
04 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "pleegvoogdij" 

(nr. 17143) 

  

04.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, er bestaan in ons land twee vormen 

van pleegouders. We kennen de pleegouders of voogden voor niet-begeleide minderjarigen. 

Dat is een specifieke vorm.  

  

Daarnaast is er ook pleegvoogdij. Dat is een gezagsinstelling waarbij door middel van een 

bekrachtigde overeenkomst de ouderlijke verplichtingen en sommige prerogatieven van het 

ouderlijk gezag worden overgedragen aan een pleegvoogd. Dit middel wordt soms gebruikt 

voor minderjarige vreemdelingen. Het gaat dus zowel op voor jongeren van hier als voor 

jongeren uit het buitenland. Soms gebruikt men dit middel omdat adoptie niet mogelijk is en 

men toch voor het kind wil zorgen omdat men er kennis of familielid van is. Door de 

rechtbank kunnen mensen dan aangesteld worden als pleegvoogd voor het kind. 

  

In het vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarigen van 2007 staat ook dat de 

dienst Voogdij van oordeel is dat minderjarigen die onder pleegvoogdij hebben gestaan of 

staan niet ressorteren onder de specifieke voogdij voor niet-begeleide minderjarigen. In 

sommige gevallen gebeurt dit echter toch en zoekt men een voogd vanuit de dienst Voogdij 

voor niet-begeleide minderjarigen terwijl er pleegvoogdij is en de ouders die deze 

pleegvoogdij opnemen dit niet wensen. 

  

Mevrouw de minister, wordt de minderjarige vreemdeling die overeenkomstig het Belgisch 

recht een pleegvoogd kreeg toegewezen gelijkgesteld met een niet-begeleide minderjarige 

vreemdeling? Zo ja, in welke gevallen en waarom of waarom juist niet? Wat is het voordeel 

daarvan? 

  

Stelt de dienst Voogdij in voorkomend geval nog een voogd aan voor niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen, zelfs wanneer er een pleegvoogd is? Ik vind dat heel raar omdat 

ik weet dat er eigenlijk al een tekort is aan voogden. Het is dus vreemd dat men voor kinderen 

die al een pleegvoogd hebben toch nog op zoek gaat naar een extra voogd. 

  

Kunt u meedelen in hoeveel gevallen er een voogd werd aangeduid niettegenstaande het feit 

dat het kind al een pleegvoogd had? In hoeveel gevallen werd er in dezelfde situatie geen 

voogd aangeduid? Wat zijn in voorkomend geval de gevolgen van de aanstelling van een 

voogd voor de bevoegdheden van diegene die eerder al de pleegvoogdij had opgenomen? 

  

Eindigt op dat moment het gezag van de pleegvoogd over het minderjarige kind of hebben zij 

andere bevoegdheden tegenover elkaar? 

  

Het is een erg eigenaardige situatie dat zulks soms gebeurt of dat blijkbaar soms met het bevel 

van de rechter geen rekening wordt gehouden. Het gaat immers om een signaal dat ik van het 

terrein heb gekregen. De naam doet er nu niet toe. Het gaat niet over dit geval alleen. 

Blijkbaar gebeurt het echter soms dat bij kinderen die zelfs pleegvoogdij hebben, door de 

dienst Niet-Begeleide Minderjarigen toch een voogd wordt aangeduid. 

  

04.02 Minister Annemie Turtelboom: Mevrouw de voorzitter, het klopt dat in het 

vademecum voor voogden van niet-begeleide minderjarigen, dat op 31 augustus 2007 voor 

het laatst werd bijgewerkt, staat dat minderjarigen die onder pleegvoogdij hebben gestaan, 



niet onder het stelsel van de specifieke voogdij voor niet-begeleide minderjarige kinderen 

ressorteren. 

  

Voormeld standpunt van de dienst Voogdij is sindsdien geëvolueerd. Een actualisering is dan 

ook nodig. 

  

De dienst Voogdij is nu van oordeel dat minderjarigen die onder pleegvoogdij werden 

geplaatst, om de hiernavolgende redenen onder het stelsel van de specifieke voogdij voor niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen kunnen vallen. 

  

De pleegvoogd heeft een onderhouds- en opvoedingsplicht ten aanzien van het niet-ontvoogde 

minderjarige kind en verbindt zich ertoe zich in staat te stellen de kost te verdienen. De 

pleegvoogd oefent het recht van bewaring over het pleegkind uit, wanneer het zijn gewone 

verblijfplaats bij hem heeft en beheert ook diens goederen, zonder het genot ervan te hebben. 

De pleegvoogd is verplicht op dezelfde wijze als de voogd verslag over zijn voogdij uit te 

brengen.  

