwesties

48) De voogd bereidt de minderjarige voor op de verschillende gesprekken bij de Dienst

aangaande de minderjarige.

Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en

59) De voogd kan een sociaal assistent of een lid van de familie mandateren om hem te

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, rekening houdend met de maturiteit van de

vertegenwoordigen op een oudercontact, om de dagelijkse agenda of de schoolrapporten te

minderjarige. Hij vertrekt daarbij van het verhaal van de jongere zonder de minderjarige te

ondertekenen. Indien nodig gebeurt dit schriftelijk aan de hand van een formulier ter

beïnvloeden, en brengt de minderjarige op de hoogte van de structuur van de gehoren.

beschikking gesteld door de opvanginstelling. De voogd verzekert er zich van kennis te nemen

49) Tijdens de voorbereiding van de gesprekken, wordt dieper ingegaan op de redenen van de

van alle schoolrapporten.

vlucht of de migratie en de sociale context in zijn of haar land van herkomst. Het vrij relaas

60) De voogd bouwt actief contacten uit met de school en het CLB om informatie uit te wisselen

dient zo grondig mogelijk te verlopen en heeft betrekking op de periode van het dagelijkse

en eventueel op zoek te gaan naar alternatieven.

familiale, religieuze en politieke leven en van het onderwijs van vóór het plaatshebben van de

61) De voogd neemt ten minste één keer per schooljaar deel aan een formele ontmoeting met de

gebeurtenissen die leidden tot het vertrek uit het land. De minderjarige wordt gevraagd een

onderwijsinstellingen.

gedetailleerde en chronologische uiteenzetting van die gebeurtenissen te geven (eventueel
met het gebruik van een tijdslijn), waarbij hij alle aanwijzingen weergeeft die de werkelijkheid
tonen van wat hij heeft beleefd, alsook de reis en vluchtroute (data, duur, parcours, namen,
hoedanigheid van de actoren, ...)
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toe dat de informatie door andere actoren wordt verstrekt.

47) Ingeval reeds een advocaat is aangesteld, controleert de voogd of de minderjarige kosteloze

Bijlage

2.7

Bijlage

De voogd zorgt ervoor dat de minderjarige passende psychologische
bijstand en medische verzorging krijgt (art. 10, § 1)

69) Wanneer de minderjarige en/of de voogd bezwaren hebben tegen de aangeboden opvang,
gaat de voogd hierover in eerste instantie in overleg met de directie van de opvanginstelling.
Indien hij onvoldoende respons ontvangt, bewandelt de voogd in tweede instantie in overleg

62) De voogd zorgt ervoor dat de problemen inzake de fysieke en psychologische gezondheid van

met

de

minderjarige

en

eventueel

met

de

advocaat

de

daartoe

voorziene

beroepsmogelijkheden.

de minderjarige correct worden aangepakt door passende medische onderzoeken of door
gespecialiseerde psychologische follow-up. Wanneer de voogd over attesten beschikt die

70) Bij een disciplinaire transfer of time-out van de minderjarige informeert de voogd zich

wijzen op deze bijzondere precaire situatie van de jongere, dienen deze documenten

onmiddellijk over de concrete redenen en oorzaken van de transfer bij de minderjarige zelf en

onmiddellijk aan de asiel- of migratiediensten overgemaakt te worden opdat deze instanties

het opvangcentrum. De voogd evalueert in overleg met alle betrokkenen of in dit geval een

indien nodig bijzondere voorbereidingen en/of gepaste maatregelen kunnen treffen.

aanvraag voor bijzondere of specifieke hulp bij de Gemeenschappen opportuun is en

63) De voogd is aandachtig voor mogelijke psychische noden en vragen van de minderjarige en

onderneemt aldus de nodige stappen.

verwijst door naar gespecialiseerde instanties of professionals inzake hulpverlening. De voogd

71) Wanneer de minderjarige in aanmerking komt om zelfstandig te gaat wonen, evalueert de

doet dit in overleg met de opvanginstelling, de school, het medische team van de

voogd in overleg met de minderjarige, het opvangcentrum en de betrokken diensten of de

opvangstructuur, eventuele familieleden, of andere betrokkenen.

minderjarige hiertoe voldoende bekwaam is.

