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Werken met advocaten 

Niet-begeleide minderjarigen zijn een bijzondere kwetsbare groep en hebben al-
tijd recht op gratis bijstand door een advocaat. Ze worden immers geconfronteerd 
met ingewikkelde juridische materie: vreemdelingenrecht, jeugdhulp, maatschap-
pelijke dienstverlening, toegang tot bepaalde sociale rechten, soms ook strafrech-
telijke procedures, … 

Wanneer moet een advocaat geraadpleegd worden?1

De voogd is verplicht om zo snel mogelijk een advocaat te contacteren voor ad-
vies en bijstand aan de minderjarige.1 Ook los van deze wettelijke verplichting is 
het advies en de bijstand van een advocaat sterk aangeraden voor elke procedure 
waarbij de minderjarige betrokken is.

Omwille van de strenge vormvoorwaarden en termijnen is de bijstand van een 
advocaat absoluut noodzakelijk bij het voeren van een beroepsprocedure bij de 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of een procedure voor andere hoven en 
rechtbanken.

De voogd contacteert de advocaat best zo vroeg mogelijk in de procedure, bij voor-
keur voor de start van de procedure. Zo kan de minderjarige reeds kennismaken 
met de advocaat en correcte informatie krijgen over de status, rechten en moge-
lijkheden in België. De advocaat kan ook adviseren welke (in eerste instantie ver-
blijfs-)procedure het meest aangewezen is en welke informatie of documenten de 
minderjarige en de voogd hiervoor moeten verzamelen.

Waar moet de voogd op letten bij de keuze van een 
advocaat?2

In principe is de voogd vrij om een advocaat te kiezen. Dit gebeurt best in samen-
spraak met de minderjarige. In de praktijk, zal de voogd eerst een advocaat migra-
tierecht zoeken om de minderjarige te helpen bij de nodige verblijfsprocedures. 
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Doorgaans is dit ook de vaste advocaat van de minderjarige, tenzij die laatste ook 
nog een andere advocaat heeft in het kader van, bijvoorbeeld, strafrechtelijke feiten.

De voogd kan via de website van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Bar-
reaux Francophones et Germanophone een advocaat zoeken op basis van diens lo-
catie en specialisatie. De voogd kan ook contact opnemen met het Bureau voor Juri-
dische Bijstand om een pro deo advocaat aan te stellen voor een specifiek probleem.

Binnen het Bureau voor Juridische bijstand van de Franstalige Balie van Brussel 
werd de pool “niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” opgericht in samen-
werking met Service droit des jeunes. De pool groepeert vrijwillige advocaten, 
opgeleid en gespecialiseerd in de bijstand en de verdediging van niet-begeleide 
minderjarigen.

In sommige gevallen stelt het Bureau voor Juridische Bijstand automatisch een 
advocaat aan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de politie de minder-
jarige meeneemt voor een verhoor over strafrechtelijke feiten. In dat geval kan 
de voogd best eerst informeren of de politiediensten al een advocaat hebben 
gecontacteerd voordat de voogd zelf iemand anders raadpleegt.

Bij de keuze van een advocaat is de locatie van het kantoor belangrijk. Het kan-
toor moet vlot bereikbaar zijn voor de minderjarige, ook nadat hij of zij achttien 
jaar wordt. De voogd moet ook kijken naar de specialisatie van de advocaat. Door 
de complexiteit van het recht kan een advocaat onmogelijk gespecialiseerd zijn 
in alle rechtstakken. 

In het kader van verblijfsprocedures kan de voogd dus best beroep doen op een 
advocaat die gespecialiseerd is in migratierecht. Gaat het om een procedure in-
zake leefloon of kindergeld, dan kan een advocaat sociaal recht beter van dienst 
zijn. Voor opvangproblematiek (zoals beslissingen van Fedasil in het kader van op-
vang) kan de voogd best een advocaat contacteren die in deze materie thuis is. Een 
advocaat familierecht kan de minderjarige dan weer bijstaan bij familierechtelijke 
aangelegenheden zoals adoptie en dergelijke (zie verder).

Bij jeugdbeschermingsprocedures (→ BOEK 5 – Opvang, jeugdhulp en jeugdde-
linquentie) of wanneer de minderjarige strafrechtelijke feiten heeft gepleegd 
moet men steeds beroep doen op een advocaat jeugdrecht. Deze advocaat 
heeft een ‘bijzondere opleiding jeugdrecht’ gevolgd, georganiseerd door de 
Orde van Vlaamse Balies.

Moet de advocaat betaald worden?3

Minderjarigen kunnen in principe altijd beroep doen op het systeem van pro deo bij-
stand. De minderjarige moet de advocaat dan niet betalen. Wel moet de voogd steeds 
op voorhand met de advocaat afspreken of deze akkoord is om pro deo op te treden.

3.1. Wat is pro deo bijstand?

Wie niet in staat is om een advocaat te betalen, kan beroep doen op pro deo bij-
stand. Men moet dan de kosten van de advocaat niet zelf betalen. De advocaat 
krijgt een (beperkte) vergoeding van de overheid.

Het Bureau voor Juridische Bijstand kan volledige of gedeeltelijke kosteloosheid 
verlenen. In het eerste geval moet de betrokkene zelf helemaal niets betalen. In 
het tweede geval moet de betrokkene zelf nog een beperkte forfaitaire bijdrage 
betalen. Het Bureau voor Juridische Bijstand legt dit bedrag geval per geval vast. 
Het ligt tussen vijfentwintig en honderdvijfentwintig euro.2 

3.2. Komt de NBMV in aanmerking voor pro deo bijstand?

Minderjarigen hebben altijd recht op de bijstand van een pro deo advocaat. Dit is 
omdat een minderjarige in principe niet over een inkomen beschikt. Het Bureau 
voor Juridische Bijstand verleent altijd een volledig kosteloze bijstand aan een min-
derjarige, ongeacht zijn of haar persoonlijke situatie.3 

Vanaf de meerderjarige leeftijd bekijkt het Bureau voor Juridische Bijstand op basis 
van de gewone regels (bv. het maandelijks gezinsinkomen) of het recht op pro deo 
bijstand blijft bestaan. Er is één uitzondering: iemand die als minderjarige feiten 
pleegde maar als meerderjarige voor de rechtbank moet verschijnen voor die fei-
ten, behoudt automatisch het recht op pro deo bijstand. Dit geldt ook voor een 
ex-NBMV die voor de rechtbank moet verschijnen in het kader van een GAS-boete 
voor feiten gepleegd werden tijdens de minderjarigheid.
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3.3. Hoe kan beroep worden gedaan op een pro deo 
advocaat?

Elke advocaat die personen wil bijstaan via het pro deo systeem, moet dit mel-
den aan de Orde van Vlaamse Balies of de Ordre des Barreaux Francophones et 
Germanophone (→ LEXICON). De ordes gaan na of de advocaten voldoen aan de 
voorwaarden om pro deo bijstand te verlenen. Als dat zo is, worden de advocaten 
opgenomen op een lijst van vrijwilligers.

De voogd die voor een minderjarige beroep wil doen op de bijstand van een pro 
deo advocaat, heeft twee mogelijkheden4: 

1. De voogd kan rechtstreeks een advocaat naar keuze contacteren en vragen of 
deze advocaat de minderjarige pro deo kan en wil bijstaan. Niet elke advocaat wil 
pro deo werken, het is dan ook belangrijk om dit op voorhand af te spreken. Als de 
advocaat aanvaardt om pro deo te werken, zal de advocaat zelf het Bureau voor 
Juridische Bijstand vragen om officieel aangesteld te worden als raadsman.

2. Als de voogd geen advocaat kent die bereid is om pro deo op te treden, dan kan er 
een aanvraag ingediend worden voor een pro deo advocaat bij het Bureau voor 
Juridische Bijstand. De voogd contacteert best het Bureau van de woonplaats van 
de minderjarige of de plaats waar de minderjarige een procedure moet opstar-
ten. Op die manier zal het Bureau een advocaat uit de regio aanstellen.

Voor de pro deo aanstelling moet de advocaat of de voogd steeds een bewijs voor-
leggen van de minderjarigheid. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door 
middel van een nationaal identiteitsbewijs, de aanstelling als voogd, een bijlage 26 of 
attest van immatriculatie (→ BOEK 4 – Belgische en buitenlandse documenten). 

Het Bureau voor Juridische Bijstand stelt niet noodzakelijk een advocaat aan die ook 
effectief gespecialiseerd is in de gevraagde rechtstak. Het zou bijvoorbeeld kunnen 
dat de advocaat die wordt aangesteld eerder gespecialiseerd is in het bouwrecht of 
het vennootschapsrecht, maar sporadisch ook dossiers in het vreemdelingenrecht 
aanneemt. Daarom kan de voogd best rechtstreeks een advocaat aanstellen waar-
van vaststaat dat deze de nodige kennis van zaken heeft.

Kan men van advocaat veranderen en wanneer is dit 
aangewezen?4

Indien de advocaat niet pro deo werkt, is een verandering van advocaat altijd mo-
gelijk. Als de advocaat wel pro deo bijstand verleent, kan men steeds veranderen 
naar een advocaat die niet pro deo werkt.

Veranderen van een pro deo advocaat naar een andere pro deo advocaat is dan 
weer niet zo eenvoudig. Dit kan enkel om ernstige redenen, bijvoorbeeld als er 
geen wederzijds vertrouwen meer is tussen de advocaat, de voogd en de minder-
jarige. In principe kan de minderjarige onder het pro deo systeem dus niet zomaar 
van advocaat veranderen, tenzij beide advocaten het daarmee eens zijn.

Jeugdadvocaten blijven altijd aangesteld als advocaat tot aan de meerderjarigheid, 
ook als het Bureau voor Juridische Bijstand de advocaat aanwees naar aanleiding 
van een politieverhoor. Hier kan de minderjarige enkel een nieuwe advocaat vra-
gen als er sprake is van een vertrouwensbreuk.

Het is aanbevolen om slechts in uitzonderlijke gevallen van advocaat te verande-
ren. De aangestelde advocaat kent het dossier goed. Bij verandering gaan er onver-
mijdelijk bepaalde nuances verloren.

Als de advocaat echter niet gespecialiseerd is in de betrokken materie of als de 
advocaat geen of onvoldoende bijstand levert, is het wel aangewezen om van ad-
vocaat te veranderen. Dit geldt ook als er een zogenaamd belangenconflict ont-
staat bij de advocaat. Als een advocaat migratierecht bijvoorbeeld twee minder-
jarige neven bijstaat die samen in België zijn aangekomen en één van deze neven 
beschuldigt de andere neef ervan dat hij liegt, kan de advocaat geen van beide 
neven nog degelijk bijstaan. Een van hen vertelt namelijk niet de waarheid. Het is 
onmogelijk om beide tegengestelde verhalen te verdedigen. De neven zullen dan 
elk afzonderlijk een nieuwe advocaat moeten raadplegen.

Daarnaast is het belangrijk dat er een vertrouwensband is tussen de advocaat, de 
minderjarige en de voogd. Als dit vertrouwen langs één van beide kanten onher-
stelbaar wordt beschadigd, is het ook in het belang van de minderjarige om van 
advocaat te veranderen. Uiteraard kan de voogd ook steeds een andere advocaat 
raadplegen om een tweede mening te vragen, bijvoorbeeld over de beroepsmoge-
lijkheden na een negatieve beslissing.
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Moet alles door één advocaat gebeuren?5

De meeste advocaten hebben hun eigen specialisaties. De voogd contacteert best 
een advocaat die gespecialiseerd is in de rechtstak waarin de minderjarige hulp 
wil. Heeft de minderjarige hulp nodig in een andere materie waarin de advocaat 
niet gespecialiseerd is dan is het zelfs ten zeerste aan te raden om daarvoor een 
andere advocaat te raadplegen. Stel dat de minderjarige ten tijde van de asielpro-
cedure wordt ondervraagd voor een winkeldiefstal, dan schakelt de voogd hier-
voor best een advocaat jeugdrecht of strafrecht in.

In de praktijk zal de minderjarige meestal enkel een advocaat migratierecht heb-
ben. Als de minderjarige naast het verblijfsrecht andere problemen heeft, is het 
best dat de voogd eerst deze advocaat hierover contacteert. De advocaat kan dan 
zelf helpen of gericht doorverwijzen naar een andere advocaat.

De voogd kan de contactgegevens van de verschillende advocaten best aan elke 
advocaat doorgeven. Zo weten de advocaten met welke procedures de minderja-
rige nog bezig is en kunnen de advocaten onderling gemakkelijk en efficiënt infor-
matie inwinnen.

Wat is de rol van de advocaat?6

De taak van de advocaat is om de minderjarige zo goed mogelijk bij te staan bij alle 
juridische problemen. De advocaat kan onder meer advies en informatie geven, de 
strategie bepalen, een procedure opstarten, bijstand verlenen tijdens een verhoor 
bij de politie, de DVZ of het CGVS. Als de advocaat het verhoor bij bijvoorbeeld niet 
zelf kan bijwonen, zal de advocaat een geschikte vervanger zoeken.

Daarnaast kan een advocaat de voogd informeren over welke stappen er onder-
nomen moeten worden en welke documenten er verzameld moeten worden. De 
advocaat kan de voogd ook doorverwijzen naar bepaalde organisaties of andere 
instanties die extra hulp kunnen bieden.

Tegelijk is het ook de taak van de advocaat om eerlijk advies te geven, ook als het 
geen goed nieuws is. De advocaat zal kritische vragen stellen als bepaalde aspec-
ten uit het dossier tegenstrijdig zijn of niet blijken te kloppen.

Elke advocaat is hierbij gebonden door het beroepsgeheim. De advocaat kan geen 
informatie doorgeven aan overheidsdiensten (tenzij noodzakelijk voor de proce-
dure en mits instemming van de minderjarige), vrienden, familieleden, enzovoort.

Hoe kan de voogd zich met de NBMV voorbereiden op 
het eerste gesprek met de advocaat?7

Het is belangrijk dat de voogd voor de eerste ontmoeting met de advocaat al met 
de minderjarige spreekt over de huidige situatie. In overleg met de minderjarige be-
zorgt de voogd de informatie waarover men al beschikt aan de advocaat, bij voor-
keur voor de eerste afspraak. Op deze manier heeft de advocaat al een idee van de 
achtergrond van de minderjarige. De advocaat heeft dan tijdens het gesprek meer 
tijd om dieper in te gaan op bepaalde aspecten die relevant kunnen zijn.

Daarnaast bespreekt de voogd ook best op voorhand met de minderjarige of er 
concrete vragen zijn en/of bepaalde informatie die de minderjarige graag zou krij-
gen van de advocaat. Op die manier kan de voogd ervoor zorgen dat de advocaat 
zeker alle vragen van de minderjarige beantwoordt.

Kan de voogd beroep doen op een tolk tijdens een afs-
praak met de advocaat?8

Tijdens de afspraak met de advocaat kan de minderjarige indien nodig altijd be-
roep doen op een tolk. Als de advocaat pro deo werkt, kan het Bureau voor Juridi-
sche bijstand de tolk vergoeden.5 

De voogd en de advocaat moeten op voorhand goed afspreken wie voor de aanwe-
zigheid van een tolk tijdens het gesprek zal zorgen. Het is belangrijk dat de minder-
jarige de tolk vertrouwt. Daarom is het goed dat de voogd steeds met dezelfde tolk 
werkt en deze tolk ook vraagt voor het gesprek met de advocaat. Hierdoor is het in 
de praktijk meestal de voogd die zorgt voor de aanwezigheid van de tolk tijdens het 
gesprek. De advocaat zorgt dan voor de betaling van de tolk via het Bureau voor 
Juridische Bijstand.
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Wat als de NBMV of de voogd niet akkoord gaat met het 
advies van de advocaat?9

Als de minderjarige en/of de voogd niet akkoord gaat met het advies van de advocaat, 
is het steeds mogelijk om een tweede of eventueel zelfs een derde mening te vragen.

Het is belangrijk dat de voogd kritisch blijft, niet alleen ten aanzien van de advo-
caat maar ook ten aanzien van de minderjarige. De minderjarige moet eerlijke en 
correcte informatie krijgen van de advocaat. Maar ook andersom is die openheid 
en eerlijkheid cruciaal. Als de advocaat kritische bedenkingen heeft bij bepaalde 
zaken die de minderjarige vertelt, moet de advocaat ze met de minderjarige kun-
nen bespreken en moet de minderjarige ze ter harte nemen. Hier is de voogd een 
belangrijke tussenpersoon.

Wat kan de voogd doen als de advocaat geen of  
onvoldoende bijstand verleent?10

Als de samenwerking met de advocaat problematisch verloopt, gaat de voogd hier-
over best eerst een gesprek aan met de advocaat zelf. Als dit geen soelaas biedt, kan 
de voogd van advocaat veranderen en eventueel klacht indienen tegen de advocaat.

