Dienst Voogdij

› Hoe zal deze dienst je helpen?

Aankomst in België
Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder
je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd
door de politie onderschept. Hoe dan ook wordt je
aanwezigheid in België gemeld aan de dienst Voogdij, die
behoort tot de Federale Overheidsdienst Justitie.
Eerst gaat de dienst Voogdij na of je onderdak hebt
gevonden. Als je geen onderdak hebt, zorgt de dienst
Voogdij ervoor dat je naar een centrum wordt gebracht
waar je kan slapen, eten en de nodige zorg krijgt.
Als je in een gezin, bij vrienden of in een opvangcentrum
verblijft, geef je je adres en telefoonnummer aan de
dienst Voogdij. Dat is heel belangrijk opdat de dienst je
zou weten te vinden.
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Wanneer heb je recht op een voogd
Om bijstand van een voogd te krijgen, moet je:
›› jonger zijn dan 18 jaar;
›› in België verblijven zonder je vader of moeder;
›› afkomstig zijn van een land dat geen lid is van de
Europese Economische Ruimte(1);
›› een asielaanvraag hebben ingediend of in België
verblijven zonder verblijfsvergunning.
Om inzicht te krijgen in je situatie, verzamelt de dienst
Voogdij zo veel mogelijk informatie. Misschien wil de
dienst je ook ontmoeten. Je kan ook zelf contact
opnemen met de dienst.
Indien je in aanmerking komt, zal de dienst Voogdij je zo
snel mogelijk een voogd toewijzen.

1. De landen van de Europese Economische Ruimte zijn: Duitsland, Oostenrijk,
België, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Finland, Ierland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Cyprus,
Hongarije, Estland, Polen, de Tsjechische Republiek, Slovenië, Letland,
Litouwen, Slovakije, Malta, Roemenië, Bulgarije, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
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Wie is de voogd?
Als je in België blijft, staat de voogd je bij tot je 18 wordt.
Het is zijn taak je te begeleiden en je te
vertegenwoordigen. Hij helpt je bij de administratieve of
gerechtelijke procedures bij de Dienst
Vreemdelingenzaken, op school, in de opvangcentra, ...
Hij luistert naar je vragen en problemen, en bekijkt
samen met jou welke beslissingen het best worden
genomen om je levensplannen op te bouwen.
De voogd brengt je in contact met een advocaat, die
nodig is voor de administratieve en gerechtelijke
procedures die je wenst te voeren. De diensten van de
advocaat zijn gratis.
Het is de taak van de voogd om met jouw instemming en
hulp:
›› je te vertegenwoordigen bij alle rechtszaken,
bijvoorbeeld bij de procedures over je verblijf in
België;
›› een vertrouwensrelatie met je op te bouwen en je
regelmatig te bezoeken;
›› tijdens je verblijf aangepaste huisvesting te zoeken,
je in te schrijven in een school en ervoor te zorgen
dat je de nodige medische en psychologische
bijstand krijgt;
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›› in overleg met jou een langetermijnoplossing te
zoeken die overeenstemt met je plannen;
›› samen met jou je ouders op te sporen.
Je ontvangt een brief met de naam en de gegevens van
je voogd. Hou die brief steeds bij je, want je hebt hem
nodig bij elk contact met de overheden.
Je voogd ontvangt een brief met jouw gegevens, zodat
hij zo vlug mogelijk contact met je kan opnemen. Zodra
je dat wenst, kan je ook zelf contact opnemen met je
voogd.
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Jouw mening is belangrijk
Ben je het niet eens met je voogd? Spreek erover met
hem!
Ook de dienst Voogdij luistert naar je.
Wanneer jullie een conflict zelf niet opgelost krijgen,
moet de vrederechter tussenbeide komen.
Op het einde van de voogdij stuurt de dienst Voogdij je
een vragenlijst. Zo kan de dienst jouw mening te weten
komen over de begeleiding die je hebt gekregen.

Wanneer eindigt van de voogdij
De voogdij eindigt in volgende gevallen:
›› je vader of moeder bevindt zich in België;
›› je bent 18 geworden;
›› je verlaat België;
›› je verkrijgt de Belgische nationaliteit;
›› je krijgt een verblijfsvergunning van onbepaalde
duur.

Praktisch advies
Aarzel niet om contact op te nemen met je voogd of met
de dienst Voogdij, zij zijn er om je te helpen.
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Zorg ervoor dat je het bijgevoegde kaartje met de
gegevens van de dienst en van je voogd steeds bij je
hebt. Dit is belangrijk omdat de overheden het nodig
hebben om contact op te nemen met je voogd.
Ga naar de afspraken die de dienst Voogdij, je voogd en
de overheden met je maken.
Als je verhuist of je telefoonnummer verandert, geef je
nieuwe gegevens dan door aan je voogd.

✂------------------------------------------------------

Contact

Dienst Voogdij
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Telefoon: 078 15 43 24
Fax: 02 542 70 83

Jouw voogd
Naam en voornaam . ...............................................................
Adres .............................................................................................
............................................................................................
Telefoon / GSM ..........................................................................
E-mail ...........................................................................................
Fax
...........................................................................................

7

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : A. Bourlet Waterloolaan 115 -1000 Brussel D/2010/7951/NL/744

Dienst Communicatie en Documentatie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel : 02 542 65 11
www.just.fgov.be