64) De voogd is attent voor elke aanwijzing van mogelijks fysieke of psychologische mishandeling,

72) De voogd wordt niet geacht om zelf een studio of appartement voor de minderjarige te zoeken.

kindermisbruik of kinderuitbuiting van de minderjarige, in het bijzonder door personen die een

De voogd stimuleert de minderjarige om zelf een huisvesting te zoeken door hem de goede

natuurlijk gezag over hem of haar uitoefenen. In voorkomend geval neemt hij elke maatregel

pistes te tonen en hem te verwijzen naar verenigingen die helpen bij het zoeken naar

tot bescherming van de minderjarige door bemiddeling met de familie en, bij ontstentenis

huisvesting. De voogd verzekert er zich van dat de minderjarige hierin goed wordt geholpen.

daarvan, door een beroep te doen op de autoriteiten bevoegd voor kinderbescherming

73) Indien de voogd de voogdij krijgt over een minderjarige zonder huisvesting, maakt hij zo snel

(meldingsplicht).

mogelijk een afspraak met de minderjarige om de concrete stappen te bespreken teneinde

65) De voogd waakt over de veiligheid van de minderjarige in de context van een opvanginstelling

een huisvesting te verkrijgen. Hij richt spoedig een aanvraag voor huisvesting naar de

en in de maatschappij. Hij verzekert dat de minderjarige weet dat hij of zij altijd al zijn zorgen

bevoegde overheden. In geval van een weigering doet hij in overleg met de minderjarige en

mag uiten over zijn of haar veiligheid of ander gevaar dat hij of zij ervaart.

de advocaat beroep op de voorziene beroepsmogelijkheden.
74) Wanneer de minderjarige verhuist, meldt de voogd dit onmiddellijk aan de dienst Voogdij en
vrederechter van de voormalige verblijfplaats. Hij vraagt de vrederechter om het dossier over

Algemene richtlijnen voor voogden

De voogd zorgt ervoor dat de overheden bevoegd voor opvang de
maatregelen nemen die vereist zijn om de minderjarige een passende
huisvesting te bieden (art. 10, § 1)

te maken aan de nieuwe vrederechter. De voogd brengt eveneens alle andere betrokken
overheden op de hoogte van de adreswijziging.
Verdwijning van de minderjarige

66) De voogd neemt contact op met de bevoegde overheden inzake huisvesting (Fedasil,

75) Wanneer de minderjarige niet in een opvangstructuur is gehuisvest, meldt de voogd de

Gemeenschappen, lokale besturen) met het oog op het aanvragen van huisvesting die

verdwijning van de minderjarige aan de lokale politie van de verblijfplaats van de minderjarige.

geschikt en aangepast is aan de behoeften en individuele noden van de minderjarige. Een

Indien de verblijfplaats van de minderjarige niet gekend is, meldt hij dit aan de lokale politie

aanvraag voor specifieke hulp bij de Gemeenschappen of maatschappelijke dienstverlening

van de verblijfplaats van de voogd.

bij een OCMW gebeurt schriftelijk en wordt zo omstandig mogelijk gemotiveerd: de hulpvraag

76) De voogd meldt die verdwijning eveneens aan de betrokken instanties: dienst Voogdij, dienst

van de minderjarige, advies van begeleiders, psychologen of scholen. De voogd vergewist

Vreemdelingenzaken, Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen,

zich ervan dat de aanvraag goed werd ontvangen, desgevallend door een ontvangstbewijs ter

SAJ/CBJ, vrederechter, ...

plaatse af te halen (bijvoorbeeld in het geval van de OCMW’s).

77) Indien het een onrustwekkende verdwijning betreft, verzekert de voogd er zich van dat dit werd

67) De voogd is aanwezig bij alle gesprekken met consulenten, intake-, evolutie- en

gemeld aan Child Focus.

oriëntatiegesprekken bij opvanginstellingen.