De voogd kan gratis klacht neerleggen bij Ligeca. Voor een klacht tegen een advo-
caat aangesloten bij een Vlaamse balie is de Ombudsdienst Consumentengeschillen 
Advocatuur bevoegd. Voor een Franstalige of Duitstalige advocaat is dit de Service 
Ombudsman des avocats.  De ombudsman onderzoekt de klacht en zoekt samen 
met de betrokken partijen naar oplossingen.6 Daarnaast kan de voogd een klacht 
over een advocaat ook indienen bij de stafhouder van de balie waarbij de advocaat is 
aangesloten. Als het kantoor van de advocaat bijvoorbeeld gevestigd is in de provin-
cie Antwerpen, zal de voogd de stafhouder van de Balie Provincie Antwerpen moe-
ten aanschrijven. De voogd kan de klacht indienen per brief of e-mail. De stafhouder 
zoekt mee naar een oplossing en kan, indien nodig, een tuchtprocedure opstarten.7 

Als de minderjarige echt schade heeft geleden door een beroepsfout van de ad-
vocaat, kan de voogd aan de rechtbank van eerste aanleg een schadevergoeding 
vragen. De voogd raadpleegt hiervoor best een (andere) advocaat. Als de advocaat 
pro deo optreedt, kan de voogd tot slot ook klacht neerleggen bij het Bureau voor 
Juridische Bijstand. Naast eventuele tuchtsancties kan de advocaat ook (tijdelijk 

of permanent) het verbod krijgen om verdere dossiers te behandelen in het kader 
van de pro deo bijstand.8 

De voogd kan te maken krijgen met vragen van de minderjarige over familiale the-
ma’s, zoals bijvoorbeeld geboorte, afstamming, huwelijk, adoptie en (voor)naams-
verandering. Om dergelijke vragen te beantwoorden is het in situaties met inter-
nationale elementen nodig om eerst te kijken naar de regels van het internationaal 
privaatrecht (IPR).

Het internationaal privaatrecht (IPR) is de rechtstak die de verhouding tussen ver-
schillende rechtssystemen regelt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een Syrisch 
minderjarig meisje is gehuwd in Syrië en haar echtgenoot naar België wil laten ko-
men. Het Syrisch en het Belgisch recht komen in deze situatie mogelijks in conflict 
met elkaar, omdat het gaat om een Syrische huwelijksakte die in België in principe 
niet had opgesteld kunnen worden omdat het meisje minderjarig was. Een ander 
voorbeeld is dat van een Marokkaanse minderjarige die door een kafala-beslissing 
(een soort voogdij die voorkomt in een aantal islamitische landen) in Marokko werd 
toevertrouwd aan een Nederlands-Marokkaanse tante die in België woont. In deze 
situatie zijn er linken met het Belgisch, Nederlands en Marokkaans recht. Het IPR 
zal bepalen hoe we moeten omgaan met dergelijke internationale familierelaties. 
Het IPR bevat drie grote luiken: 
1. het bepaalt welke rechter of ambtenaar voor internationale gevallen bevoegd is;
2. welk recht de rechter of de ambtenaar moet toepassen;
3. hoe een rechterlijke beslissing of akte vanuit het buitenland kan worden er-

kend of uitgevoerd in België.9 

Stel dat de IPR-regels het Belgisch recht aanwijzen als het toepasselijk recht (twee-
de luik) dan moet men nagaan wat het Belgisch familierecht bepaalt. Het is belang-
rijk om te weten dat de IPR-regels niet altijd het Belgisch familierecht als toepasse-
lijk recht aanwijzen, maar soms ook het buitenlands familierecht. 

Voor een antwoord op de vragen hieronder is zowel het IPR als het Belgisch 
familierecht relevant.

 

Huwelijk, geboorte, adoptie en naamswijziging
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Kan de NBMV in België trouwen?1
 

Voor het antwoord op deze vraag is het nationaal recht van de minderjarige en 
van zijn of haar aanstaande huwelijkspartner relevant. Het IPR bepaalt immers dat 
voor elk van de kandidaat-echtgenoten de voorwaarden van het nationaal recht 
van toepassing zijn. Als een Afghaanse wil trouwen met een Belg zal dus voor de 
Afghaanse persoon het Afghaanse recht van toepassing zijn en voor de Belgische 
persoon het Belgische huwelijksrecht. Gaat het bijvoorbeeld om twee Afghanen 
die willen trouwen dan geldt voor allebei het Afghaanse recht.

Volgens het Afghaanse recht kan een persoon huwen vanaf de leeftijd van zestien 
jaar en vanaf vijftien jaar met toestemming van de voogd. Op basis van het Afghaanse 
gewoonterecht of volgens de tradities van bepaalde stammen kunnen minderjarigen 
(en dan met name meisjes) soms trouwen op nog jongere leeftijd. Volgens het Belgi-
sche recht is achttien jaar de minimumleeftijd om te trouwen en zal een huwelijk met 
iemand die jonger is dus in principe niet kunnen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.

Eventueel kan de vrederechter in een dergelijke situatie een burgerlijke voogd aan-
stellen, die een verzoek tot opheffing van de minimumleeftijd om te trouwen kan 
indienen bij de familierechtbank. De voogd (aangeduid door de FOD Justitie) kan 
zelf geen toestemming geven voor het huwelijk van de minderjarige. De familie-
rechtbank kan ook een vervangende machtiging uitspreken wanneer ze oordeelt 
dat de weigering van de burgerlijke voogd om toestemming te verlenen onterecht 
is. De familierechtbank zal de minimumleeftijd in ieder geval pas opheffen wan-
neer er sprake is van ernstige, gewichtige redenen zoals bijvoorbeeld zwanger-
schap of een beperkt leeftijdsverschil.10 In de praktijk wordt een huwelijk slechts 
aanvaard wanneer de minderjarige 16 of 17 jaar oud is en in combinatie met uit-
zonderlijke omstandigheden.

Ook wanneer de minderjarigheid op zich geen probleem vormt, kan de ambtenaar 
van de burgerlijke stand het huwelijk van de minderjarige weigeren om andere 
redenen. Zo zal de ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren om het huwelijk 
te voltrekken als het om een schijnhuwelijk gaat. Dit is het geval wanneer minstens 
één van de echtgenoten kennelijk niet de intentie heeft om een duurzame levens-
gemeenschap tot stand te brengen, maar enkel een verblijfsrechtelijk voordeel wil 
bekomen. Tegen een weigeringsbeslissing kan de voogd beroep instellen bij de 
familierechtbank binnen de maand na de kennisgeving. Hiervoor raadpleegt de 
voogd best zo snel mogelijk een advocaat (→ BOEK 7 – Werken met advocaten)

 
Wat als de NBMV al getrouwd is in het buitenland?2

Wanneer het huwelijk werd gesloten in het buitenland op een moment dat de 
persoon in kwestie nog minderjarig was dan kan de vraag rijzen of dit huwelijk 
niet strijdig is met de Belgische openbare orde. In dat geval zijn de regels van IPR 
(die o.a. bepalen hoe een buitenlandse huwelijksakte kan erkend worden in Bel-
gië11)  van toepassing. Als de minderjarige ook in België als gehuwd beschouwd wil 
worden, moet de buitenlandse huwelijksakte ter erkenning worden voorgelegd (→	 
BOEK 4 - Belgische en buitenlandse documenten).

Wat indien de NMBV een kind krijgt in België?3
 

Wanneer een minderjarige bevalt in België, bepaalt het nationale recht van de 
moeder de afstammingsband tussen moeder en kind.12 Het buitenlands afstam-
mingsrecht is dus van toepassing. Als de nationale wet van de moeder het toelaat, 
neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand de moeder op in de geboorteakte 
van het kind. De ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van 
het kind is bevoegd om dit te doen.

Het kind zal in principe het verblijfsstatuut van de moeder volgen. Een kind dat in 
België wordt geboren, krijgt niet automatisch de Belgische nationaliteit. In bepaal-
de omstandigheden kan het kind wel later de Belgische nationaliteit krijgen door 
middel van een verklaring door de ouders of door erkenning door een Belgische 
vader (zie later en → BOEK 4 – Nationaliteit). 

Wanneer de minderjarige (nog) geen verblijfsrecht heeft, is het interessant om sa-
men met de advocaat te bekijken of er op basis van de geboorte van het kind een 
(nieuwe) verblijfsprocedure opgestart kan worden. Zo kan de geboorte meespelen 
in het kader van de duurzame oplossing bij een bijzondere verblijfsprocedure (→ 
BOEK 3 – Bijzondere verblijfsprocedure) of een humanitaire reden zijn voor een 
regularisatieaanvraag (→ BOEK 4 – Humanitaire regularisatie).

Wanneer het kind de Belgische nationaliteit verkrijgt na de erkenning door een 
Belgische vader, komt de minderjarige in aanmerking voor een verblijfsrecht op 
basis van gezinshereniging als ouder van een Belgisch minderjarig kind (→ BOEK 
4 – Gezinshereniging). 
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Kan de NBMV een kind erkennen?4

Een minderjarige die vader is van een kind dat in België geboren wordt, kan het 
kind erkennen als dit mogelijk is grond van zijn nationale wet.13 Als een afstam-
mingsband volgens die laatste enkel kan op basis van een huwelijk en dus niet via 
erkenning, zullen de Belgische instanties de buitenlandse wet buiten beschouwing 
laten wegens in strijd met de openbare orde. Wanneer een dergelijke situatie zich 
voordoet, kan de voogd best een advocaat raadplegen (BOEK 7 – Werken met ad-
vocaten).

De Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand kan de akte van erkenning op-
stellen:

	› als de erkenner Belg is en beschikt over een woonplaats of gewone 
verblijfplaats in België

	› wanneer het kind in België geboren is of over een gewone verblijfplaats in 
België beschikt.14 

Van zodra vaststaat dat België bevoegd is, wordt er gekeken in welke gemeente of 
stad de erkenning kan gebeuren. Dit kan bij:

	› de gemeente waar het kind werd geboren
	› de gemeente waar één van de ouders ingeschreven is in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister (→ Lexicon). 

	› de gemeente waar het kind is ingeschreven. 

Indien noch het kind of de ouders ingeschreven zijn dan kan deze akte ook opge-
steld worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de actuele verblijf-
plaats. Is er ook geen sprake van dat laatste dan kan men terecht bij de ambtenaar 
van de burgerlijke stand te Brussel.15 

De erkenning kan gebeuren voor de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of 
na de geboorte (zonder tijdslimiet).

De ouders moeten bij de aangifte van erkenning verschillende documenten voorleg-
gen. Als één van de ouders of het kind geen duurzaam verblijfsrecht heeft in België, 
kan de ambtenaar van de burgerlijke stand onderzoeken of er sprake is van een frau-
duleuze erkenning. Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
de erkenning weigert, kunnen de ouders met behulp van de voogd en een advocaat 
beroep instellen bij de familierechtbank (→ BOEK 7 – Werken met advocaten).

Kan de NBMV geadopteerd worden in België?5

De Belgische instanties aanvaarden slechts uitzonderlijk een adoptie van een min-
derjarige door Belgische personen waarmee er een band bestaat (bv. de pleegou-
ders). Adoptie is enkel mogelijk wanneer het duidelijk is dat er geen band meer is 
met de biologische ouders. Wanneer de ouders zich nog in het land van herkomst 
bevinden of op de vlucht zijn, is dit niet het geval. De adoptie mag ook niet bedoeld 
zijn om de verblijfsreglementering te omzeilen en de minderjarige mag dus niet 
naar België gekomen zijn met het oog op adoptie. De rechter zal de adoptie boven-
dien enkel uitspreken wanneer ze plaatsvindt in het hoger belang van het kind. 16 

Als de minderjarige nadenkt over adoptie, dan gelden ook hier regels van IPR. Het 
IPR bepaalt zowel de bevoegdheid van de Belgische rechter als het recht dat rechters 
moeten toepassen. De Belgische rechters zijn bevoegd wanneer de adoptant, één 
van de adoptanten en/of de geadopteerde Belg is of wanneer de adoptant, één van 
de adoptanten of de geadopteerde over een gewone verblijfplaats in België beschikt. 
De nationale wet van de adoptant of van beide adoptanten regelt de mogelijkheid 
tot adoptie. Wanneer de twee adoptanten niet dezelfde nationaliteit hebben, geldt 
het recht van het land waar de adoptanten verblijven. Wanneer ze niet in hetzelfde 
land verblijven, geldt het Belgische recht. De rechter zal het Belgische recht altijd 
toepassen wanneer de het buitenlandse recht in strijd zou zijn met het hoger belang 
van de minderjarige en wanneer de adoptanten nauwe banden met België hebben.17 

Er zijn ook een aantal wettelijke voorwaarden die vervuld moeten zijn. De adoptie-
ouders moeten minstens vijfentwintig jaar oud zijn en minstens vijftien jaar ouder 
zijn dan de minderjarige. De adoptieouder(s) kunnen gehuwd, wettelijke samen-
wonend, sinds drie jaar feitelijk samenwonend of alleenstaand zijn.18 

Er zijn twee vormen van adoptie: volle adoptie en gewone adoptie. Bij een volle 
adoptie wordt het kind juridisch gelijkgesteld met de eigen kinderen van de adop-
tieouder(s). Het verbreekt de wettelijke band met de biologische ouders volledig. 
Bij een gewone adoptie wordt er een band gecreëerd tussen de minderjarige en de 
adoptieouder(s), maar blijft de band met de biologische ouder ook behouden. De 
minderjarige kan er dan bijvoorbeeld voor kiezen om zijn eigen naam te behouden 
en kan nog erven van zijn biologische familie.

Om de adoptieprocedure te starten, moeten de kandidaat-adoptieouders zich eerst 
aanmelden bij de bevoegde centrale adoptieautoriteit. 
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Er bestaat een adoptiecentrum van de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige gemeen-
schap. Op de website van de respectievelijke centra kan informatie worden gevonden 
over de aanmeldingsprocedure. Deze procedure start met een informatiesessie en 
een verplicht voorbereidingsprogramma. Met het attest van de voorbereiding kan er 
een verzoek tot adoptie ingediend worden bij de familierechtbank. Dit kan, maar moet 
niet, gebeuren door een advocaat. De familierechtbank kan eventueel een maat-
schappelijk onderzoek bevelen en zal daarna een beslissing nemen over de adoptie.19  

De voogd kan geen toestemming geven voor een adoptie.20 De voogd kan uiter-
aard wel in de adoptieprocedure betrokken worden. De procureur des Konings 
kan advies inwinnen bij de voogd en de rechtbank kan beslissen de voogd te ho-
ren. De voogd heeft allicht een beter zicht op het hoger belang van de minderja-
rige. De voogd kan ook overleggen met de advocaat. Wanneer de adoptie wordt 
uitgesproken, eindigt de voogdij automatisch.

Men kan deze adoptieprocedure niet omzeilen doordat bepaalde landen soepele-
re adoptievoorwaarden hanteren. Het komt bijvoorbeeld voor dat een Mongoolse 
minderjarige door een Mongools echtpaar naar België wordt gehaald nadat er in 
Mongolië een soort van adoptieprocedure werd gevoerd. In deze gevallen zal de 
Federale Centrale Autoriteit van de FOD Justitie de adoptie niet erkennen. De voogd 
kan samen met de advocaat nagaan of er in deze situaties andere mogelijkheden zijn 
om het verblijfsrecht van de minderjarige in België in orde te brengen, bijvoorbeeld 
via een bijzondere verblijfsprocedure (→	BOEK 2 – Bijzondere verblijfsprocedure).

Kan de NBMV van (voor)naam veranderen?6

Enkel de minderjarige die erkend is als vluchteling of als staatloze of de Belgische 
nationaliteit heeft verworven, kan een voornaams- of naamsverandering aanvra-
gen.21 Hier is het Belgische recht van toepassing. De voogd moet de aanvraag tot 
voornaams- of naamsverandering indienen. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de minderjarige is 
ingeschreven, is bevoegd voor de verandering van de voornaam. Deze kan de wijzi-
ging toestaan indien de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring 
en de minderjarige of derden niet kan schaden. De ambtenaar zal ook het strafre-
gister van de minderjarige nakijken. Indien de ambtenaar de aanvraag weigert, kan 
de minderjarige met de voogd deze beslissing aanvechten voor de familierechtbank.

