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Voogd  
Als voogd ben je de wettelijke vertegenwoordiger, sta je de minderjarige bij in alle 

administratieve en juridische stappen, zorg je voor het algemeen welzijn van de minderjarige 

en werk je mee aan een toekomstperspectief. Je begeleidt de minderjarige bijvoorbeeld bij 

de asielaanvraag of zorgt ervoor dat de minderjarige onderwijs kan volgen. Je neemt de 

minderjarige evenwel niet in huis. 

Wie? 
De dienst Voogdij van de FOD Justitie is verantwoordelijk voor de voogdij over niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen. De dienst is bevoegd voor het aanwijzen van een 

voogd en coördineert de contacten tussen de verschillende overheden bevoegd voor asiel, 

opvang en huisvesting.  

Hoe? 
Je kan op ieder tijdstip een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst Voogdij. De 

kandidatuur moet de volgende documenten bevatten: 

 Motivatiebrief 

 CV 

 Bewijs van goed gedrag en zeden (model II) 

 Alle verdere inlichtingen over de opleiding, beschikbaarheid en bekwaamheid met 

betrekking tot de problematiek.  

Na aanvaarding van de kandidatuur zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Dit gesprek zal naar jouw motivatie en visie op de functie van voogd peilen. Daarnaast wordt 

er ook gekeken naar jouw kennis en ervaring inzake de problematiek van niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen en van hun begeleiding. 

Waar kan ik terecht? 
De kandidatuur moet worden verstuurd naar de dienst Voogdij ter attentie van:  

Seppe Brantegem -  Diensthoofd 

FOD Justitie 

Dienst Voogdij  

Waterloolaan 115 -  Brussel 

Voor meer informatie: 

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-

begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij 

http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij


Pleeggezin 
Een pleeggezin neemt tijdelijk een aantal opvoedingstaken over van de ouders. Het zorgt 

voor het kind, materieel, fysiek, emotioneel,... Voor niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen bestaan er twee vormen van pleegzorg. De perspectiefbiedende pleegzorg 

biedt het kind voor langere tijd onderdak in een pleeggezin. Sommige niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen blijven tot meerderjarigheid. Soms kan een plaatsing vroeger 

eindigen, bijvoorbeeld in het geval van gezinshereniging of een overstap naar begeleid 

zelfstandig wonen. De tweede vorm van pleegzorg is de ondersteunende pleegzorg en is 

bedoeld voor kinderen die bijna voltijds in een begeleidingstehuis verblijven. Soms kan een 

aanvullend verblijf in het weekend of een vakantie bij een pleeggezin een verrijking zijn. 

Wie? 
Pleegzorg Vlaanderen verbindt alle partijen die bij pleegzorg betrokken zijn. Elke provincie 

heeft een pleegzorgdienst. Ze moeten onder meer op zoek gaan naar kandidaat-

pleeggezinnen en het verhaal van pleegzorg bekend maken bij het brede publiek. Kandidaat-

pleeggezinnen worden grondig gescreend en voorbereid. De pleegzorgdienst bespreekt 

samen met hen voor welke vorm of vormen van pleegzorg ze in aanmerking komen. 

Pleegzorgdiensten gaan steeds op zoek naar het meest geschikte pleeggezin voor een 

pleegkind of pleeggast. Wanneer een pleegkind in een pleeggezin verblijft, krijgen ze 

professionele begeleiding en ondersteuning. Ook pleeggezinnen worden begeleid door een 

pleegzorgbegeleider. Pleegzorgers kunnen ook genieten van administratieve en praktische 

ondersteuning. Alle betrokken partijen hebben ook recht op nazorg wanneer een pleegkind 

of pleeggast hun gezin verlaat. 

Hoe?  
1. Ben je geïnteresseerd in pleegzorg? Dan kan je gratis het infopakket aanvragen of 

bellen naar het nummer 0800-30181. 

2. Volg het voorbereidingstraject:  

het voorbereidingstraject bestaat uit meerdere bijeenkomsten met andere 

kandidaat-pleegouders en enkele persoonlijke gesprekken bij jou thuis. Het ganse 

traject duurt 3 à 4 maanden 

3. De beslissing: 

Wanneer je de voorbereiding doorlopen hebt, krijg je de tijd om te beslissen of je 

gezin klaar is om pleeggezin te worden. Samen met jou bekijkt de pleegzorgdienst 

welke vorm van pleegzorg het beste past bij jouw gezin. 

4. Wachten op de komst van een pleegkind: 

Komt een kind in aanmerking om in jouw gezin te komen wonen en ga jij akkoord? 

Dan worden er enkele kennismakingsmomenten met het ene kind en de ouders 

gepland. 

Waar kan ik terecht? 
Voor meer info:  http://www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen 

Hoofdzetel:  

Schuttersvest 45, 2800 Mechelen 

http://www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen


Tel: 015/44 00 60 | Fax: 015/42 00 02 

info@pleegzorgprovincieantwerpen.be 

Op de website vind je ook de gegevens van de lokale kantoren in Antwerpen.  

 

Steunfiguur  
Een steunfiguur is meer een meter –of peterschap, hij/zij is een buddy voor de niet-

begeleide minderjarige vreemdeling. Het is een engagement om op regelmatige tijdstippen 

het kind te zien en samen iets te doen. Als steunfiguur/steungezin geef je zelf aan hoeveel 

tijd je kan investeren in een steunrelatie. Je kan op regelmatige basis samen een activiteit 

doen zoals sporten, winkelen of naar de film gaan. Of ook gewoon samen koken en eten, een 

verjaardagskaartje sturen, af en toe een telefoneren of mailen met elkaar. 

Op deze manier wordt het sociale netwerk van de minderjarigen verruimd en wordt 

tegelijkertijd hun integratie in de Belgische samenleving bevorderd. Door samen met een 

steunfiguur/steungezin activiteiten te doen en een weg af te leggen bouwen de jongeren 

aan hun zelfvertrouwen en aan hun vertrouwen in anderen. 

Waar kan ik terecht? 
JOBA vzw, Jozef Reusenlei 19, 2150 Borsbeek 

03/247.88.08 

0498/12.29.97 
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