78) Wanneer de voogd kennis heeft van het terugvinden van de minderjarige brengt hij daarvan

68) Regelmatig bespreekt de voogd met de minderjarige de algemene opvangsituatie en zijn of

alle betrokken instanties op de hoogte.

haar welbevinden in de opvangstructuur of familie. De voogd informeert zich hierover
eveneens bij de begeleiders of familieleden. Wanneer de voogd concludeert, na overleg met
alle betrokkenen, dat de aangeboden opvangstructuur onvoldoende is aangepast aan de
noden van de minderjarige, richt hij een vraag voor specifieke hulp aan de bevoegde
overheden en dit ongeacht de stand van de asiel- of verblijfsprocedure.
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2.8

Bijlage

2.9

Bijlage

De voogd waakt erover dat de politieke, filosofische en godsdienstige
overtuiging van de minderjarige in acht worden genomen (art. 10, § 1,
van de wet)

86) De voogd maakt de mogelijkheid voor een vrijwillige terugkeer bespreekbaar vanaf het begin
van zijn voogdij.

2.10 De voogd treft alle passende maatregelen om de familieleden van de
minderjarige op te sporen (art. 11, § 1, van de wet)

2.12 De voogd handelt in overleg met de minderjarige, de persoon of de inrichting
die de minderjarige huisvest en de andere betrokken instanties (art. 11,
§ 1, van de wet)

79) De voogd stimuleert het herstel van de contacten met de familie van de minderjarige, rekening

87) De voogd stelt zich actief voor aan alle partners die tijdens een voogdij betrokken worden bij

houdend met de emotionele belevingswereld van de minderjarige.

de minderjarige door zijn contactgegevens mee te delen en te vragen actief betrokken te

80) Indien de minderjarige weigert om contact te hebben met zijn familie, probeert de voogd de

worden. De voogd kan hiervoor beroep doen op een standaardbrief die door de dienst Voogdij
ter beschikking wordt gesteld.

redenen voor die weigering of voor de onmogelijkheid om dat familiale contact te herstellen te

88) De voogd heeft regelmatig overleg met de begeleiding van de opvanginstelling waar zijn of

weten te komen en te begrijpen. Hij geeft dit de nodige tijd en praat hierover regelmatig met

haar pupil verblijft. De voogd reageert spoedig op vragen van de begeleiding.

de minderjarige op een ongedwongen manier.
81) Voor het zoeken naar familieleden doet de voogd beroep op gespecialiseerde diensten.

89) De voogd vraagt de medewerking van het opvanggezin om te zorgen voor het welzijn van de

82) In de mate van het mogelijk neemt de voogd in overleg met de minderjarige contact op met de

jongere met betrekking tot zijn basisbehoeften, zijn streven naar een zekere autonomie en zijn
schoolkeuzes.

familie in het land van herkomst om met hen te praten over de redenen van het vertrek,
informatie in te winnen en hun standpunt te kennen over de toekomst en duurzame oplossing
van de minderjarige.

2.11 De voogd doet alle voorstellen die hij nodig acht om een duurzame oplossing
te vinden overeenkomstig het belang van de minderjarige (art. 11, § 1,
van de wet)

2.13 De voogd geeft aan de minderjarige toelichting bij de beslissingen genomen
door de instanties bevoegd voor asiel en migratie en beslissingen van
andere overheden (art. 11, § 2, van de wet)
90) De voogd brengt de minderjarige op de hoogte van de verschillende verblijfsprocedures, zo

Algemene richtlijnen voor voogden

jongeren in België en aan de uiteenlopende aspecten van de procedures. De voogd

geïndividualiseerde analyse maken van de minderjarige. Hij tracht hiervoor informatie in te

waarschuwt de minderjarige voor de misleidende informatie die hij zou kunnen hebben of zelf
zou verstrekken.

winnen over zijn of haar familiale situatie, hoe het leven was voor het vertrek, gevolgde
opleidingen en competenties, de redenen en de omstandigheden van het vertrek uit het land