Een verandering van de familienaam is de bevoegdheid van de minister van Justi-
tie.22 Hiervoor moet de voogd een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen 
bij de dienst Naamsverandering van de FOD Justitie. De voogd moet bij de aan-
vraag een aantal documenten voorleggen, zoals een geboorteakte, een attest van 
erkend vluchteling of erkend staatloze, een recent bewijs van de verblijfsplaats en 
een uittreksel uit het strafregister. Bovendien moet de voogd een registratierecht 
betalen en hiervan het betalingsbewijs voorleggen. De FOD Justitie bereidt de aan-
vraag voor en legt dit voor aan de minister van Justitie. De minister van Justitie 
staat de naamsverandering uitzonderlijk toe indien het verzoek op ernstige rede-
nen steunt en de naam geen aanleiding geeft tot verwarring en derden niet kan 
schaden. Indien de minister een positieve beslissing neemt, draagt hij de naams-
wijziging voor aan de Koning. De naamswijziging wordt bekendgemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad. Indien de minister de aanvraag weigert, kan de minderjarige met 
de voogd deze beslissing aanvechten voor de familierechtbank.23 
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De identiteitscontrole: mag de politie de identiteit van 
de NBMV controleren?1

De politie mag een minderjarige vragen om zich te identificeren in een aantal gevallen:
	› wanneer de politie de minderjarige wil benemen van diens vrijheid; 
	› wanneer er een vermoeden is dat de minderjarige de openbare orde verstoort 
of zou kunnen verstoren; 

	› wanneer de politie vermoedt dat de minderjarige een delict heeft gepleegd of 
wil plegen; 

	› wanneer de politie wil nagaan of de minderjarige over een verblijfsvergunning 
beschikt;

	› wanneer de politie redelijke gronden heeft om te denken dat de minderjarige 
wordt opgespoord.

De minderjarige mag zich op alle mogelijke manieren identificeren. Dat kan zijn 
aan de hand van een paspoort of een identiteitskaart, maar ook een rijbewijs, een 
studentenkaart, een treinabonnement of gelijk welk ander document dat identi-
teitsgegevens bevat. De politie mag deze identiteitsdocumenten bijhouden om ze 
te verifiëren, maar moet deze zo snel mogelijk teruggeven. 

Wat als de NBMV zich niet kan of wil identificeren?

In de praktijk zal de politie op alle mogelijke wijzen de identiteit van de minder-
jarige proberen te achterhalen. Als de minderjarige zich niet wil of kan identifi-
ceren, kan de politie overgaan tot een administratieve aanhouding (zie verder). 
De bedoeling is dat de politie tijdens deze periode de identiteit van de minder-
jarige kan achterhalen. Indien er geen documenten voorhanden zijn, dan kan de 
politieagent vingerafdrukken nemen en via opzoekwerk in de gegevensbank (ANG) 
proberen te achterhalen wie de minderjarige is. Ook heeft elke agent toegang tot 
het RAAVIS-systeem (Rapport Administratif-Administratief Verslag Informatie Sys-
teem). Dat is een databank van de DVZ die de gegevens bevat van vreemdelingen 
die zich aanmelden op het Belgisch grondgebied. De aanhouding mag in principe 
nooit langer dan 12 uur duren en nooit langer dan 24 uur wanneer het gaat om 
iemand zonder geldige documenten waarbij de politie dus moet wachten op een 
beslissing van de DVZ.24

Rechten ten aanzien van politie en gerecht Wat is een dwangmiddel en wie mag dit gebruiken?2
 

Iemand fouilleren, handboeien gebruiken, vingerafdrukken nemen, een huiszoeking 
doen …  Dit zijn allemaal voorbeelden van dwangmiddelen die politie kan gebruiken. 
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de vraag hoe dwangmiddelen gebruikt worden 
ten aanzien van de minderjarige en wat de rol van de voogd hierin is. De basisre-
gel voor het gebruik van deze dwangmiddelen is vrij eenvoudig. De politie moet het 
gebruik ervan zoveel mogelijk beperken en deze middelen alleen maar inzetten in 
uiterste nood.  Dat betekent dat de politie bij het gebruik van dwang telkens eerst de 
afweging maken of dit echt nodig is en of er geen andere manier bestaat om hetzelf-
de resultaat te behalen zonder het gebruik van dwangmiddelen.25  

2.1. Mag de politie vingerafdrukken nemen van een NBMV? 

Onder bepaalde voorwaarden kan de politie vingerafdrukken van de minderjarige 
nemen. Dit maakt vaak deel uit van de drieledige gerechtelijke identificatie:

1. Het nemen van foto’s van de jongere;
2. Het nemen van vinger- en handpalmafdrukken;
3. Het opstellen van een individuele beschrijving. 

Deze drie stappen zijn verplicht indien de minderjarige ouder is dan 14 jaar en in 
de volgende situaties26: 

	› Wanneer de minderjarige van diens vrijheid wordt benomen in het kader van 
een onderzoek.

	› Wanneer de minderjarige ter beschikking moet staan van de gerechtelijke 
overheid of van DVZ;

	› Wanneer de minderjarige opgesloten moet worden in een strafinrichting 
(gemeenschapsinstelling voor minderjarigen), als gevolg van een gerechtelijk 
bevel of gerechtelijke beslissing.

Als de minderjarige jonger is dan 14 jaar moet de magistraat (het openbaar minis-
terie of de jeugdrechter) die het dossier behandelt eerst akkoord gaan vooraleer 
er vingerafdrukken mogen genomen worden. De toestemming moet in een pro-
ces-verbaal staan.

2.2. Mag een NBMV worden geboeid? 
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De wet op het politieambt voorziet dat een persoon die bewaakt wordt in kader 
van een gerechtelijke of bestuurlijke aanhouding geboeid mag worden als dit nood-
zakelijk is. Wat noodzakelijk is, hangt af van de omstandigheden. De wet voorziet 
geen minimumleeftijd. In de volgende situaties mag een persoon geboeid worden: 

	› het gedrag van de persoon bij of tijdens de vrijheidsbeneming;
	› diens gedrag bij vroegere vrijheidsberovingen;
	› de aard van het gepleegd misdrijf;
	› de aard van de veroorzaakte verstoring van de openbare orde;
	› het verzet of geweld tegen de vrijheidsbeneming;
	› het ontvluchtingsgevaar;
	› het gevaar dat betrokkene voor zichzelf, voor het lid van het operationeel 
kader, politieagent of derden vormt;

	› het gevaar dat betrokkene zal trachten om bewijzen te vernietigen of schade 
te veroorzaken.27”

Wordt een minderjarige geboeid, dan moet daar steeds melding van gemaakt wor-
den in het proces-verbaal. 

Handboeien mogen ook niet langer gebruikt worden dan nodig om iemand te im-
mobiliseren, mogen niet gebruikt worden om iemand vast te binden aan een vast 
voorwerp en mogen ook niet te strak worden aangespannen. 

Minderjarigen mogen niet standaard geboeid worden, alleen bij absolute nood-
zaak kan het wel. Het is de taak van de politieagent om de afweging te maken. 
Daarbij moet steeds de afweging gemaakt worden of er geen minder ingrijpende 
middelen voorhanden zijn waarmee hetzelfde doel kan bereikt worden. 

2.3. Mag de politie overgaan tot fouillering van de NBMV?

De gevallen waarin de politie een minderjarige kan fouilleren staan in de wet om-
schreven.28  

Er zijn drie soorten ‘fouilles’:

1. De ‘veiligheidsfouillering’: in dit geval onderzoekt de politie het lichaam, de 
kledij en de bagage op wapens en gevaarlijke voorwerpen.

2. De ‘gerechtelijke fouillering’: deze vindt plaats als de betrokkene wordt aan-

gehouden of als de politie vermoedt dat de betrokkene voorwerpen op zich 
heeft die gebruikt zijn voor een misdrijf. Deze vorm van fouillering kan een 
volledige ontkleding betekenen.

3. De ‘fouillering voor opsluiting’: hier wordt gezocht naar voorwerpen waar-
mee de betrokkene zich zou kunnen verwonden of zou kunnen ontsnappen. 
Ook hier kan sprake zijn van een volledige ontkleding.

Elke fouille moet bij voorkeur gebeuren door een persoon van hetzelfde geslacht.  
Ontkleding moet bovendien gebeuren in een aparte ruimte.

2.4. Mag de politie overgaan tot het nemen van een bloed- 
of urinestaal?

 
Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang de aard van de procedure waar-
voor een staal moet worden afgenomen.

In het kader van de verkeerswetgeving kan een geneesheer gevorderd worden om 
een bloedstaal af te nemen als een minderjarige niet kan of wil deelnemen aan een 
ademtest tijdens een alcohol- of drugscontrole. Als de betrokkene jonger is dan 16 
jaar dan kan dit alleen mits toestemming van de procureur des Konings.29  

Bij misdrijven binnen de drugswetgeving kan geen urine- of bloedstaal afgenomen 
worden tenzij met toestemming van de voogd. 

Bij betrappingen op heterdaad kan dit zonder toestemming van de voogd, maar al-
leen voor minderjarigen ouder dan 16 jaar en mits toestemming van de procureur 
des Konings.

In alle andere gevallen moet een onderscheid gemaakt worden:
	› Gebeurt de afname op vraag van de procureur des Konings dan kan dit alleen 
vanaf de leeftijd van 16 jaar en mits toestemming van de voogd;

	› Gebeurt de afname op vraag van de onderzoeksrechter of in het kader van een 
mini-onderzoek door de procureur des Konings dan kan de afname gebeuren 
in alle gevallen, op voorwaarde dat het gaat om feiten met een minimumstraf 
van 5 jaar gevangenis en er DNA gevonden werd bij het slachtoffer.
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2.5. Mag de politie binnengaan in de woning van de NBMV?

In principe mag de politie geen enkele woning betreden.30 De woning is onschend-
baar. Op deze regel zijn uitzonderingen.31 De politie mag een woning wel betreden:

	› als de bewoner dat vraagt of er toestemming voor geeft;
	› als de onderzoeksrechter een huiszoekingsbevel heeft afgeleverd;
	› als de politie een betrapping op heterdaad wil doen of als de personen die 
zich in de woning bevinden in gevaar zijn.

       
Minderjarigen zijn in principe handelingsonbekwaam. Ze kunnen dus in principe zelf 
geen toestemming geven voor het betreden van hun woning of hun kamer. De wet 
en rechterlijke autoriteiten aanvaarden steeds meer uitzonderingen op deze prin-
cipiële handelingsonbekwaamheid (→ BOEK 6 - Handelingsbekwaamheid). Daarom 
neemt men aan dat bekwame minderjarigen wel degelijk moeten toestemmen wan-
neer hun kamer doorzocht wordt (eventueel naast de eigenaar of bewoner van het 
gebouw), zeker als het gaat over een kamer in een residentiële voorziening.

De aanhouding: mag een NBMV aangehouden worden 
en zo ja, in welke omstandigheden?3

Indien de politie een minderjarige aanhoudt kan dit ofwel een bestuurlijke/admi-
nistratieve aanhouding zijn ofwel een gerechtelijke. Beide aanhoudingen verhinde-
ren de minderjarige om te gaan en te staan waar deze wil, maar de onderliggende 
reden is verschillend. De bestuurlijke/administratieve aanhouding is erop gericht 
om de openbare orde te handhaven en wordt enkel toegepast wanneer dit strikt 
noodzakelijk is. De gerechtelijke aanhouding is gericht op het aanhouden van een 
persoon die verdacht wordt van het plegen van een misdrijf. 

3.1. Bestuurlijke/administratieve aanhouding 

Een minderjarige mag enkel administratief worden aangehouden als dat strikt 
noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven en wel in volgende gevallen.32 

	› Wanneer de minderjarige weigert om zichzelf te identificeren of op geen 
enkele manier een bewijs kan leveren van diens identiteit.

	› Wanneer het verkeer gehinderd wordt; 
	› Wanneer de openbare rust verstoord wordt;
	› Wanneer de politie wil voorkomen dat een misdrijf gepleegd wordt waardoor 
de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig in gevaar zou komen;

	› Wanneer de politie de minderjarige wil stoppen die een misdrijf aan het 
plegen is waardoor de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig in 
gevaar zou komen;

	› Wanneer de geesteszieke minderjarige ronddwaalt en deze voor de eigen 
veiligheid gestopt moet worden;

De bestuurlijke/administratieve aanhouding staat los van de vraag of de betrokke-
ne een misdrijf heeft gepleegd. 

Een bestuurlijke aanhouding mag nooit langer duren dan noodzakelijk. De Wet op 
het politieambt voorziet een maximumduur van 12 uur. Iemand zonder een in Bel-
gië geldig document kan in afwachting van een beslissing van de DVZ maximum 24 
uur aangehouden worden33. 

3.2 De gerechtelijke arrestatie 

Een minderjarige mag gerechtelijk worden gearresteerd en aangehouden als deze 
ervan verdacht wordt een strafbaar feit te hebben gepleegd.34 Er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de minderjarige die betrapt wordt op heterdaad en degene 
die niet wordt betrapt op heterdaad.

Door wie mag een minderjarige gearresteerd worden? 

Als de minderjarige op heterdaad betrapt wordt moet de agent (hieronder vallen 
de agenten van de gerechtelijke politie, veldwachters en “gewone” politieagenten) 
een officier van de gerechtelijke politie raadplegen. Als de officier van de gerechte-
lijke politie beslist om de minderjarige te arresteren, dan wordt de procureur des 
Konings direct op de hoogte gesteld van deze beslissing. 

Als de minderjarige niet op heterdaad betrapt wordt, dan kan een gerechtelijke 
aanhouding arrestatie alleen op basis van  grondig gemotiveerd bevel van de 
jeugdrechter. In de praktijk komt het niet zo vaak voor dat een minderjarige gear-
resteerd wordt met het bevel van de rechter. Als dit toch gebeurt, dan gaat het over 
zware feiten, bv. diefstal met geweld, inbraak bij nacht en verkrachting.

De verantwoordelijke politieambtenaar moet zo snel mogelijk de voogd van de 
minderjarige schriftelijk of mondeling laten weten dat overgegaan werd tot arres-
tatie.35  Ook de redenen waarom en de plaats waar de minderjarige wordt vast-
gehouden moeten gemeld worden aan de voogd. Als dit niet gebeurd is en de 
minderjarige moet voorkomen voor de jeugdrechtbank, dan kan de jeugdrechter 
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de zaak uitstellen of vragen dat een aangewezen persoon (zoals de voogd) op de 
hoogte wordt gebracht van de aanhouding. 

Hoe lang mag een minderjarige aangehouden blijven? 

De minderjarige mag maximum 48 uur lang gerechtelijk aangehouden worden (in 
tegenstelling tot de bestuurlijke aanhouding die maximum 12 uur of 24 uur mag 
duren).36 Dit wil zeggen dat een gearresteerde minderjarige binnen de 48 uur voor 
de jeugdrechter moet worden gebracht. Enkel deze kan beslissen over een verdere 
aanhouding. De start van de 48 uur wordt gerekend vanaf het tijdstip van effec-
tieve vrijheidsbeneming. Wanneer de 48 uur wordt overschreden, dan moet de 
minderjarige vrijgelaten worden.

Wat is een jeugddelict?4

Een minderjarige kan geen misdrijven plegen. Minderjarigen plegen ‘als misdrijven 
omschreven feiten’, ook wel ‘M.O.F.’ genoemd. Ook al is deze term ondertussen 
vervangen door ‘jeugddelict’ in Vlaanderen, toch komt de term in de praktijk er nog 
vaak voor. In principe komen minderjarigen niet voor de correctionele rechtbank, 
maar verschijnen ze voor de jeugdrechter. De jeugdrechtbank legt geen straffen 
op, maar neemt maatregelen. Dat kan gaan van een berisping tot de plaatsing in 
een gesloten gemeenschapsinstelling. Bij het bepalen van de maatregelen houdt 
de rechter rekening met verschillende factoren zoals de ernst van de feiten en de 
omstandigheden waarin de minderjarige zich bevindt. 

Jongeren die op het moment van het plegen van de feiten 16 jaar zijn of ouder 
kunnen, wanneer zij zeer ernstige feiten of verkeersmisdrijven gepleegd hebben, 
toch berecht worden door de correctionele rechtbank. Dat noemt men de ‘uithan-
dengeving’.

4.1. Wordt er een proces-verbaal opgesteld en krijg ik inza-
ge in het dossier?

Wanneer er sprake is van een jeugddelict stelt de politie een proces-verbaal op. 
Het proces-verbaal is het verslag waarin de politieagenten alle waargenomen fei-
ten verwerken.

De minderjarige heeft recht op  inzage in het dossier. In het belang van de minder-

jarige kan het inzagerecht wel beperkt worden. De advocaat van de minderjarige 
mag steeds het volledige strafdossier inkijken. 

