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Inschrijving van pleegkinderen in het gezin van pleegouders. 

 

Mevrouw, Mijnheer  
 

 

 

Wanneer een kind wordt langdurig (minimaal zes maanden) opgenomen in een gezin in het kader van een 

aanstelling als pleegouderi, wordt dit kind ingeschreven op het adres van de pleegouders van zodra de pleegouders 

hiervan aangifte hebben gedaan en door de lokale politie werd vastgesteld dat dit pleegkind werkelijk zijn 

hoofdverblijfplaats heeft gevestigd op het adres van de pleegouders. Niettegenstaande dit onderzoek van de reële 

verblijfplaats in beginsel dient uitgevoerd te worden  binnen de veertien werkdagen na de aangifte van de 

adreswijziging, gebeurt het vaak dat het pleegkind pas meerdere weken of zelfs maanden na de aangifte wordt 

ingeschreven op het adres van de pleegouders. 

 

 

Dit pleegouderverlof kan pas worden opgenomen nadat het pleegkind is ingeschreven in het bevolkingsregister of 

in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de pleegouder zijn verblijfplaats heeft. 

 

 

Doordat het pleegkind vaak pas weken na de aankomst in de gemeente van verblijf van de pleegouders wordt 

ingeschreven op het adres van de pleegouders, kan de betrokken persoon geen pleegouderverlof nemen op het 

moment dat hij dit het meest nodig heeft, namelijk op het moment van het onthaal van het pleegkind in het gezin. 

 

 

Naar analogie met de inschrijving van een pasgeboren kind na de aangifte van de geboorte en van een 

adoptiekind1, dient het pleegkind bij de aangifte onmiddellijk te worden ingeschreven in de bevolkingsregisters op 

                                                           
1 Cfr. Punt 76, §1, j) van de Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters – de recentste versie beschikbaar op de 

website www.ibz.rrn.fgov.be (Bevolking – Onderrichtingen).. 

Aan de dames en heren Burgemeesters 

Aan de bevolkingsdiensten 

 

Ter informatie aan: 

de dames en heren Provinciegouverneurs 

de dames en heren Zonechefs   

van de lokale politie 
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het adres van de pleegouders als ‘niet-verwant’ gezinslid, mits het voorleggen van een pleegzorgattest inzake de 

aanstelling als pleegouder. 

 

Als bijlage vindt u ter illustratie een blanco voorbeeld van dergelijk attest. 

 

De hoofdverblijfplaats van het pleegkind bij de pleegouders moet nadien worden bevestigd door een positieve 

verblijfscontrole. De feitelijke vaststellingen zijn, zoals gebruikelijk, bepalend voor het resultaat van het onderzoek. 

Indien de verblijfscontrole negatief blijkt, wordt de inschrijving van het pleegkind ongedaan gemaakt en als 

onbestaande beschouwd. 

 

Enkel indien de gemeentelijke bevolkingsdienst gegronde twijfels heeft over het daadwerkelijk verblijf van het 

pleegkind op het adres van de pleegouders, wordt de inschrijving in het gezin van de pleegouders pas uitgevoerd 

na een voorafgaandelijke, positieve verblijfscontrole aan het betreffende adres. 

 

Als uit een volgende verblijfscontrole blijkt dat de pleegzorg is beëindigd, moet de gemeente ervoor zorgen dat haar 

bevolkingsregisters worden geregulariseerd (eventueel door een model 6 op te sturen naar een andere gemeente). 

Als het kind na onderzoek niet meer kan worden gelokaliseerd, kan een procedure ambtshalve afvoering worden 

opgestart. 

 

Wij vragen u om voormelde regeling vanaf heden na te volgen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques WIRTZ 

Directeur-generaal 
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i De wettelijke basis is momenteel regionaal vastgelegd : 
 
Vlaamse Overheid 
Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, art. 3 §1, 8°; art. 11; art.  48 en 48/1. 
Decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, art. 3 en 4. 
 
Franstalige gemeenschap :  
Decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en 
jeugdbescherming, artikel 35 §4; art. 42 §2; art. 51 en 53; art. 122. 
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, art. 
36_WAALS_GEWEST. 
 
 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, art. 
36_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST. en  Art. 37_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST., §2, 7°;  
Nvdr. de Ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming kan niet in werking 
treden zolang het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie daarvoor geen datum 
heeft bepaald. 
Voor de jeugdhulp verwijst Brussel naar de Franstalige en Nederlandstalige gemeenschap – decreten.  
 
 
Duitstalige Gemeenschap 
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, art. 
37_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP , §2,  7°. 
Decreet van 19 mei 2008 over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake 
jeugdbescherming, art. 4 § 2; art. 13; art. 17, §1, 12°; art. 20 §1, 3°. 
 
 

                                                           


		2021-09-28T15:06:12+0200
	Jacques Wirtz (Signature)