91) Vanaf het ontvangst van een beslissing die van belang is voor de minderjarige (bijvoorbeeld

van herkomst, de omstandigheden van de reis, de keuze voor België, het mandaat waarmee

van de DVZ, het CGVS, de RVV of een andere overheid ) brengt de voogd de minderjarige

de minderjarige naar Europa is gekomen, de algemene veiligheidssituatie in het land van

daarvan onmiddellijk op de hoogte via de telefoon. Hij plant zo snel mogelijk een individueel

herkomst, zorgen waarmee de minderjarige zit. De voogd bouwt deze analyse op in alle

gesprek. Tijdens dit gesprek verstrekt hij de minderjarige alle relevante informatie in een taal

gevallen en ongeacht de beoogde procedure. Hij doet dit op een ongedwongen manier en

die de minderjarige begrijpt, die nodig is om de beslissing te begrijpen, hij herhaalt deze

geeft dit proces de tijd die het nodig heeft.

informatie zo vaak als nodig en controleert of de minderjarige de informatie begrepen heeft.

84) De voogd onderneemt alle stappen om een duurzame oplossing in het belang van de

92) De voogd legt desgevallend de mogelijkheden uit om in beroep te gaan en vraagt aan de

minderjarige te vinden. Een duurzame oplossing kan zijn het verkrijgen van internationale

advocaat om de verdere procedures voor te bereiden. De voogd verzoekt en helpt de
minderjarige om de argumentatie van een beslissing te weerleggen of te relativeren.

bescherming of van een andere wettelijke verblijfstitel (verblijfsreglementering voor NBMV,

93) De voogd overlegt met de sociale begeleiding van het opvangcentrum om de mogelijke

mensenhandel, regularisatie), een terugkeer en re-integratie in het land van herkomst bij de

gevolgen van een beslissing zo goed mogelijk te beheren.

familie, een overbrenging naar een ander land waar de ouders of naasten verblijven, of een
andere adequate en aan de minderjarige aangepaste opvang kan worden geboden. De voogd
onderneemt hierin voortdurend stappen door de nodige aanvragen in te dienen, de voorziene
procedures te volgen en zijn medewerking te verlenen aan de uitwerking van definitieve
beslissingen van duurzame oplossing.
85) De voogd analyseert de verschillende opties op een onbevooroordeelde manier. Zijn
persoonlijke mening of visie op migratie mag geen enkele oplossing van duurzame oplossing
in de weg staan.
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nodig in overleg met een advocaat. Hij geeft uitleg bij de toestand inzake immigratie van
83) De voogd zal op basis van opeenvolgende gesprekken met de minderjarige een

Bijlage

Bijlage

2.14 De voogd beheert de goederen van de minderjarige zonder dat hij het
genot ervan heeft. Voor de handelingen bedoeld in artikel 410 van het
Burgerlijk Wetboek is de toestemming van de vrederechter vereist (art. 12
§ 1)

2.16 Richtlijnen met betrekking tot de schuldvorderingen
103)

De voogd dient de schuldvorderingen als volgt in:
•

eerste schijf en administratieve kosten: na ontvangst van aanwijzing of begin januari

•

tweede schijf: in de loop van het jaar en uiterlijk in december;

indien de voogdij over meerdere jaren loopt;
94) Met betrekking tot de goederen handelt de voogd als wettelijke vertegenwoordiger, in naam

•

en voor rekening van de minderjarige. De voogd mag de goederen van de minderjarige of de
104)

vruchten ervan niet gebruiken voor zijn eigen nut.

vervoersonkosten: gebundeld op regelmatige basis (bij voorkeur maandelijks).
De voogd brengt, wanneer hij de wagen gebruikt, voor zijn verplaatsingsonkosten de

95) Voor bepaalde handelingen met betrekking tot de goederen van de minderjarige moet de

kilometers in zoals zij worden gegeven door Via Michelin, vertrekkend van de woonplaats van

vrederechter de voogd de bijzondere machtiging verlenen. Deze gevallen worden opgesomd

de voogd tot aan de verblijfplaats van de minderjarige. De voogd organiseert zijn

in artikel 410 van het burgerlijk wetboek.