De voogd kan op elk moment aan de procureur des Konings of de onderzoeks-
rechter vragen om inzage37 te krijgen van het dossier of er een afschrift38 van de 
verkrijgen. Dit betekent niet dat dit steeds toegestaan zal worden.

4.2. Moet een NBMV altijd verhoord worden na het plegen 
van een jeugddelict?

De minderjarige die niet van de vrijheid is benomen moet niet altijd verhoord wor-
den. In sommige gevallen volstaat het invullen van een formulier.39 Dit formulier 
wordt bijvoorbeeld gebruikt voor zaken die eenvoudig vast te stellen zijn, de zoge-
naamde mineure feiten zoals bepaalde winkeldiefstallen of het spuiten van graffiti. 

Het formulier kan enkel gebruikt worden wanneer de minderjarige 14 jaar of ouder 
is op het moment dat het formulier moet ingevuld worden. Als dat niet zo is dan 
moet de minderjarige toch verhoord worden. De minderjarige heeft 15 dagen de 
tijd om het  formulier ingevuld terug te bezorgen aan de politie. Het formulier kan 
niet op het politiekantoor worden ingevuld. 

Ook al zijn alle voorwaarden om een formulier te gebruiken vervuld, toch kan een 
magistraat nog altijd beslissen dat de jongere verhoord moet worden. Bijvoor-
beeld wanneer het niet de eerste keer is dat de minderjarige gevat wordt voor 
het spuiten van graffiti of wanneer de magistraat merkt dat de schade duidelijk 
hoger is dan 250 euro. In sommige gevallen wordt de voogd ook verhoord indien 
de magistraat meer informatie wil over de persoonlijkheid van de minderjarige en 
het milieu waarin deze zich bevindt. De voogd is niet verplicht om te antwoorden 
op de vragen, maar in de praktijk is het meestal in het belang van de minderjarige 
om dat toch te doen. 

Wanneer het invullen van een formulier niet kan of niet volstaat wordt de minder-
jarige verhoord door de politie.  

4.3. Hoe verloopt het verhoor van een NBMV na het plegen 
van een jeugddelict? 

Een minderjarige heeft steeds recht op een voorgaand vertrouwelijk overleg met 
een advocaat en op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor. De minderjarige 
kan geen afstand doen van dit recht.40 
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4.3.1. Verhoor van de minderjarige wiens vrijheid niet is benomen

De jongere krijgt voor het verhoor een uitnodiging om naar het kantoor te komen 
voor het verhoor. In deze brief worden de rechten van de minderjarige bij dit ver-
hoor uitgelegd. Ook het recht om een advocaat te raadplegen staat in die lijst. Toch 
is die brief niet voldoende om aan te tonen aan de agent dat de minderjarige een 
advocaat heeft gesproken voorafgaand aan het verhoor. De minderjarige moet 
een verklaren dat er een gesprek met de advocaat heeft plaatsgevonden en dit 
moet bevestigd worden door de voogd. Dit wordt meegenomen in het proces-ver-
baal van het verhoor. 

Als de minderjarige geen advocaat heeft, dan zal de politie contact opnemen met 
de permanentie-dienst van de Orde van Vlaamse balies of de Ordre des Barreaux 
Francophones et Germanophone. Vertrouwelijk overleg kan dan worden georgani-
seerd ofwel in een lokaal van de politie ofwel telefonisch.

Alles moet in het werk gesteld worden opdat de minderjarige daadwerkelijk die 
bijstand krijgt en het verhoor zal in principe niet kunnen plaatsvinden zonder dat 
de minderjarige door een advocaat wordt bijgestaan. De advocaat kan in samen-
spraak met de minderjarige ook vragen om het verhoor uit te stellen. Toch is het 
ook mogelijk dat het verhoor plaatsvindt zonder voorafgaand overleg met een ad-
vocaat. Als er een afspraak werd gemaakt met de advocaat en deze komt niet op-
dagen, dan kan de politieagent starten aan het verhoor zonder de advocaat. Een 
advocaat die bv. in de file gestaan heeft en iets later op het politiecommissariaat 
aankomt, die kan – als het verhoor al bezig is- verder meevolgen met het verhoor. 
Aan de minderjarige wordt dan gevraagd of hij de verklaringen die hij al voor de 
aankomst van de advocaat heeft afgelegd, bevestigt. 

Soms wordt een verhoor zonder advocaat uitzonderlijk toegestaan indien de ad-
vocaat meent dat het niet nodig is om bijstand te verlenen. Dit zal dan gaan over 
zaken die niet ernstig of complex zijn of waar er geen gevolg aan gegeven wordt 
qua maatregelen. Bij deze afweging zal de advocaat steeds de belangen van de 
minderjarige in rekening houden en bovendien moeten de minderjarige en on-
dervrager instemmen met de advocaat als die meent dat bijstand niet nodig is. De 
politie moet in dit geval extra waarborgen in acht moet nemen (bv. mededeling 
zwijgrecht). Het openbaar ministerie kan beslissen dat het verhoor opnieuw moet 
met bijstand van een advocaat.41 

 

4.3.2.  Verhoor van de minderjarige die van diens vrijheid werd be-
nomen

Ook hier heeft de minderjarige recht op bijstand van een advocaat en kan er niet 
gevraagd worden om niet bijgestaan te worden door een advocaat. Net zoals bij 
het verhoor van de minderjarige die niet van diens vrijheid werd benomen, kan er 
sprake zijn van overmacht. Dit betekent dat er, in uitzonderlijke situaties, toch een 
verhoor kan plaatsvinden zonder dat de advocaat aanwezig is. Overmacht houdt in 
dat het onmogelijk is om een advocaat te contacteren die bijstand kan verlenen en 
wanneer het onmogelijk is om een verhoor uit te stellen zodat de advocaat er toch 
bij kan zijn. In de praktijk komt dit zelden voor.  

Als er wordt beslist toch over te gaan tot een verhoor zonder bijstand van een advo-
caat, dan moet de minderjarige de kans krijgen om eerst een vertrouwelijk gesprek te 
hebben met de permanentiedienst van de balie van advocaten voor het verhoor start. 
De minderjarige moet ook opnieuw worden geïnformeerd over diens rechten.42 

In bepaalde gevallen wordt na het verhoor zonder een advocaat beslist dat er op-
nieuw een verhoor moet worden afgenomen, deze keer mét de bijstand van een 
advocaat. Dit kan gebeuren indien tijdens het eerste verhoor de minderjarige zich-
zelf beschuldigd heeft. 

Als een advocaat tijdens een verhoor aankomt of als er een tweede verhoor plaats-
vindt, dan moet de minderjarige de voorheen gedane verklaringen bevestigen in 
het bijzijn van de advocaat. 

De agent die het verhoor afneemt, de procureur des Konings of de onderzoeks-
rechter kunnen steeds beslissen dat het verhoor van de minderjarige die van zijn 
vrijheid beroofd is benomen, audiovisueel gefilmd zal worden.43 De advocaat zal 
dan naast de gefilmde minderjarige zitten. 

4.4. Recht op bijstand tolk bij verhoor 

Als de minderjarige de taal waarin het verhoor wordt afgenomen niet begrijpt, dan 
zorgt de politie voor een tolk.44 Ook de minderjarige die lijdt aan een gehoor- of 
spraakstoornis heeft recht op de bijstand van een tolk. Als er geen tolk beschik-
baar is, zal de agent aan de betrokkene vragen om zelf de verklaring te noteren.45
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4.5. Mag de voogd de NBMV bijstaan tijdens het verhoor? 

De minderjarige die verhoord wordt als mogelijke dader wordt niet bijgestaan door 
de voogd, maar door een advocaat. 

Een minderjarige die het slachtoffer of getuige geworden is van zeer ernstige feiten 
(bv. gijzeling, aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, schuldig hulpverzuim, 
mensenhandel en mensensmokkel)  heeft recht op de bijstand van een meerderjarige 
vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld de voogd zijn.46 

In uitzonderlijke gevallen kan in het belang van het onderzoek of in het belang van 
het minderjarige slachtoffer de aanwezigheid van een bepaalde vertrouwensper-
soon geweigerd worden. In dat geval mag de minderjarige een andere vertrou-
wenspersoon kiezen.

4.6. Mag de NBMV vragen om iets te drinken of te eten tijdens 
het verhoor? Mag de minderjarige een pauze vragen? 

Tijdens het verhoor moet de politie handelen met respect en volgens de deontolo-
gische code van de politie.47  Als de verdachte vraagt om iets te mogen drinken of 
eten of vraagt om pauze te nemen dan zal de politieagent hiervan nota maken en 
de toestemming geven afhankelijk van de omstandigheden. 

4.7. Kan de minderjarige of de voogd een kopie van het ver-
hoor krijgen? 

De minderjarige kan kosteloos een kopie van de tekst van het verhoor verkrijgen. 
De kopie wordt onmiddellijk of binnen een maand overhandigd of verstuurd.48 Als 
het gevaar bestaat dat iemand de kopie zou kunnen afnemen of als de minderjari-
ge de indruk geeft de inhoud niet voor zichzelf te kunnen houden, dan kan de pro-
cureur des Konings weigeren deze kopie te geven. Indien dit gebeurt, dan kan de 
NMBV toch een kopie van de tekst van het verhoor raadplegen, maar enkel in het 
gezelschap van een advocaat of justitie-assistent De procureur kan in dit geval ook 
beslissen dat de kosteloze kopie van de tekst van het verhoor van de minderjarige 
aan diens advocaat wordt gegeven.

4.8. Welke andere rechtswaarborgen heeft de NBMV als 
deze gearresteerd wordt als verdachte? 

Naast het recht op een eerste vertrouwelijk overleg met een advocaat en de bij-
stand van een advocaat tijdens het verhoor heeft de minderjarige nog andere 
rechten:

4.8.1. Recht om een vertrouwenspersoon in te lichten

Elke persoon die van zijn vrijheid is benomen kan vragen om een vertrouwens-
persoon in te lichten over diens arrestatie. De voogd hoeft niet noodzakelijk deze 
vertrouwenspersoon te zijn.

4.8.2. Recht op medische bijstand

Elke persoon die van zijn vrijheid is benomen heeft recht op medische bijstand. 

4.8.3. Vermoeden van onschuld 

Net zoals bij volwassenen geldt ook voor minderjarigen het vermoeden van on-
schuld. De minderjarige die verdacht wordt van het plegen van een jeugddelict 
blijft onschuldig zolang diens schuld niet is bewezen.

4.8.4. Minimumleeftijd

Binnen het jeugddelinquentierecht geldt er een onweerlegbaar vermoeden van 
niet-verantwoordelijkheid voor minderjarigen onder de 12 jaar. Een minderjarige 
jonger dan 12 jaar die een jeugddelict pleegt, kan enkel doorgestuurd worden naar 
de jeugdhulpverlening, niet naar een rechtbank. 

4.8.5.  Recht op informatie en communicatie

De minderjarige heeft, ongeacht de leeftijd, recht op duidelijke informatie en com-
municatie. De politie moet de minderjarige die niet als verdachte wordt verhoord 
(maar bv. als slachtoffer) vertellen over welke feiten het verhoor zal gaan en moet 
ook meedelen dat:

	› De minderjarige niet verplicht kan worden zichzelf te beschuldigen;
	› De verklaringen van de minderjarigen als bewijs kunnen worden gebruikt;
	› De minderjarige kan vragen dat alle vragen en antwoorden worden genoteerd 
zoals hij/zij het verwoordt;
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	› De minderjarige kan vragen aan de politie dat die bepaalde 
opsporingshandelingen verricht en dat er een bepaald verhoor wordt 
afgenomen;

	› De minderjarige gebruik mag maken van documenten en mag vragen dat deze 
documenten bij een proces-verbaal van het verhoor of bij het dossier worden 
gevoegd. 

Als de minderjarige als een verdachte wordt verhoord, dan moet de politieagent 
bovendien meedelen dat de minderjarige:

	› Als verdachte wordt verhoord;
	› Recht heeft om voor het verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een 
advocaat naar keuze en dat deze advocaat bijstand kan verlenen tijdens het 
verhoor;

	› De minderjarige de keuze heeft om een verklaring af te leggen, te antwoorden 
op de gestelde vragen of te zwijgen; 

	› Als er geen sprake is van vrijheidsberoving, dan moet de politie meedelen dat 
de minderjarige op elk ogenblik kan gaan en staan waar de minderjarige wil. 

4.8.6. Recht van de minderjarige om tijdens de zitting voor de  
recht bank vergezeld te worden van een voogd

Het parket kan een jeugdrechter inschakelen (→ BOEK 5 - Opvang, jeugdhulp en 
jeugddelinquentie). In geval van een procedure bij de rechtbank, moet de dagvaar-
ding steeds worden gezonden naar de minderjarige zelf en naar de voogd. 

De minderjarige heeft het recht vergezeld te worden door de voogd tijdens rechts-
zittingen waarbij de hij/zij betrokken is. De opdracht van de voogd bestaat eruit om 
aanwezig te zijn tijdens alle verhoren in elke fase van de gerechtelijke procedure.49

Op verzoek van de minderjarige en in het belang van de minderjarige, kan de rech-
ter beslissen om de aanwezigheid van de voogd tijdens de procedure uit te sluiten. 
De aanwezigheid van de voogd houdt niet in dat deze strafrechtelijk verantwoor-
delijk kunnen worden gehouden voor de daden van hun pupil.50 

4.8.7. Rechtsingang en spreekrecht

De minderjarige heeft spreekrecht en kan het persoonlijke standpunt voor de 
jeugdrechtbank zelfstandig uiteenzetten of laten uiteenzetten door de advocaat 
en andere betrokkenen. 

Minderjarigen kunnen ook zelfstandig in beroep gaan. Er zal wel steeds een (jeugd)
advocaat moeten worden aangesteld indien de minderjarige zelf geen advocaat 
heeft. Zonder een advocaat kan de procedure niet worden voortgezet.

4.8.8. Zwijgrecht

Een minderjarige mag er niet toe gedwongen worden een getuigenis af te leggen of 
schuld te bekennen. De minderjarige is met andere woorden niet verplicht om mee 
te werken aan de procedure die loopt naar aanleiding van het door het gepleegde 
feit.51 Dit bespreekt de minderjarige best met de advocaat.

Kan de NBMV een GAS-boete krijgen?5

Aan minderjarigen ouder dan 14 jaar kan een Gemeentelijke Administratieve Sanc-
tie opgelegd worden.52 

Dat kan een geldboete zijn van 125 euro tot 175 euro of een gemeenschapsdienst 
van maximaal 15 uur.  De wet voorziet dat de minderjarige steeds bijstand krijgt 
van een advocaat. 

5.1. Hoe verloopt de procedure wanneer een NBMV een 
GAS-boete krijgt? 

De procedure voor het opleggen van een GAS-boete verloopt in verschillende fasen.

Fase 1: de vaststelling van de overtreding

Onder meer de politieambtenaar, hulpagenten van de politie, gemeenteambtena-
ren, ambtenaren van vervoersmaatschappijen, personeelsleden van de door de 
gemeenteraad aangeduide bewakingsondernemingen kunnen een overtreding 
van de GAS-wetgeving vaststellen. 

Fase 2: de procedure van ouderlijke betrokkenheid: 

In dit stadium van de procedure brengt de sanctionerend ambtenaar de voogd op 
de hoogte van de feiten. De voogd kan dan eventuele opmerkingen mondeling of 
schriftelijk formuleren. Als de ambtenaar tevreden is met het antwoord, kan de 
procedure worden afgesloten. Meent de ambtenaar dat verdere actie nodig is, dan 
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kan de administratieve procedure opgestart worden waarin alternatieve maatre-
gelen worden voorgesteld.

Fase 3: De administratieve procedure / alternatieve maatregelen

- De bemiddelingsprocedure:

Deze procedure houdt in dat overgegaan wordt tot ‘lokale bemiddeling’. De min-
derjarige wordt opgeroepen en kan daarbij begeleiding krijgen van de voogd. Leidt 
de bemiddeling tot het gewenste resultaat, dan wordt de procedure afgesloten. Is 
dat niet het geval, dan legt de gemeente een gemeenschapsdienst op.

- De gemeenschapsdienst

De gemeenschapsdienst kan maximaal 15 uur bedragen. Bij het bepalen van de 
verplichte dienst houdt de gemeente rekening met de leeftijd en de capaciteiten 
van de minderjarige. Tegen de opgelegde sanctie kan minderjarige beroep aante-
kenen bij de jeugdrechtbank.  Daarvoor kan de minderjarige rekenen op de koste-
loze bijstand van een advocaat. 

Fase 4: de oplegging van een GAS-boete 

Indien de vorige fases niet succesvol konden worden afgehandeld, dan kan de ge-
meente ervoor kiezen om een GAS-boete op te leggen aan de minderjarige. 