  

De pleegvoogd beschikt echter niet over het juridische recht van hoede en evenmin over de 

beslissingsbevoegdheid met betrekking tot fundamentele keuzes, zoals schoolkeuze, 

gezondheid of wettelijke vertegenwoordiging van de minderjarige. 

  

Sinds de oprichting van de dienst Voogdij zijn er weinig gevallen – minder dan tien – van 

pleegvoogdij geweest. Wij kunnen twee gevallen aanhalen die bij de dienst Voogdij zijn 

voorgevallen en waarbij de dienst de voogdij niet heeft beëindigd. 

  

In het eerste geval ging het om een jongen die op het tijdstip van de melding aan de dienst 

Voogdij een pleegvoogd had ten aanzien van wie de voogdijakte nog niet door de 

jeugdrechtbank was gehomologeerd. De dienst Voogdij wees een voogd aan en hield de 

voogdij na de homologatie van de akte aan. De voogdij kwam bij de meerderjarigheid van het 

kind ten einde. 

  

In het tweede geval ging het om een jongen die op het tijdstip van de melding aan de dienst 

Voogdij nog geen pleegvoogd had. In de loop van de niet-begeleide minderjarige voogdij 

wees het vredegerecht een pleegvoogd aan en werd de akte gehomologeerd. Ook in dat geval 

heeft de dienst Voogdij de niet-begeleide minderjarige vreemdeling de voogdij van de jongen 

tot diens meerderjarigheid aangehouden. 

  

Algemeen gesteld, meen ik dat elke persoon waarvan de situatie als een niet-begeleide 

minderjarige te kwalificeren is, aan de dienst Voogdij moet worden gesignaleerd. 

  

04.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik ben in het verleden vaak zelf 

tussen beide gekomen om de bescherming te vragen van niet-begeleide minderjarigen. Ik 

begrijp dat u zegt dat elke niet-begeleide minderjarige aan de dienst Voogdij moet worden 

gesignaleerd. 

  

Wat gebeurt er met jongeren die wel onder pleegvoogdij staan, waarbij er sprake is van een 

door de rechtbank gehomologeerde akte? Ik heb het dus niet over niet-begeleide 

minderjarigen. De persoon waarover ik het heb, staat onder pleegvoogdij en er is een akte bij 

de jeugdrechtbank waardoor de bevoegdheden van de ouders op de pleegouders zijn 

overgedragen. 



  

Hoe kan in zo’n geval toch nog een voogd worden aangeduid? Dat is mij niet duidelijk. Ik 

begrijp dat u zegt dat er voor alle anderen een oplossing moet worden gezocht. Aangezien het 

om zo weinig gevallen gaat, vraag ik mij af of het dan gaat om die gevallen waar er geen 

pleegvoogd is aangeduid. Kunt u mij dit verduidelijken want het is mij niet duidelijk in welke 

gevallen dit wel gebeurt? Ik snap het als er geen gehomologeerde akte is, als er twijfel bestaat 

of als de zaak nog hangende is. Ik geef u gelijk dat u in geval van twijfel het kind moet 

beschermen. Wanneer er wel duidelijkheid bestaat, is het dan mogelijk dat er toch nog een 

andere voogd wordt aangeduid terwijl wij zitten te vechten voor voogden voor jongeren die 

nog geen voogd hebben? Ik snap het niet. Kunt u dit verduidelijken? Of heb ik u verkeerd 

begrepen? 

  

04.04 Minister Annemie Turtelboom: Nee, ik zal mijn antwoord ter zake even herhalen. 

  

Het standpunt van de dienst Voogdij is geëvolueerd en is aan actualisering toe. Zij zijn daar 

ook mee bezig. Men is nu van oordeel dat minderjarigen, die onder pleegvoogdij werden 

geplaatst, onder het stelsel van de specifieke voogdij voor niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen kunnen vallen en dit om een aantal redenen. Ik heb die redenen opgesomd. 

  

Ik meen dat wij de evolutie in dit dossier moeten actualiseren. 

  

04.05  Nahima Lanjri (CD&V): Die actualisering moet nog gebeuren. Ik hoop dat er terdege 

rekening zal worden gehouden met gevallen waarin de kinderen wel onder pleegvoogdij staan 

en wel perfect in orde zijn met alle legale documenten als de ouders hun ouderlijke gezag 

hebben overgedragen aan een bepaald koppel. In die gevallen lijkt het mij toch niet meer 

nodig, noch wenselijk, om daarnaast ook nog een extra voogd aan te duiden. 

  

U zegt dat u bezig bent met de actualisering. Ik hoop dat u rekening zult houden met mijn 

opmerkingen ook al zijn er misschien een aantal gevallen waarin u dit wenselijk vindt. 

Misschien kunt u mij op de hoogte brengen van de actualisering zodat ik geen extra vraag 

meer hoef te stellen. 

  

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 
 