verplaatsingen zo efficiënt mogelijk en steeds volgens de kortste weg. Wanneer de voogd naar
een opvangcentrum gaat om meerdere minderjarigen te bezoeken, kan de voogd slechts

96) Voor handelingen die betrekking hebben op de noodzakelijke uitgaven voor het onderhoud en

éénmaal de kilometervergoeding aanrekenen. Echter, wanneer na controle blijkt dat de

de opleiding van de minderjarige mag de voogd zelfstandig handelen.
97) In geval van moeilijkheden met betrekking tot het beheer van de goederen van de

afstanden niet correct zijn weergegeven, zal de dienst Voogdij de afstand nemen die bepaald

minderjarige, meldt de voogd dit aan de vrederechter van de verblijfplaats van de minderjarige.

is in het boek der wettelijke afstanden. Dit boek geeft de afstanden weer tussen het centrum
van

98) Het openen van een zichtrekening en/of een spaarrekening voor de minderjarige, het beheer

plaatsnamen

(steden

of

gemeentes).

Het

is

te

raadplegen
Er

via

deze

zullen

link:

ervan, de afname van gelden of overschrijvingen zijn in principe toegelaten zonder

http://www.gdwantw.com/information/Wettelijke%20afstanden.pdf.

steek-

voorafgaande toelating van de bevoegde vrederechter. De voogd handelt en tekent in deze

proefsgewijze controles plaatsvinden op de verklaringen. Overdreven aangiften zullen extra

aangelegenheden in naam en voor rekening van de minderjarige. De minderjarige kan zelf

controles ondergaan. Verklaringen die niet met de werkelijkheid overeenstemmen zullen

een spaarrekening openen. In gevallen van twijfel neemt de voogd contact op met de

beschouwd worden als valsheid in geschrifte en de dienst Voogdij zal daar aangifte van doen
bij het Parket.
105)

99) Om elk risico te vermijden dat de voogd persoonlijk verantwoordelijk zou worden gesteld voor

Aanvraag tolkenprestatie: de voogd vraagt op voorhand aan de dienst Voogdij de
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negatieve saldo’s van bankrekeningen van de minderjarige, verzekert de voogd zich ervan dat

toelating om een tolk te gebruiken. Bij zijn aanvraag vermeldt hij de reden van het gesprek, de

een negatieve saldo niet wordt toegestaan door de bank. De voogd engageert zich niet bij de

naam van de tolk en de geschatte duur van het gesprek. Wanneer het gesprek ’s avonds of in

bank om een eventueel negatieve saldo ten persoonlijken titel terug te betalen.

het weekend plaatsvindt, motiveert de voogd waarom het gesprek niet tijdens de week kan

100)

De

voogd

opent

een

bankrekening

(zichtrekening

en

spaarrekening)

of

plaatsvinden. Het niet beschikbaar zijn van de voogd is geen geldige reden om deze extra kost

bijstandsrekening (afname rekening en budgetrekening) wanneer de minderjarige over

te maken. Het moet gaan om dringende onvoorziene situaties, zoals een arrestatie, een

inkomsten beschikt (leefloon, deeltijds werk, vakantiejob, …) in overleg met de

verstekeling of de aankomst op een luchthaven. De toelating van de dienst Voogdij wordt
toegevoegd aan de schuldvordering voor de tolkenkost.

verblijfsinstelling.

2.15 De voogd neemt alle passende maatregelen opdat de minderjarige de hulp
van de openbare overheden waarop hij recht heeft, ontvangt (art. 12 § 2)
101)

106)

Voogden betalen geen voorschotten aan tolken uit eigen rekening.

107)

Voogden die vragen hebben dienen zich enkel tot de dienst Voogdij te wenden en niet

tot de Directie, tenzij zij schriftelijk een probleem aankaarten. Alle andere werkwijzen kunnen
leiden tot niet noodzakelijke misverstanden.

De voogd doet een verzoek tot aansluiting bij een ziekenfonds van zodra de

minderjarige daartoe gerechtigd is.
102)

De voogd gaat na of de minderjarige recht heeft op kinderbijslag, een studiebeurs en/of

een arbeidskaart en dient desgevallend de aanvraag in.
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vrederechter.