Fase 5: de beroepsprocedure 

De minderjarige en/of de voogd kunnen beroep instellen bij de jeugdrechtbank.  
Hiervoor kan beroep gedaan worden op de kosteloze bijstand van een advocaat.

Wat kan een NBMV doen als die niet akkoord gaat met de 
manier waarop hij of zij door de politie behandeld werd? 6

 
Wanneer de minderjarige niet akkoord gaat met de manier waarop hij of zij door de 
politie behandeld werd kan klacht ingediend worden. Er zijn verschillende instan-
ties waar klachten kunnen neergelegd worden:
 

- Dienst Intern Toezicht van de lokale politie:

Deze dienst is een intern controleorgaan dat door elk lokaal politiekantoor moet 
worden voorzien. De dienst staat onder het gezag van de burgemeester en wordt 
geleid door de korpschef. Zowel de klager als de politieagent tegen wie de klacht 
wordt gericht worden gehoord.  Eens het onderzoek is afgerond kan de korpschef 
beslissen de betrokken agent in tucht te vervolgen.  De klager wordt daarvan op 
de hoogte gebracht.

- Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P):

Dit Comité, opgericht in 1991, ziet toe op de globale werking van de politiediensten 
en een uniforme klachtenbehandeling. Het Comité P kan zelf geen politiebeamb-
ten straffen, maar kan wel advies geven aan de lokale korpschef of burgemeester.  
Het Comité kan ook beslissen om klachten die bij hen ingediend worden over te 
dragen aan de verantwoordelijke politiechef, de bevoegde Dienst Intern Toezicht 
of de gerechtelijke diensten.

- De Algemene Inspectie (AIG):

De in 2001 opgerichte Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lo-
kale Politie (‘AIG’)53 is een onafhankelijk orgaan dat instaat voor de controle op de 
werking van de federale en lokale politie. Ze staat onder het gezag van de minister 
van Binnenlandse Zaken en van de minister van Justitie. De AIG is bevoegd voor de 
behandeling van externe klachten (van natuurlijke- en rechtspersonen) en interne 
klachten (van leden van de politiediensten zelf). Deze klachten kunnen betrekking 
hebben op het gedrag van een politieagent of het algemene functioneren van een 
politiedienst. De AIG kan op eigen initiatief handelen, of op verzoek van de ge-
rechtelijke of bestuurlijke overheden. Het heeft de bevoegdheid om klachten door 
te verwijzen naar Intern Toezicht of naar het Openbaar Ministerie (‘OM’), en kan 
politieagenten verhoren met betrekking tot een klacht. De AIG kan een bemidde-
laarsrol spelen tussen de betrokken partijen.

- De lokale ombudsdienst:

Klachten die betrekking hebben op de lokale politie kunnen ook steeds worden 
gericht tot de lokale ombudsdienst van de gemeente waar de politiebeambte in 
kwestie toe behoort. Er wordt echter steeds gevraagd om eerst klacht in te dienen 
bij het betrokken politiekantoor zelf. De lokale ombudsdienst kan bemiddelen en 
voorstellen formuleren om de dienstverlening te verbeteren.
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- Het Kinderrechtencommissariaat/ Délégué Général aux Droits de l’Enfant: 

Deze beide instellingen kijken op een onafhankelijke wijze toe op de naleving van 
het Kinderrechtenverdrag. Minderjarigen of hun naasten, zoals voogden, kunnen 
zich wenden tot de klachtenlijn van deze organisaties.  Indien het slachtoffer dat 
wenst kunnen de klachten onderzocht worden en kan de kinderrechtencommissa-
ris optreden als bemiddelaar. 

- Het Interfederaal Gelijkekansencentrum UNIA:

Unia werd opgericht in 1993 onder de naam ‘Centrum voor gelijkheid van kansen 
en voor racismebestrijding’. Het is een onafhankelijke openbare instelling, bevoegd 
voor de discriminatiegronden die omschreven zijn in de Antidiscriminatiewet en de 
Antiracismewet (racisme, geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksu-
ele geaardheid...).

Wanneer de minderjarige meent dat de onheuse behandeling door de politie blijk 
geeft van discriminatie of is ingegeven door racistische motieven is het nuttig Unia 
hiervan op de hoogte te brengen. Unia staat niet zelf in voor de behandeling van 
klachten maar kan de minderjarige adviseren over de mogelijke acties die kunnen 
ondernomen worden. Mits toelating van het slachtoffer, stuurt Unia de melding 
naar de Dienst Intern Toezicht of de AIG. 

Hoe kan de voogd de NBMV zo goed mogelijk onder 
steunen wanneer deze in aanraking komt met de politie 
en het gerecht?7

 

De voogd moet een goed contact onderhouden met de advocaat en de procedures 
opvolgen.  Zoals eerder vermeld moet de voogd aanwezig zijn tijdens de zittingen 
op de rechtbank. 

Verder kan de voogd de minderjarige ondersteunen door erop toe te zien dat de 
belangen en de rechtswaarborgen deze laatste gerespecteerd worden. Wanneer 
de voogd opmerkt dat dit niet het geval is, kan men contact opnemen met de ad-
vocaat en indien nodig de pupil ondersteunen in het klachtrecht. 
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Omdat de regeling voor gezinsbijslagen recentelijk gewijzigd werd en nog onder-
hevig is aan veranderingen, beperkt dit hoofdstuk zich tot de algemene bevoegd-
heidsprincipes en de rol van de voogd. De dienst Voogdij heeft een infofiche opge-
steld over het Groeipakket die regelmatig geactualiseerd wordt. Ook stelt de dienst 
Voogdij de infofiches ‘Allocations familiales’ van Caritas International ter beschik-
king, die werden opgesteld ter ondersteuning van voogden in het kader van het 
coachingsproject. 

De gezinsbijslag is een sociale uitkering van de overheid die tot doel heeft om ge-
zinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen, zodat zij de kansen 
krijgen om te groeien en zich te ontplooien.

De gemeenschappen zijn bevoegd voor de gezinsbijslag. Elke gemeenschap heeft 
een eigen regeling. 

	› In Vlaanderen zijn de gezinsbijslagen geïntegreerd in het ‘Groeipakket’, samen 
met andere financiële tegemoetkomingen zoals de schooltoeslag (→ BOEK 6 – 
Onderwijs). Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket staat in voor de organisatie 
en het beheer van de uitbetaling van het Groeipakket in Vlaanderen. De publieke 
uitbetaler is FONS.

	› Voor Wallonië is AVIQ, l’Agence pour une vie de qualité, bevoegd voor de 
gezinsbijslagen. De publieke Waalse uitbetaler voor de kinderbijslag is FAMIWAL.

	› In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de instelling van openbaar nut, genaamd 
Iriscare, door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) bevoegd 
voor het uitwerken en toepassen van de Brusselse kinderbijslagregeling. Famiris 
is de publieke Brusselse uitbetaler.

	› Het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap - afdeling Gezin en Sociale 
Zaken – is verantwoordelijk voor de gezinsbijslagen van de minderjarigen die in 
de Duitstalige Gemeenschap wonen. 

De woonplaats van de rechthebbende minderjarige bepaalt welke gemeenschap 
bevoegd is. Of de minderjarige recht heeft op gezinsbijslagen, wat de hoogte van 
de gezinsbijslag is, hoe de aanvraag moet worden ingediend,…, is dus afhankelijk 
van waar hij of zij woont. Deze informatie staat beschreven in de infofiches van de 
dienst Voogdij en Caritas International. 

Gezinsbijslag Voor de schooltoeslag is het de Gemeenschap die de onderwijsinstelling erken-
de, financierde of subsidieerde die bepaalt op welke uitkering(en) de minderjarige 
recht heeft.  Een minderjarige die in Wallonië woont maar naar een school gaat in 
Vlaanderen, zal gezinsbijslag krijgen van een Waalse uitbetaler en de schooltoeslag 
van een Vlaamse uitbetaler. In het hoofdstuk onderwijs (→ BOEK 6 – Onderwijs) 
wordt de schooltoeslag kort besproken.

 
Rol van de voogd
 
	› Als voogd ga je na of je pupil aan de voorwaarden voldoet voor 
de gezinsbijslag. Als je pupil aan de voorwaarden voldoet dien je 
de aanvraag in. In Vlaanderen is er in principe een automatische 
toekenning. Omdat deze automatische toekenning in de praktijk 
soms langer duurt voor een niet-begeleide minderjarige, is het 
aangeraden om ook voor een pupil woonachtig in Vlaanderen 
de aanvraag in te dienen. De aanvragen kunnen digitaal via de 
websites van één van de uitbetalers. Als voogd ben je vrij om 
een uitbetaler te kiezen. Wanneer je pupil bij familie of netwerk 
verblijft (→ BOEK 5 – Verblijf bij een eigen netwerk), worden deze 
als de opvoeders beschouwd. Zij bepalen dan welke uitbetaler de 
gezinsbijslagen toekent. 

	› Als je pupil verhuist naar een woning in een andere gemeenschap, 
bekijk je opnieuw of je pupil aan de voorwaarden voldoet en dien 
je de aanvraag in.

	› Je opent een bankrekening op naam van de minderjarige als deze 
zelf de begunstigde is van de gezinsbijslag en beheert de gelden 
van je pupil (→ BOEK 1 – Opdracht van de voogd).

	› Wanneer je pupil niet meer aan de voorwaarden voor de 
gezinsbijslagen voldoet, informeer je de uitbetaler hierover. Het 
kan immers enige tijd duren vooraleer bepaalde informatie uit 
het rijksregister bij de uitbetaler terecht komt. In dat geval moet 
de minderjarige de (ten onrechte) uitbetaalde gezinsbijslagen 
terugbetalen.
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	› Als je niet akkoord bent met de beslissing van de uitbetaler neem 
je in eerste instantie contact op met de uitbetaler met de vraag 
om de beslissing te herzien. Afhankelijk van de regeling van de 
gemeenschap zijn er extra mogelijkheden om een beslissing te 
betwisten alvorens verdere juridische stappen te ondernemen. In 
Vlaanderen kan bijvoorbeeld een beroep aangetekend worden bij de 
Geschillencommissie. Tegen de beslissing van de Geschillencommissie 
of tegen de beslissing van de uitbetaler kan beroep aangetekend 
worden bij de arbeidsrechtbank (binnen de 3 maanden). Bekijk deze 
mogelijkheid met een advocaat.

	› Als je pupil meerderjarig wordt, bespreek je met je met hem of 
haar in welke gevallen hij of zij nog aanspraak kan maken op de 
gezinsbijslag.

 
 
Inleiding1

De Voogdijwet bepaalt dat de voogd verantwoordelijk is voor het beheren van het 
vermogen van de niet-begeleide minderjarige.54 Onder ‘het vermogen’ vallen alle 
goederen, inkomsten en uitgaven van de minderjarige in kwestie. Voor niet-bege-
leide minderjarigen gaat het voornamelijk over geld uit gezinsbijslagen, zakgeld, 
spaargeld, schooltoeslag, loon van een studentenjob, etc. 

Het is niet toegestaan dat de voogd geld van de minderjarige gebruikt om uitgaven 
te doen voor zichzelf. Dat geldt volgens de algemene richtlijnen voor voogden ook 
andersom; de voogd mag met eigen middelen geen uitgaven doen voor de minder-
jarige. Het is belangrijk dat die strikte scheiding duidelijk is voor de minderjarige 
vanaf de start van de voogdij.

Het kan zijn dat je pupil vraagt om geld te lenen om bijvoorbeeld 
een gsm-kaart of een winterjas te kopen. Het is beter om samen 
naar een alternatieve oplossing te zoeken in de plaats van het geld 
zelf uit te lenen. Je kan bijvoorbeeld samen op zoek gaan naar een 
goedkope tweedehands gsm of het opvangcentrum vragen of 
er nog winterjassen ter beschikking zijn. Op die manier weet de 
minderjarige dat hij of zij niet zomaar geld kan lenen, en zal hij of 
zij minder snel geneigd zijn deze vraag nogmaals te stellen. 

Tip van voogden

De voogd handelt met betrekking tot het budget eveneens als wettelijke verte-
genwoordiger, in naam en voor rekening van de minderjarige. Als wettelijk vertegen-
woordiger kan de voogd het vermogensbeheer in principe autonoom uitvoeren. 
De voogd kan bijvoorbeeld rekeningen openen voor de minderjarige (zie later) en 
deze beheren zonder voorafgaande toestemming van de vrederechter. Enkel voor 

Budgetbeheer - en verslaggeving
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bepaalde gevallen heeft de voogd een bijzondere machtiging van de vrederechter 
nodig55 (een huis kopen, een lening afsluiten,..). 

Naast deze uitzonderingen bestaan er weinig richtlijnen die voorschrijven op welke 
manier de voogd het geld van de minderjarige moet beheren. Er zijn geen uni-
forme regels over hoeveel zakgeld een voogd de minderjarige mag toestaan of 
aan welke zaken een niet-begeleide minderjarige geld kan uitgeven of niet. Van 
de voogd wordt verwacht dat hij of zij de goederen beheert als een ‘voorzichtig 
en redelijk persoon’.  Dat wil zeggen dat de voogd ervoor zorgt dat het vermogen 
op een verantwoorde manier besteed wordt en er als dusdanig over rapporteert 
aan de dienst Voogdij en het vredegerecht. Hier spreken van het hoger belang In 
dit hoofdstuk behandelen we een aantal kernprincipes inzake vermogensbeheer 
en gaan we kort in op de rapportageverplichting. Ten slot bespreken we ook de 
taak van de dienst Voogdij en het vredegerecht ter controle en opvolging van het 
vermogensbeheer.

We gaan in dit hoofdstuk niet dieper in op welke inkomsten de minderjarige heeft 
of kan hebben. Dat is verschillend en afhankelijk van zijn of haar verblijfsstatuut, 
woonplaats, school, enzovoort. Meer informatie hierover kunt u vinden in het 
hoofdstuk gezinsbijslag (→ BOEK 7 – Gezinsbijslag) en onderwijs (→ BOEK 5 – On-
derwijs) en (→	BOEK 5 – Werken).

Probeer een overzicht te hebben op de maandelijkse inkomsten 
en uitgaven van je pupil. Op die manier weet je duidelijk met welk 
geld je aan de slag moet. 

Tip van voogden

 
Budgetbeheer: pedagogisch2

De autonomie en onafhankelijkheid die aan de voogd toekomt, zorgt ervoor dat hij 
of zij op maat kan werken van de minderjarige. Het budgetbeheer en de bijhorende 
begeleiding kan dus voor elke minderjarige verschillend zijn. ligt hierin de moeilijk-
heid; van de voogd moet pedagogisch aan de slag te gaan met de minderjarige en 

bewustzijn over geld integreren in de gesprekken met de minderjarige. Dat is niet 
altijd evident. Veel jongeren staan onder druk van familie in het land van herkomst 
om geld op te sturen of willen mooie kleren of een blitse GSM om erbij te horen in 
hun nieuwe school. De voogd beoordeelt deze vragen steeds individueel en gaat 
samen met de jongere in gesprek om een werkbare oplossing te vinden. 

De onafhankelijkheid van de voogd kan ook een opportuniteit zijn. Het geeft de 
voogd bewegingsruimte om de budgetbegeleiding aan te passen aan de minder-
jarige. De voogd kan samen met hem of haar toewerken naar de meerderjarig-
heid, zijn of haar autonomie versterken en toekomstplannen helpen realiseren. 
De voogd kan de minderjarige helpen om te sparen, bewust uitgaven te doen en 
verantwoord met geld om te gaan. De vrijheid die de voogd heeft, geeft dus de mo-
gelijkheid om rekening te houden met de context, maturiteit en toekomstplannen 
van de minderjarige.

2.1. Context

Hoewel de voogd in principe alleen verantwoordelijk is, is het essentieel dat de 
budgetbegeleiding van de minderjarige gebeurt in overleg met de minderjarige 
zelf en zijn of haar omgeving. Dat kunnen de individuele begeleiders zijn, de pleeg-
familie of het netwerk waarbij de minderjarige verblijft. De intensiteit van de rol 
die de voogd opneemt met betrekking tot budgetbeheer is sterk afhankelijk van de 
opvangsituatie van de minderjarige.

In een collectief opvangcentrum is de voogd het eerste aanspreekpunt voor bud-
get-gerelateerde vragen. De voogd brengt de aanvraag voor de gezinsbijslagen in 
orde van zodra de minderjarige hier recht op heeft, maakt een afspraak bij de bank 
als de minderjarige inkomsten heeft en voert gesprekken met de minderjarige 
over mogelijke uitgaven. De individuele begeleider van de minderjarige kan hierbij 
helpen; hij of zij kan bijvoorbeeld specifieke noden signaleren, misbruik melden 
of aangeven wat gebruikelijk is en wat spanningen onder jongeren zou kunnen 
veroorzaken. 

Bijvoorbeeld: De individuele begeleider merkt dat de minderjarige nood heeft aan een 
fiets om naar school te gaan. De individuele begeleider besprak dit met de jongere en 
signaleert dit op vraag van hem of haar aan de voogd. 

Bijvoorbeeld: de minderjarige kreeg geld om een nieuwe winterjas te kopen maar kocht er 
nieuwe schoenen mee. De individueel begeleider signaleert dit aan de voogd.
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Spreek regelmatig over geld met je pupil in het bijzijn van zijn of 
haar individueel begeleider. Op die manier is iedereen op de hoog-
te van de gemaakte afspraken en beseft je pupil dat er een goede 
samenwerking is. Toets regelmatig af of er nieuwe afspraken no-
dig zijn met je pupil en de individueel begeleider.  

Tip van voogden

	› Voor minderjarigen die in een leefgroep verblijven, kan de situatie verschillend 
zijn. De minderjarige ontvangt zakgeld waarmee de opvangbegeleiding de 
minderjarige leert omgaan met geld. Voor grotere uitgaven zal de voogd sneller 
overleg plegen met de begeleiding. De bewegingsruimte van de voogd is hier 
dus kleiner.  

	› Als de minderjarige in een opvang- of pleeggezin verblijft, ligt het zwaartepunt 
van de budgetbegeleiding bij het gezin. Het geld van de gezinsbijslagen 
komt hen toe, waardoor de voogd weinig inspraak heeft. Daarnaast is er in 
bepaalde gevallen ook nog opvolging door pleegzorgdiensten  (→ BOEK  5 – 
Opvang en ondersteuning). De voogd doet daar bij wijze van spreken ‘een 
marginale toetsing’ om te kijken of het budgetbeheer op een redelijke manier 
en in het belang van de jongere gebeurt. De voogd kan bijvoorbeeld bekijken 
of er genoeg ontwikkelings- en integratiekansen zijn voor de minderjarige 
(hobby’s en vrijetijdsbesteding). Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat het 
opvanggezin verantwoording moet afleggen bij de voogd over de besteding van 
de gezinsbijslagen. Het is bijvoorbeeld niet voor elk opvanggezin mogelijk om 
te sparen voor de minderjarige. Enkel de mate van het mogelijke kan de voogd 
hierover in overleg gaan met het opvanggezin.  

	› Minderjarigen die (begeleid) zelfstandig wonen ontvangen een equivalent 
leefloon van het OCMW. Er zijn dus veel middelen, maar ook veel uitgaven. De 
voogd zorgt dat de jongere goed begeleid wordt om met de inkomsten om te 
gaan. Dat kan door in overleg te gaan met de minderjarige, de begeleiding in te 
schakelen of de maatschappelijk werker van het OCMW te betrekken. Aangezien 

deze jongeren bijna meerderjarig zijn, zullen ze veelal meer zelfstandig aan de 
slag gaan met het budget. Toch blijft het belangrijk dat de voogd een opvolging 
garandeert tot aan de meerderjarigheid. Die opvolging kan bestaan uit het 
afbouwen van zijn of haar rol en het geven van maximale beslissingsvrijheid 
aan de minderjarige. 

2.2. Maturiteit

Zoals eerder gezegd is het beheer van het vermogen eveneens deel van een pe-
dagogisch proces waarbij de minderjarige leert omgaan met geld (in een voor 
hen nieuwe context). 

Vanaf het moment dat de jongere over inkomsten beschikt, is het belangrijk dat 
de voogd het thema ‘budget’ als een terugkerende factor inbouwt in de gesprek-
ken met de minderjarige. Die gesprekken voert de voogd best op een transpa-
rante, systematische en proactieve manier opdat de minderjarige de rol van de 
voogd voldoende begrijpt en respecteert. Samen met de minderjarige kan de 
voogd spreken over uitgaven, maar ook over sparen en toekomstplannen. Zorg 
dat de jongeren een totaalbeeld heeft van zijn of haar inkomsten en uitgaven. 
Enkel op die manier kan de minderjarige inschatten welke uitgaven hij of zij echt 
belangrijk vindt. 

Het is dus essentieel dat de minderjarige mee betrokken wordt in de gesprekken 
over zijn of haar geld. De mate waarin dat kan, is sterk afhankelijk van zijn of haar 
maturiteit. Het is niet de bedoeling dat een 9-jarige alleen kan beslissen om een 
GSM te kopen, maar evenmin dat een 17-jarige nog nooit zakgeld kreeg. 

In de gesprekken met de minderjarige, maakt de voogd duidelijke afspraken, 
maar laat hij of zij ook ruimte voor beslissingsvrijheid van de minderjarige. Het is 
de bedoeling dat de minderjarige leert om initiatief te nemen, beslissingen te ne-
men en dat het oké is om fouten te maken op voorwaarde dat hij of zij eruit leert. 
Het budgetbeheer is een leerproces, dat kan evolueren doorheen een voogdij. 
Die evolutie kan de voogd samen met de minderjarige bespreken en procesmatig 
inbouwen naar de meerderjarigheid toe. 
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Wanneer een 15-jarige pupil nog niet veel ervaring heeft in het 
omgaan met geld, is het beter om hem of haar wekelijks een re-
latief klein budget aan zakgeld te geven. Naarmate je pupil leert 
om verantwoordelijk met het geld om te gaan, kunnen jullie hierin 
evolueren en een groter bedrag zakgeld per maand afspreken. Be-
spreek dit samen met je pupil, maak duidelijke afspraken en geef 
toekomstperspectief.

Tip van voogden

Wanneer de minderjarige tijdens de gesprekken weinig tegemoetkomingen wil 
doen, of hij of zij gaat niet akkoord met de manier waarop de voogd zijn of haar 
geld beheert, kan de voogd of de minderjarige zelf een verzoekschrift opstellen 
voor de vrederechter. De minderjarige kan het verzoekschrift samen met de cen-
trumbegeleiding opstellen of de voogd kan zelf helpen. De vrederechter kan dan 
oordelen over de mogelijke twistpunten.

2.3. Toekomstperspectieven

Het budgetbeheer van de NBMV is meer dan enkel het geld van de minderjarigen 
beheren en zorgen dat hij of zij spaart. Het is belangrijk om de budgetbegeleiding 
te kaderen in een breder plan. Wat zijn de dromen, aspiraties en toekomstplannen 
van de minderjarige? Welke financiële mogelijkheden zijn er en zullen er zijn wan-
neer de minderjarige 18 wordt? Geld kan een opportuniteit zijn om over de plan-
nen of dromen van de minderjarige te spreken en vice versa. Het kan een manier 
zijn om dromen te helpen realiseren en toekomstperspectief te bieden. 

De minderjarige kan bijvoorbeeld dromen dat zijn of haar gezin via gezinshereni-
ging naar België komt, hopen een eigen fietsenwinkel te starten, alleen te kunnen 
wonen in de stad, een bachelor-diploma te halen, enzovoort. Het kan helpen om 
de minderjarige hierover te laten nadenken en om samen deze plannen te concre-
tiseren in termen van budget. Het is essentieel dat de voogd onbevooroordeeld 
tegenover de aspiraties van de minderjarige staat en ruimte voor overleg openlaat.

Als je pupil bijvoorbeeld regelmatig spreekt over alleen wonen, 
maak je best proactief samen het financiële plaatje op. Sommi-
ge jongeren kan je ook vragen om zelf ‘een voorzet te geven’. Wat 
heeft hij of zij nodig om alleen te gaan wonen en hoeveel moeten 
hij of zij daarvoor sparen? ( BOEK 5 – Alleen wonen). Op die manier 
kan je samen tot de conclusie komen dat het bijvoorbeeld geen 
goed idee is om een nieuwe GSM te kopen als de huidige nog werkt.

Tip van voogden

Budgetbeheer: praktisch3

Zoals gezegd zijn er een aantal basisprincipes die aan de grond liggen van goed 
budgetbeheer.

3.1.  Openen van de sociale rechten van de minderjarige

Het budgetbeheer van de minderjarige start bij het bekomen van de gelden en te-
gemoetkomingen waarop hij of zij recht heeft. De voogd vertegenwoordigt de min-
derjarige hierin en neemt alle passende maatregelen opdat de minderjarige de hulp 
waarop hij recht heeft, ontvangt.56 Concreet betekent dus dat het de taak van de 
voogd is om na te gaan of de minderjarige recht heeft op gezinsbijslagen, schooltoe-
slagen, een equivalent leefloon, enzovoort. De voogd doet het nodige om het recht 
te openen en de tegemoetkomingen te bekomen. 

Indien de rechten van de minderjarige niet worden gewaarborgd, is het belangrijk dat 
de voogd ingaat tegen de beslissingen van de overheden of administraties in kwestie 
en indien nodig een beroepsprocedure instelt en/of een advocaat raadpleegt. 
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Maak een (Excel-)overzicht waarin je per pupil kan zien welke aan-
vragen werden gedaan, welke gelden worden ontvangen, de naam 
van de bank waarbij je pupil bankrekeningen heeft,  het bijhoren-
de bankrekeningnummer, enzovoort.

Tip van voogden

3.2 Openen van een zicht- en eventueel een spaarrekening

Vanaf het moment dat de minderjarige inkomsten heeft, opent de voogd een 
bankrekening zicht- en eventueel spaarrekening op naam van de minderjarige 
onder beheer van de voogd. 

De tussenkomst van de voogd, als wettelijke vertegenwoordiger van de niet-be-
geleide minderjarige, is voor het openen van een zichtrekening altijd vereist. 
Afhankelijk van de situatie van de jongere en de strategie van de bank, kan 
de voogd een ‘gewone’ zicht- en of spaarrekening openen of een rekening met 
‘basisbankdienst’. 

De procedure voor het openen van een ‘gewone’ zichtrekening voor niet-bege-
leide minderjarigen verschilt van bank tot bank, en soms zelfs van filiaal tot fili-
aal. Met een A-kaart kan de voogd meestal een ‘gewone zichtrekening’ openen. 
Met een bijlage 26 of attest van immatriculatie (A.I. of oranje kaart) zal de bank 
meestal slechts een rekening met basisbankdienst aanbieden. 

De basisbankdienst is een recht, dus banken mogen deze niet weigeren als aan 
de wettelijke voorwaarden is voldaan (zich kunnen identificeren, nog geen ba-
sisbankdienst bij een andere bank hebben,…).57  Indien de bank weigert een 
rekening met basisbankdienst te openen voor de minderjarige, moet de weige-
ringsbeslissing schriftelijk motiveren. De voogd kan samen met de minderjarige 
de weigeringsbeslissing aanvechten (zie verder).

De basisbankdienst, die de vorm aanneemt van een zichtrekening met een de-
betkaart, omvat verplicht de wettelijk omschreven diensten:

	› deposito’s (geld op de bankrekening zetten)
	› geld afhalen
	›  overschrijvingen doen
	› doorlopende betalingsopdrachten instellen
	› domiciliëringen instellen
	› uitvoering van betalingstransacties via een betaalkaart of een soortgelijk 
instrument

	› rekeninguittreksel ontvangen

De gebruiksmogelijkheden van de basisbankdienst zijn bij de meeste banken 
de voorbije jaren sterk uitgebreid waardoor het verschil met de ‘gewone zicht-
rekening’ kleiner is geworden. Toch zijn er bij  een basisbankdienst bepaalde 
zaken niet mogelijk die wel kunnen bij een gewone zichtrekening. Zo kan de 
minderjarige bijvoorbeeld geen negatief saldo hebben en bevat de basisbank-
dienst geen spaarrekening. Tot slot is er een maximale kost voor de gebruiker 
bij de basisbankdienst, maar is een gewone spaarrekening voor jongeren vaak 
gratis (afhankelijk van de commerciële strategie van de bank). Als de voogd een 
‘gewone’ zicht- en spaarrekening voor de minderjarige kan openen, is dat dus in 
de meeste gevallen de beste optie. 

Zorg dat je de rekening(en) van je pupil kan beheren aan de hand 
van een bank-app. Op die manier kan je op elke moment de nodi-
ge opvolging doen of verrichtingen uitvoeren en beperk je meer 
tijdsintensieve bankbezoeken tot een minimum. 

Tip van voogden

In de praktijk blijkt het openen van een bankrekening niet altijd gemakkelijk. 
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bank weigert een rekening met basisbank-
dienst te openen, het moeilijk is om een afspraak te krijgen, of dat de bank het 
attest van immatriculatie niet aanvaardt als bewijs van identificatie. 
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Hou er rekening mee dat niet alle bankkantoren of –medewerkers 
vertrouwd zijn met de doelgroep van niet-begeleide minderjari-
gen. Het kan helpen om te verwijzen naar rekeningen van andere 
pupillen die u als voogd reeds opende. Op die manier kan de bank-
medewerker eventueel navraag doen bij collega’s. 

Tip van voogden

Indien de rechten van de minderjarige geschonden worden kan de voogd ze-
ker verdere stappen ondernemen. De voogd kan bijvoorbeeld:

	› een overleg vragen met de bankdirecteur van het lokaal bankkantoor;
	› de interne klachtenprocedure van de bank volgen/klacht indienen bij het 
hoofdkantoor. De klachtenprocedure is meestal te vinden op de website 
van de bank;

	› een klacht indienen bij Ombudsfin. Ombudsfin kan helpen om oplossingen 
te vinden voor geschillen tussen burgers en financiële instellingen;

	› de situatie melden bij de FOD Economie;
	› de situatie melden bij het Kinderrechtencommissariaat;
	› een advocaat raadplegen om de bank in kwestie in gebreke te stellen.

3.3. Instellen van limieten

Bij het openen van een zichtrekening voor de minderjarige, is het belangrijk 
om de standaardinstellingen voor de overschrijvingen na te gaan en deze in-
dien nodig te laten aanpassen. De standaardlimieten zijn bij sommige banken 
zeer hoog (soms tot 5000 euro per dag en 15.000 euro per week voor over-
schrijvingen). Als de minderjarige vaak grote bedragen overschrijft (die niet 
passen binnen het gebruik dat bij de opening werd opgegeven), kan de reke-
ning door de bank geblokkeerd worden in het kader van de ‘anti-witwas-re-
geling’. Het instellen van limieten kan voorkomen dat de minderjarige grote 
uitgaven doet zonder voorafgaand overleg met de voogd. Het is belangrijk dat 
de voogd goed navraagt bij de bank dat het voor de minderjarige zelf onmo-
gelijk is om de limieten zelf aan te passen.

Om elk risico te vermijden dat de voogd persoonlijk verantwoordelijk zou wor-
den gesteld voor negatieve saldo’s van bankrekeningen van de minderjarige, 

verzekert de voogd zich er best van dat een negatief saldo niet wordt toege-
staan door de bank. Het is zeker niet de bedoeling dat de voogd zich bij de bank 
engageert om een eventueel negatief saldo zelf terug te betalen.

3.4. Rekening houden met terugvorderingen

Bepaalde toeslagen, zoals de schooltoeslag, gekoppeld aan voorwaarden (→ 
BOEK 6 – Onderwijs). Voor de schooltoeslag is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat 
de minderjarige op regelmatige wijze aanwezig is op school. De schooltoeslag 
zal moeten worden terugbetaald indien hij of zij niet voldoende aanwezig is op 
school. De voogd bespreekt dit best tijdig met de minderjarige en houdt rekening 
met mogelijke terugvorderingen in het budgetbeheer. De voogd zorgt er bijvoor-
beeld voor dat wanneer de minderjarige regelmatig afwezig is van school, het 
geld van de schooltoeslag

3.5.  Verslaggeving over het vermogen

De voogd rapporteert over het vermogensbeheer dat hij of zij uitvoert aan de 
dienst Voogdij en de vrederechter van de verblijfplaats van de de minderjarige. 
Dat doet de voogd in het halfjaarlijks voogdijverslag, dat eveneens rapporteert 
over de persoonlijke situatie van de minderjarige. Voor meer (praktische) infor-
matie over het voogdijverslag (wanneer en waar indienen, vormvereiste, etc.) 
verwijzen we door naar (→ BOEK 1 – Dienst Voogdij en opdracht van de voogd). 

De voogd vult het verslag zo volledig mogelijk in voor de gelden die hij of zij als 
voogd in samenwerking met de minderjarige beheert. Wanneer bijvoorbeeld 
pleegzorgers de begunstigden zijn van het groeipakket en niet de minderjarige 
zelf, worden de gelden beheerd door de pleegzorger. De voogd hoeft in het ver-
slag dan ook niet te rapporteren over deze inkomsten. De voogd geeft in het 
verslag wel aan dat de gezinsbijslagen werden toegekend, maar dat hij of zij niet 
instaat voor het beheer ervan.