Bijlage

Bijlage

NUMMER VAN HET DOSSIER VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN :
FICHE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING:
ZIE BIJLAGE

SPECIFIEKE RUBRIEK VOOR DE (POTENTIËLE) BLINDE PASSAGIERS
Betreft : de persoon die verklaart dat hij een niet-begeleide minderjarige is of die een niet-begeleide minderjarige
lijkt te zijn, (potentiële) blinde passagier
Aan boord van (motorschip, de naam vermelden) : ………………………………………………………………………..

NUMMER VAN HET PROCES-VERBAAL :

Gelegen in de haven van: ……………………………………………………………………………………………………..

NAAM: ………………………………………………………………………………………………………………….

Vermoedelijke duur van het verblijf van het schip1 (ligtijd2) £ > 24 uur £ < 24 uur

VOORNAAM:…………………………………………………………………………………………………………..

TUSSENKOMST PARKET : JA - NEEN

GESLACHT : V- M

•

GEBOORTEPLAATS EN -DATUM:

Genomen maatregelen (terbeschikkingstelling van de jeugdrechter ; leeftijdstest,…) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

NATIONALITEIT :

•

EU : JA-NEEN

Telefoonnummer van de verantwoordelijke magistraat :
……………………………………………………………..

TWIJFEL : JA-NEEN

•

WERD DE JONGERE REEDS GESIGNALEERD : JA-NEEN

Contactperso(o)n(en) : ………………………………………………………………………………………………

IDENTITEIT VASTGESTELD AAN DE HAND VAN :
Moedertaal : ……………………………………........

Gesproken taal ……………………………………….

Adres in België :……………………………………………………………………………………………………..

●

Verklaring : JA – NEEN

●

Documenten : JA – NEEN

Type :……………………………………………………….

Nummer :………………………………………………….

.

.

Adres in land van herkomst of ander
FYSIEKE KENMERKEN :

land :…………………………………………………………………………………………………………………….

• Lengte :………………………….cm
Andere gebruikte identiteiten (alias) : ……………………………………………………………………………..

identiteitsdocumenten en/of de verblijfsdocumenten en een foto van de betrokkene naar de Dienst Voogdij
en de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd :
Dienst Voogdij: Waterloolaan, 115, 1000 Brussel, ( 078-15.43.24, e-mail: tutelles@just.fgov.be

………………..…..………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…..………………………………………………………………………………………
Gebruiksaanwijzing voor het invullen van de fiche. Alle rubrieken moeten worden ingevuld. De specifieke

Signalisatiefiche

rubriek voor de (potentiële) blinde passagiers zal echter enkel door de leden van de Federale Politie belast met de
grenscontrole moeten worden ingevuld. Er wordt gevraagd om de vermelding « niet van toepassing » toe te voegen
indien er geen commentaar moet worden geformuleerd, ongeacht de rubriek.

Handicap : JA - NEEN

Wonden : JA - NEEN

(Besmettelijke) ziekten : JA - NEEN

Verward : JA - NEEN

TWIJFEL OVER DE INGEROEPEN MINDERJARIGHEID:
•

Twijfel geuit: JA – NEEN

•

Motief voor de twijfel (fysieke verschijning, documenten, verklaringen,...) :………………………………………...

In te vullen door de Dienst Vreemdelingenzaken :
•

De Dienst Vreemdelingenzaken vraagt om over te gaan tot de medische onderzoeken: JA - NEEN

•

De persoon werd geïnformeerd over de geuite twijfel: JA - NEEN

•

De persoon heeft het document dat hem informeert over het verloop van de leeftijdstest ontvangen: JA NEEN

•

Verklaringen van de persoon met betrekking tot de geuite twijfel:…………………………………………………...

•

Verzet de persoon zich tegen de uitvoering van de leeftijdstest? JA - NEEN

1
2

Dank u voor het aanduiden van het gepaste.
Termijn die vastgelegd is voor het laden en/of het lossen van een schip.