	› Het beginverslag58 geeft een inzicht in de financiële situatie van de 
minderjarige op het moment van aanvang van de voogdij. Vaak heeft  de 
minderjarige bij aanvang van de voogdij geen goederen of geld in zijn of haar 
bezit en werd er nog geen zicht- of spaarrekening geopend. Als dat het geval 
is mag de voogd de desbetreffende rubrieken in het verslag blanco laten. 

	› Nadien zorgt de voogd dat hij of zij minstens tweemaal per jaar een 
tussentijds verslag59 bezorgt over het vermogen van de minderjarige.  In 
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dat verslag bezorgt de voogd een inzicht in de financiële situatie van de 
minderjarige en een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de afgelopen 
zes maanden. Het is belangrijk dat de voogd hierbij de evolutie ten aanzien 
van het vorige verslag aantoont. Ten slotte beschrijft de voogd welke afspraken 
met de minderjarige (en zijn of haar context) werden gemaakt over zijn of haar 
budget, uitgaven of spaardoelstellingen. 

	› In het eindverslag, dat uiterlijk 15 dagen na beëindiging van de voogdij bezorgd 
wordt, geeft de voogd een stand van zaken bij het einde van de voogdij.

Het kan zijn dat je volmacht op de rekening van je pupil vervalt 
op het moment dat de jongere 18 wordt. Zorg dus zeker dat je 
hierop anticipeert en een overzicht van de rekeningstanden voor 
het eindverslag opvraagt voor de officiële meerderjarigheid van 
je pupil. 

Tip van voogden

Wanneer de voogd het verslag opstuurt naar de dienst Voogdij en het vredege-
recht, moet deze ook de rekeninguittreksels van de minderjarige bezorgen ter 
staving van de saldi die vermeld werden in het rekening overzicht. Het is echter 
niet nodig om de rekeninguittreksels van alle in- en uitgaven die de minderjarige 
deed aan de vrederechter en de dienst voogdij te bezorgen. Een screenshot of een 
pdf-uittreksel uit of van de bank-app dat het saldo aantoont op de datum van het 
voogdijverslag volstaat.

De voogd kan het voogdijverslag gebruiken om in gesprek te gaan met de min-
derjarige. Op die manier wordt het rapport een tool die kan helpen om met de 
minderjarige te spreken over zijn of haar geld. De voogd kan de minderjarige even-
tueel ook vragen om te helpen om zijn of haar budgetbeheer te rapporteren. Voor 
sommige jongeren kan het nuttig zijn om zelf bij te houden welke uitgaven er deze 
maand gedaan werden.  

Opvolging door de dienst Voogdij en vrederechter4

4.1.  Opvolging door de dienst Voogdij

In kader van de dagelijkse opvolging van voogden, bekijkt de referentiepersoon 
of het budgetbeheer dat de voogd uitvoert naar behoren verloopt. Dat doet hij 
of zij in eerste instantie via het hierboven vermelde voogdijverslag. 

In het verslag moeten volgende basisprincipes duidelijk beschreven en gestaafd 
worden:

	› Beheerde de voogd het vermogen van de minderjarige als ‘voorzichtig en 
redelijk persoon’? 

	› Ging de voogd in gesprek met de minderjarige, de opvangvoorziening, 
pleegfamilie en/of familie over geldbesteding?

	› Opende de voogd ten gepaste tijden een zicht- en spaarrekening op naam 
van de minderjarige?

	› Beheerde de voogd geen vermogen van de minderjarige op eigen 
persoonlijke rekeningen?

	› Stelde de voogd limieten in voor geldopnames?

Wanneer de referentiepersoon merkt dat de voogd extra ondersteuning kan 
gebruiken inzake budgetbeheer zal hij of zij de voogd voorstellen om hierover 
extra opleidingen of coaching te volgen. De voogd kan met vragen over budget-
beheer ook steeds terecht bij zijn of haar referentiepersoon.

4.2. Opvolging door de vrederechter

Ook de vrederechter controleert het budgetbeheer dat door de voogd wordt 
gerapporteerd. De vrederechter gaat daarbij na of de rekeningstanden kloppen 
en of de uitgaven in verhouding zijn met de behoeften van de minderjarige. 

De voogdijwet beschrijft bijkomend dat de vrederechter aan het einde van de 
voogdij ‘décharge verleent’ aan de voogd. De vrederechter maakt daarvoor een 
proces-verbaal op van de rekening en verantwoording, van de goedkeuring er-
van en van de aan de voogd verleende décharge. 

Ten slotte zal de vrederechter oordelen over eventuele geschillen of twistpun-
ten tussen de minderjarige en de voogd.60 Het is dus noodzakelijk dat de vre-
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derechter de voogdijverslagen systematisch en consequent ontvangt om  een 
goede beoordeling van de situatie te kunnen maken. In geval van conflict zal de 
vrederechter de voogd en de minderjarige uitnodigen voor een zitting en hun 
standpunten horen. Nadien zal de vrederechter een uitspraak doen. 
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3. In welke taal dien ik mijn verslag neer te leggen bij het vredegerecht?

Indien de verblijfsplaats van uw pupil gelinkt is aan een Franstalig vredegerecht, 
maar u bent zelf Nederlandstalig, is het belangrijk dat een Franstalig verslag 
neerlegt. U maakt dus gebruik van de Franstalige sjablonen en vult het verslag 
ook in het Frans in. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van het 
verslag, kan u contact opnemen met uw referentiepersoon om te bekijken hoe 
we u hierin kunnen ondersteunen. 

4. Wat moet u doen als de taal van het bevoegd vredegerecht een andere is 
dan die van uzelf?

Indien het voor u absoluut niet mogelijk is om het verslag in te vullen in het 
Frans, kan u hiervoor beroep doen op een vertaler-tolk. U gebruikt daarvoor 
wel het Franstalige basissjabloon en laat slechts de door u ingevulde Neder-
landstalige passages vertalen. Indien u van deze mogelijkheid wenst gebruik te 
maken, meldt u dit eerst aan uw referentiepersoon. 

5. Moet ik steeds het volledige verslag opnieuw invullen?

Om uzelf tijd en administratieve werklast te besparen, raden we u aan steeds 
verder te werken op het voorgaande tussentijds verslag. U hoeft op die manier 
slechts de zaken die de afgelopen zes maanden veranderden, aan te passen. U 
kan dit doen op volgende manier:

 z U maakte een tussentijds verslag in januari 2021 en sloeg dit op onder de 
naam ‘202101 PUPILX – tussentijds verslag 1’

 z De volgende keer dat u een tussentijds verslag maakt, opent u het 
voorgaande tussentijds verslag ‘202101 PUPILX – tussentijds verslag 1’
	› De zaken die behouden kunnen blijven, kan u laten staan (familiale 
situatie, school indien onveranderd, rekeningnummers,…)

	› De zaken die veranderd moeten worden, past u aan.

 z Als u klaar bent met de aanpassingen, slaat u het document op via ‘opslaan 
als’. Wanneer u het document bewaart via ‘opslaan als’, wordt een nieuwe 
versie van het document bewaard. U geeft dit dan de naam ‘202106 PUPILX-
tussentijds verslag 2’.

 | Als u het aangepaste document opslaat via ‘opslaan’, wordt een nieuwe 

Vermogensverslag: handleiding voor voogden

Het vermogensverslag maakt integraal deel uit van het voogdijverslag dat u 
tweejaarlijks aan de vrederechter en de dienst Voogdij voorlegt. Hieronder ge-
ven we toelichting bij enkele specifieke elementen uit het vermogensverslag.

1. PRAKTISCH 

1. Naar welke vrederechter moet ik mijn verslag verzenden en wat bij verhuis?

De vrederechter van de verblijfplaats van uw pupil is bevoegd voor de contro-
le van uw verslagen. U kan opzoeken welke vrederechter dat is via deze web-
site: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/een-rechtbank-zoeken door de 
postcode van de verblijfplaats van uw pupil in te vullen. U zal daar meteen de 
juiste contactgegevens vinden. Wanneer uw pupil verhuist, is het belangrijk dat 
u steeds aan de vrederechter van de vorige verblijfplaats vraagt om het ad-
ministratief dossier van de NBMV te verzenden naar de vrederechter van de 
nieuwe verblijfplaats. U vermeldt daarbij de nieuwe verblijfplaats (het volledige 
adres) van de minderjarige en benoemt uw mail of brief als ‘verzoekschrift tot 
verzending’. Het vredegerecht doet nadien het nodige. Het eerstvolgende ver-
slag dient u in bij de vrederechter van de nieuwe verblijfplaats. U kan hierbij 
vragen of de verhuis van het administratief dossier goed is verlopen.

2. Op welke manier mag ik het verslag neerleggen bij het vredegerecht?  

Het verslag kan op verschillende manieren neergelegd worden bij het vredege-
recht.  Wettelijk gezien is het expliciet voorzien om uw verslag ter plaatse neer te 
leggen, per brief of via e-deposit (meer uitleg over e-deposit vindt u in vraag 8) . 
De mogelijkheid om verslagen via mail neer te leggen is nog niet wettelijk veran-
kerd. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde vredegerechten weigeren om de ver-
slagen via mail te ontvangen en vereisen om het verslag per post te verzenden 
of ter plaatse neer te leggen. Indien dit het geval is, vragen we u om ons hiervan 
op de hoogte te stellen. 

De meeste vredegerechten aanvaarden echter de verslagen wel via gewone 
mail. Indien dat zo is, kan u dit doen. Het is de meest gebruiksvriendelijke ma-
nier, aangezien u het verslag op die manier in één mail kunt verzenden naar het 
vredegerecht én uw referentiepersoon.
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 | U kiest ‘gereedschappen’ en dan ‘certificaten’.
 | U klikt op ‘digitaal ondertekenen’ en selecteert het vlak waar uw 
handtekening moet komen.

 | U krijgt uw identiteitsgegevens te zien en vult uw pincode van uw 
ID-kaart in.

 | Uw handtekening verschijnt in het geselecteerde vlak.

	› U kan het omzetten in pdf-formaat en ondertekenen met de ‘tekenen’ 
functie

 | Klink op ‘gereedschappen’
 | Klik op ‘invullen en ondertekenen’
 | Kies op de functie ‘tekenen’
 | Teken met uw muis uw handtekening en sla het bestand opnieuw op.

10. E-deposit

Via e-Deposit kan u brieven, conclusies en stukkenbundels elektronisch neer-
leggen in het juiste dossier voor de betreffende rechtbank. 
Link: https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login# 

 z U logt in op e-deposit met een identiteitskaartlezer of met de it’s me-app. 

 z Op het startscherm vult u in in welke hoedanigheid u de documenten wenst 
neer te leggen. U kiest ‘burger’.

 z Bij actie kiest u: ‘documenten neerleggen’

 z U klikt op volgende en komt op een nieuw scherm waarin u de gegevens van 
het bevoegd vredegerecht kan invullen.

 | E-deposit vraagt u dan het rol- of systeemnnummer te geven. Indien u 
het rolnummer van het voogdijdossier niet kent, kan u dit eenmalig op-
vragen aan de griffie van uw vredegerecht.

 ~ Het rolnummer wordt ook wel een W-nummer genoemd.
 ~ Het rolnummer begint met het jaartal van openen van het dossier, ge-
volgd door de letter W en het volgnummer van het dossier. Meestal 
kent u het volgnummer van het dossier niet, maar zoals hierboven ver-
meldt kunt u dit opvragen aan de griffie van het bevoegd vredegerecht. 

 | Bij ‘activiteit’ kan u kiezen of u een conclusie, brief of stukkenbundel. U 
kiest hierbij voor ‘stukkenbundel’.

versie van het document met de vorige naam bewaard. U bent de vorige 
versie kwijt indien u deze niet apart heeft bewaard.

6. Wanneer vul ik welk verslag in? 

We herinneren u graag nog eens aan het relevante verschil tussen het begin-, 
tussentijds en eindverslag. Zorg ervoor dat u steeds het juiste verslag gebruikt. 

	› Het beginverslag dient te worden verzonden uiterlijk 15 dagen nadat u 
werd aangewezen als voogd.

	› Het tussentijds verslag moet vervolgens steeds om de zes maanden 
worden ingediend. 

	› Het eindverslag wordt uiterlijk 15 dagen na de beëindiging van uw taak als 
voogd bezorgd. 

	› Het is belangrijk dat u in het tussentijds verslag en het eindverslag steeds 
de periode waarop het verslag betrekking heeft vanboven op het verslag 
invult en dat u de datum waarop u het verslag invulde vermeldt bij uw 
handtekening onder elk verslag. 

7. Digitaal invullen van het vermogensverslag

We willen alle stimuleren om te evolueren naar het digitaal invullen van de ver-
slagen. Dit is gemakkelijker voor vrederechters en referentiepersonen en zal 
ook u in de toekomst tijd besparen. Indien u problemen ondervindt met het di-
gitaal invullen van de verslagen, kan u steeds terecht bij uw referentiepersoon. 

8. Welke opmaak gebruik best ik om het verslag in te vullen? 

We willen u vragen het voogdijverslag in te vullen in een andere kleur dan 
zwart. Normaliter werd het lettertype en de tekstkleur ingesteld door de dienst 
Voogdij (Calibri, blauw). Indien dit niet het geval is vragen we om zelf een andere 
kleur dan zwart te kiezen. Dit maakt het voor de referentiepersonen en vrede-
rechters eenvoudiger om de relevante gegevens te filteren.

9. Hoe kan ik het verslag ondertekenen? 

	› U kan het afdrukken, ondertekenen en inscannen
	› U kan het omzetten in pdf-formaat en digitaal ondertekenen met een E-ID. 
Zie hier voor meer info.

 | U kiest ‘opslaan als’, en past het formaat aan naar PDF.
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2.2. Globale rekeningoverzicht

1. Waarom moet ik in het globaal rekening overzicht ook de eindbedragen 
van het vorige verslag noteren?

In het globale rekeningoverzicht van het verslag wordt u ook gevraagd de eind-
bedragen waarmee u het vorige verslag afgesloten hebt (en dus de huidige be-
heerperiode mee begon), te noteren. Dat betekent dat de eindbedragen van de 
vorige beheerperiode noodzakelijk ook de beginbedragen zijn van de periode 
waarover u verslag uitbrengt. Door beide bedragen telkens naast elkaar in ko-
lommen te plaatsen krijgt u in één oogopslag de wijzigingen te zien. Dit basis-
beginsel van budgetbeheer is noodzakelijk voor u, uw referentiepersoon en de 
vrederechter om een zicht te hebben op de balans.

2. Hoe moet ik de stand van de geblokkeerde rekening kennen? 

Om een vermogensverslag te kunnen opstellen, is het noodzakelijk dat u als 
voogd een zicht hebt op alle gelden die de jongere ter beschikking heeft. De ge-
blokkeerde rekeningen geopend door het Agentschap Opgroeien maken daar 
inherent deel van uit. 
U kan een stand van de rekening opvragen bij de plaatsende instantie, dus de 
intersectorale toegangspoort of de jeugdrechter.  Meer info hierover kan u vin-
den in de infofiche over het groeipakket dat u bij de dienst Voogdij kan opvragen. 

Indien het te lang duurt vooraleer u het saldo van de rekening kent, mag u het 
verslag indienen zonder dit bedrag. U kan dit in het verslag vermelden. 
 

3. Moet ik het vermogensverslag ook invullen wanneer de gelden van mijn 
pupil door het pleeggezin worden beheerd? 

Ja, u vult het verslag in in de mate van het mogelijke en voor de gelden die 
u als voogd beheert. Wanneer de pleegzorgers de begunstigden zijn van het 
groeipakket en niet de minderjarige, worden de gelden beheerd door de pleeg-
zorger. Het is dan ook niet nodig om deze gelden in het vermogensverslag op 
te nemen. U kan dit vermelden in het verslag bij de vraag: ‘Wie ontvangt de ge-
zinsbijslagen indien de jongere zelf niet de begunstigde is?’. Indien uw pupil een 
vakantiejob doet en u een bankrekening op zijn/haar naam opent, kan u deze 
gelden wel opnemen in het verslag. 

 | U komt in het scherm waarin u documenten kan uploaden. U klikt rechts 
op ‘klik om nieuwe stukken toe te voegen’ en upload uw voogdijverslagen.

Op deze manier kan u het verslag enkel indienen bij de vrederechter. De dienst 
Voogdij kan nog geen verslagen ontvangen via e-deposit. We houden u op de 
hoogte over verdere evoluties hieromtrent.

2. INHOUDELIJK

2.1. Onderscheid begin- tussentijds en eindverslag

BEGINVERSLAG

In het beginverslag wordt een stand van zaken van de situatie van de minder-
jarige gevraagd. De dienst Voogdij en de vrederechter wil met dit verslag onder 
meer kunnen zien of de jongere bezittingen of gelden heeft bij aanvang van de 
voogdij. Voor het vermogensverslag houdt dit veelal in dat veel vragen niet van 
toepassing zijn. Wanneer er nog geen rekening werd geopend voor de jongere, 
is het dus niet nodig om een rekeningnummer te noteren. Het is nog steeds 
zinvol om de categorieën samen met uw pupil te overlopen en te bekijken of er 
geen relevante gegevens beschikbaar zijn. De categorieën die niet van toepas-
sing zijn, laat u open of vult u in met ‘niet van toepassing’. 

TUSSENTIJDSVERSLAG

We verwachten dat u de volledige bedragen aan inkomsten en uitgaven van de 
volledige beheerperiode (dus de voorbije zes maanden) rapporteert. Dit ba-
sisbeginsel van budgetbeheer (zicht op de balans) is noodzakelijk voor u, uw 
referentiepersoon en de vrederechter om een zicht te hebben op de balans van 
de rekeningen. 

EINDVERSLAG

In het eindverslag vragen we u een (financiële) stand van zaken te geven op het 
moment dat de voogdij werd beëindigd. Indien u geen zicht meer heeft op de 
rekeningen van uw pupil de dag dat hij/zij meerderjarig wordt, raden we u aan 
hierop te anticiperen en een overzicht te vragen enkele dagen voordien. 
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In de categorie zakgeld noteert u het totaalbedrag aan afgesproken zakgeld 
dat uw pupil ontving de voorbije 6 maanden. Dit betreft zakgeld vanuit inkom-
sten van de jongere zelf (inkomsten vanuit bijvoorbeeld gezinsbijslag of OCMW, 
waarbij u in overleg met de minderjarige een bedrag aan zakgeld afspreekt). 
Het is niet nodig om de uitgaven die gedaan worden met het zakgeld verder te 
specifiëren. Indien de jongere bijvoorbeeld zijn hobby’s betaalt met het zakgeld, 
is het ook niet nodig deze uitgaven nog eens apart te vermelden bij ‘hobby’s’. 

2.5. Bijlagen

Moet ik de rekeninguittreksels effectief toevoegen?

Het is noodzakelijk om een rekeninguittreksel te bezorgen ter staving van de 
saldo’s die vermeld werden in het globaal rekening overzicht. Het is niet no-
dig om de rekeninguittreksels van alle in- en uitgaven die uw pupil deed te 
bezorgen aan de vrederechter en de dienst voogdij. Het is voldoende om een 
screenshot of pdf-uittreksel uit of van de bank-app te nemen. 

Het is steeds mogelijk (en zelfs aangewezen) om ook met de pleegzorgers af-
spraken te maken rond beheer van het geld van uw pupil. Zo kan u bijvoorbeeld 
samen een spaarplan maken of afspreken hoeveel zakgeld de minderjarige zelf 
kan besteden. Indien u hierrond afspraken maakte met de pleegzorgers, kan u 
dit vermelden bij de vraag: ‘Welke afspraken werden gemaakt met uw pupil en 
zijn/haar context betreffende het beheer van het vermogen’? .

2.3. Inkomsten

1. Wat moet ik invullen als het groeipakket nog niet werd toegekend of 
ontvangen?

Het meest essentiële is dat uw referentiepersoon en de vrederechter zien of 
het groeipakket en de bijhorende toeslagen werden aangevraagd en toege-
kend. Indien u het groeipakket aanvroeg, maar nog niet ontvangen heeft, kan u 
‘aangevraagd’ noteren bij het saldo. 

2. Welke bedragen vul ik in bij de rubriek inkomsten?

We vragen dat u de bedragen aan inkomsten (en uitgaven) van de volledige 
beheerperiode (dus zes maanden voor een tussentijds verslag) rapporteert. 
Indien uw pupil dus maandelijks 200 euro groeipakket ontvangt, noteert u het 
totale bedrag (dus 6x200=1200) in de kolom met de uitgaven. De schooltoeslag 
bijvoorbeeld noteert u enkel wanneer die werd uitbetaald gedurende de be-
heerperiode waarover het verslag gaat. 

3. Zakgeld OC/LOI: moeten de inkomsten van zakgeld in OC en leefgeld LOI      
ook bij inkomsten/uitgaven worden opgenomen? 

Het is niet nodig om het zakgeld dat de jongere krijgt in het OC of het LOI op te 
nemen, aangezien het gaat over kleinere bedragen gaat en u deze budgetten 
als voogd niet moet beheren. 

2.4. Uitgaven

Zakgeld (niet van OC/ILO): Op welke manier moet ik het zakgeld voor de 
jongere weergeven?
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EERSTE VOOGDIJVERSLAG NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE 

VREEMDELING1 
Datum:  

 
… 

 
12. Rekeningen van de minderjarige 
 
Zichtrekening(en) 
 

Naam bank Rekeningnummer Saldo op datum van aanwijzing voogd 

  € 

  €  

 
Spaarrekening(en) 
 

Naam bank Rekeningnummer Saldo op datum van aanwijzing voogd 

  €  

  €  

 
Geblokkeerde rekening(en)2 
 

Naam bank Rekeningnummer Saldo op datum van aanwijzing voogd 

  €  

  €  

 
13. Andere bankproducten (zo ja, welke en van welke waarde) 
Bijvoorbeeld: aandelen, obligaties,…  

 

 

 

 
1 Artikel 13, § 1 programmawet 24/12/2002 
 
2 Een geblokkeerde rekening kan bijvoorbeeld voor de minderjarige geopend worden door het Agentschap Opgroeien, in het kader van 
de 2/3de regeling voor het groeipakket, op verzoek van de vrederechter of voor het bewaren van een huurwaarborg. 

VERMOGEN VAN DE MINDERJARIGE 

                
FOD Justitie – DG Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden – Dienst Voogdij 

 
 

 
Waterloolaan 115 – 1000 Brussel – info@just.fgov.be   
www.justitie.belgium.be   
 

2 

14. Andere roerende goederen 
Bijvoorbeeld: fiets, auto, laptop, smartphone,… 

 

 

 
15. Onroerende goederen 
Bijvoorbeeld: huis, appartement, grond,… 

 

 

 
16. Overzicht van de inkomsten3 
 

Categorie Welke? Bedrag 

Groeipakket4 
 

Gezinsbijslag (basisbedrag) 
 

€ 

Sociale toeslag  
 

€ 

Schooltoeslag 
 

€ 

Inkomsten uit arbeid  
Bv. studentenjob, stage,… 

 
 

€ 

 
 

€ 

 
 

€ 

Sociale uitkeringen  
Bv. OCMW, CBAW, 
tegemoetkoming mindervalide,… 

 
 

€ 

 
 

€ 

 
 

€ 

Andere 
Bv. huuropbrengsten, intresten, 
terugbetalingen… 

 
 

€ 

Totaal  € 

 
 
Wie ontvangt het groeipakket indien de jongere niet zelf begunstigde is?  
 

 

 

 

 

 
3 Op het moment van aanwijzing 
4 Enkel in te vullen indien de jongere zelf begunstigde is van het groeipakket 

INKOMSTEN VAN DE MINDERJARIGE  

7170



BijlageBijlage

Ee
rs

te
 v

er
m

og
en

sv
er

sl
ag

Eerste verm
ogensverslag

                
FOD Justitie – DG Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden – Dienst Voogdij 

 
 

 
Waterloolaan 115 – 1000 Brussel – info@just.fgov.be   
www.justitie.belgium.be   
 

3 

 

 
17. Overzicht van de maandelijkse uitgaven5 
 

Beschrijving Bedrag per maand 

Huur  €  
 

Nutsvoorzieningen en internet €  
 

Zakgeld € 
 

Hobby’s € 
 

Schoolgeld € 
 

Andere (vermelden welke) € 
 

Totaal € 
 

 
 
18. Heeft de minderjarige een lopende lening of andere openstaande schulden?  
Zo ja, vermeld de identiteit van de schuldeiser en het (nog) terug te betalen bedrag. 
 

 

 

 

 
 

 
 
19. Zijn er verzekeringen afgesloten voor de minderjarige?  
Zo ja, welke? (bv. burgerlijke aansprakelijkheid (=“familiale”), brandpolis…) 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

 
5 Op het moment van aanwijzing 

UITGAVEN VAN DE MINDERJARIGE 

                
FOD Justitie – DG Wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden – Dienst Voogdij 
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4 

 
 
20. Welke afspraken werden met de minderjarige (en zijn/haar omgeving) gemaakt rond beheer en 
besteding van het vermogen? 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Datum verslag: 
 
Voornaam en naam voogd:  
 
Handtekening: 

 
 
 
 
Toe te voegen : 

- Rekeninguittreksels (of print screen/pdf) van alle rekeningen ter staving van het saldo 
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TUSSENTIJDS VERSLAG NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE 
VREEMDELING1 

Periode van              tot                  
… 

 
12. Rekeningen van de minderjarige 
Zichtrekening(en) 

Naam bank Rekeningnummer Saldo vorig verslag Saldo huidig verslag  

  € €  

  € €  

 
Spaarrekening(en) 

Naam bank Rekeningnummer Saldo vorig verslag Saldo huidig verslag  

  € €  

  € €  

 
Geblokkeerde rekening(en)2 

Naam bank Rekeningnummer Saldo vorig verslag Saldo huidig verslag  

  € €  

  € €  

 
13. Andere bankproducten (zo ja, welke en van welke waarde op datum van dit verslag) 
Bijvoorbeeld: aandelen, obligaties,…  

 

14. Andere roerende goederen 
Bijvoorbeeld: fiets, auto, laptop, smartphone,… 

 

15. Onroerende goederen 
Bijvoorbeeld: huis, appartement, grond,… 

 

 
16. Overzicht van de inkomsten sinds het vorige verslag 

Categorie Welke? Bedrag (voor de volledige 
periode) 

 
1 Artikel 19, § 1 programmawet 24/12/2002 
2 Een geblokkeerde rekening kan bijvoorbeeld voor de minderjarige geopend worden door het Agentschap Opgroeien, in het kader van 
de 2/3de regeling voor het groeipakket, op verzoek van de vrederechter of voor het bewaren van een huurwaarborg. 

VERMOGEN VAN DE MINDERJARIGE 

INKOMSTEN VAN DE MINDERJARIGE  
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Groeipakket3 
 

Gezinsbijslag (basisbedrag) 
 

€ 

Sociale toeslag  
 

€ 

Schooltoeslag 
 

€ 

Inkomsten uit arbeid  
Bv. studentenjob, stage,… 

 
 

€ 

 
 

€ 
 

Sociale uitkeringen  
Bv. OCMW, CBAW, 
tegemoetkoming mindervalide,… 

 
 

€ 

 
 

€ 

 
 

€ 

Andere 
Bv. huuropbrengsten, intresten, 
terugbetalingen… 

 € 

Totaal ontvangen bedrag4  € 

 
Wie ontvangt het groeipakket indien de jongere niet zelf begunstigde is?  

 

 

 

 
17. Overzicht van de uitgaven van de minderjarige sinds het vorige verslag 
 

Beschrijving Bedrag (voor de volledige 
periode) 

Huur  €  
 

Nutsvoorzieningen en internet €  
 

Zakgeld € 
 

Hobby’s € 
 

Schoolgeld € 
 

Andere (vermelden welke) € 
 

Totaal bedrag voor 6 maanden € 
 

 

 
3 Enkel in te vullen indien de jongere zelf begunstigde is van het groeipakket 
4 Voor de afgelopen 6 maanden 

UITGAVEN VAN DE MINDERJARIGE 
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18. Werden er tijdens de afgelopen periode uitzonderlijke uitgaven gedaan?  
Bijvoorbeeld: aankoop laptop, medische kosten, terugbetaling lening, gezinshereniging,… 

 

 
19. Heeft de minderjarige een lopende lening of andere openstaande schulden?  
Zo ja, vermeld de identiteit van de schuldeiser en het (nog) terug te betalen bedrag.  

 

 
20. Zijn er verzekeringen afgesloten voor de minderjarige?  
Zo ja, welke? (bv. burgerlijke aansprakelijkheid (=“familiale”), brandpolis…) 

 

 

 
21. Welke afspraken werden met de minderjarige (en zijn/haar omgeving) gemaakt rond beheer en 
besteding van het vermogen? 

 

 
Datum verslag:       
Voornaam en naam voogd:     
Handtekening:         
 

Toe te voegen : 
Rekeninguittreksels (of print screen/pdf) van alle rekeningen ter staving van het saldo 
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EINDVERSLAG NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING1 
Periode van            tot        (einde voogdij) 

 

…. 

 
15. Rekeningen van de minderjarige 
 
Zichtrekening(en) 
 

Naam bank Rekeningnummer Saldo vorig verslag Saldo op het einde van de 
voogdij  

  € €  

  € €  

 
Spaarrekening(en) 
 

Naam bank Rekeningnummer Saldo vorig verslag Saldo op het einde van de 
voogdij 

  € €  

  € €  

 
Geblokkeerde rekening(en)2 
 

Naam bank Rekeningnummer Saldo vorig verslag Saldo op het einde van de 
voogdij 

  € €  

  € €  

 
16. Andere bankproducten (zo ja, welke en van welke waarde op het einde van de voogdij) 
Bijvoorbeeld: aandelen, obligaties,…  

 

 

 
  

 
1 Artikel 19, § 2 van titel XIII, Hoofdstuk 6 programmawet 24/12/2002 
 
2 Een geblokkeerde rekening kan bijvoorbeeld voor de minderjarige geopend worden door het Agentschap Opgroeien, in het kader van 
de 2/3de regeling voor het groeipakket, op verzoek van de vrederechter of voor het bewaren van een huurwaarborg. 

VERMOGEN VAN DE MINDERJARIGE 
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17. Andere roerende goederen 
Bijvoorbeeld: fiets, auto, laptop, smartphone,… 

 

 

 
18. Onroerende goederen 
Bijvoorbeeld: huis, appartement, grond,… 

 

 
 
 

 
19. Overzicht van de inkomsten sinds het vorige voogdijverslag tot het einde van de voogdij 
 

Categorie Welke? Bedrag (voor de voorbije periode) 

Groeipakket3 
 

Gezinsbijslag (basisbedrag) 
 

€ 

Sociale toeslag  
 

€ 

Schooltoeslag 
 

€ 

Inkomsten uit arbeid  
Bv. studentenjob, stage,… 

 
 

€ 

 
 

€ 

 
 

€ 

Sociale uitkeringen  
Bv. OCMW, CBAW, 
tegemoetkoming mindervalide,… 

 
 

€ 

 
 

€ 

 
 

€ 

Andere 
Bv. huuropbrengsten, intresten, 
terugbetalingen… 

 
 

€ 

Totaal ontvangen bedrag  
 

€ 

 
 
Wie ontvangt het groeipakket indien de jongere niet zelf begunstigde is?  
 

 
 

 

 
3 Enkel in te vullen indien de jongere zelf begunstigde is van het groeipakket 

INKOMSTEN VAN DE MINDERJARIGE  
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20. Overzicht van de uitgaven van de minderjarige4  
 

Beschrijving Bedrag  

Huur  €  
 

Nutsvoorzieningen en internet 
 

€ 

Zakgeld € 
 

Hobby’s € 
 

Schoolgeld € 
 

Andere (vermelden welke) € 
 

Totaal € 
 

 
 
21. Werden er tijdens de afgelopen periode uitzonderlijke uitgaven gedaan?  
Bijvoorbeeld: aankoop laptop, medische kosten, terugbetaling lening, gezinshereniging,… 

 

 

 
22. Heeft de minderjarige een lopende lening of andere openstaande schulden?  
Zo ja, vermeld de identiteit van de schuldeiser en het (nog) terug te betalen bedrag. 
 

 

 

 

 
23. Zijn er verzekeringen afgesloten voor de minderjarige?  
Zo ja, welke? (bv. burgerlijke aansprakelijkheid (=“familiale”), brandpolis…) 
 

 

 

 

 

 

 
 

4 Sinds het vorige voogdijverslag tot het einde van de voogdij 

UITGAVEN VAN DE MINDERJARIGE 
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24. Welke afspraken werden met de minderjarige (en zijn/haar omgeving gemaakt rond beheer en 
besteding? 
 

 

 

 

 
 
 

Datum verslag: 
 
Voornaam en naam voogd:  
 
Handtekening: 

 
 
 
 
Toe te voegen : 

- Rekeninguittreksels (of print screen/pdf) van alle rekeningen ter staving van het saldo 
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