Signalisatiefiche

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwangerschap : JA - NEEN

Zijn medische zorgen noodzakelijk ? JA – NEEN

Dienst Vreemdelingenzaken : Pachecolaan 44, 1000 Brussel, e-mail :minfiche@dofi.fgov.be.
De vingerafdrukken of andere biometrische gegevens werden genomen : JA-NEEN

• Kleur ogen : …………

MEDISCHE SITUATIE :

De fiche « niet-begeleide minderjarige vreemdeling » wordt, via e-mail met een kopie van de

IDENTIFICATIE VAN DE DIENST DIE DE FICHE INVULT (stempel).

• Kleur haar :………...……………

Bijlage

Bijlage

TRAJECT, INTERCEPTIE EN VERBLIJF
•

FAMILIE
•

Beschrijving van het reistraject naar België (datum en eerste land van binnenkomst, transit via welk land,
plaats waar de grens werd overgestoken, datum van aankomst, met welke transportmiddelen, ...) ?

Ouders

…………………………………………………………………………………………………………………………………

² VADER

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam, voornaam : ……………………………………………………………………………………………………..
Geboorteplaats en -datum : …………………………………………………………………………………………...

•

Nationaliteit : ……………………………………………………………………………………………………………

Organisatie van de reis (wie heeft zich om de minderjarige bekommerd, wie heeft de reis georganiseerd,
rol van de ouders, …) ?

Adres (woonplaats) :……………………………………… …………………………........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon/GSM : ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

² MOEDER

•

Naam, voornaam : ……………………………………….. ………………………………………………………………..

Omstandigheden van de interceptie van de minderjarige (plaats ; datum ; uur)

Geboorteplaats en -datum : ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nationaliteit : …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres (woonplaats) :……………………………………….…………………………………….....................................
Telefoon/GSM : …………………………………………………………………………………………………………….
Motief voor de immigratie naar België :
•

Om welke reden(en) is de jongere in België ?

Broer(s) en zus(sen)

…………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……….

Kwetsbaarheid
ZIJN ER ANDERE FAMILIELEDEN OF KENNISSEN AANWEZIG IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE

Zijn er aanwijzingen / elementen die laten veronderstellen dat de persoon een slachtoffer van MH zou

EUROPESE UNIE (MET INBEGRIP VAN BELGIË) OF IN EEN DERDE LAND ?

kunnen zijn3 ? JA - NEEN

JA - NEEN

² Persoon 1

² Persoon 2

Preciseer: ………………………………………………………………………………………………………………..

Naam, voornaam:.……………………………………

Naam, voornaam: ………………………………………

Zijn er aanwijzingen / elementen die laten veronderstellen dat de persoon kwetsbaar zou kunnen zijn4 ?

Geboorteplaats en -datum:

Geboorteplaats en -datum:

JA - NEEN

.…………………………………………………………….

………………………………………………………….

Preciseer5:………………………………………………………………………………………………………………………

Nationaliteit :.……………………………………………

Nationaliteit : ……………………………………….

Adres (woonplaats) :………………............................

Adres (woonplaats) :…………………………………

Behoefte aan opvang : JA –NEEN

…………………………………………………………...

………………………………………………………….

Motivering in geval van afwijzing of weigering van opvang :

Telefoon/GSM : ..…………………………………….

Telefoon/GSM : …………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Persoonlijke voorwerpen

Signalisatiefiche

• Varia6 :
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Mensenhandel (economische uitbuiting, seksuele uitbuiting, bedelarij, verplichting om misdrijven te plegen, organensmokkel) of bepaalde
zwaardere vormen van mensensmokkel
Bij voorbeeld onstabiele sociale toestand, zwangerschap, gebrekkigheid, gebrekkige lichamelijke of geestelijke toestand, etc
5 Het is de Dienst Voogdij die de toestand van kwetsbaarheid zal beoordelen geval per geval
6
Alle andere relevante inlichtingen, bijvoorbeeld:: verwant(e) dossier(s), andere procedure(s)
3
4

Signalisatiefiche

Bagage - kledij – geld – GSM – juwelen – andere : …………………………………………………………………
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