
Heeft u als enige het ouderlijk gezag over 
minderjarige kinderen? Dan moet u snel iemand 
aanwijzen die tijdelijk de zorg voor uw kinderen van u 
overneemt. 

Regel de zorg voor uw kinderen
Wie zorgt er voor uw kinderen als u in een buitenlandse 
gevangenis zit? Dat is één van de eerste dingen die u moet regelen. 
Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat uw kinderen goed 
worden opgevangen. U kunt iemand aanwijzen als tijdelijk voogd 
of u kunt ervoor zorgen dat uw kinderen in een pleeggezin worden 
geplaatst. 

• Tijdelijke voogdij
Is er iemand in uw familie of vriendenkring die voor uw 
kinderen kan en wil zorgen? Als dat zo is, dan moet u die persoon 
schriftelijk machtigen. Daarna moet hij of zij de voogdij over 
uw kinderen aanvragen bij de rechtbank. Dit kan alleen met 
behulp van een advocaat. De voogd zorgt voor de kinderen en 
neemt belangrijke beslissingen in uw afwezigheid. Bij de SVB 
(Sociale Verzekeringsbank) kan de voogd informatie opvragen 
over de toeslagen waar hij recht op heeft. Zoals zorgtoeslag en 
kinderbijslag. De voogdij duurt totdat u het gezag weer terug 
heeft gevraagd aan de rechtbank.

• Pleeggezin
U kunt ook mensen uit uw familie of vriendenkring vragen of 
zij pleeggezin willen worden. Daarna wordt onderzocht of het 
pleeggezin in staat is om voor uw kinderen te zorgen. Als dit het 
geval is, ontvangt het pleeggezin een vergoeding en zorgen zij 
voor uw kinderen tijdens uw gevangenisstraf. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp en pleegzorg. Hoe 
dat georganiseerd is verschilt per gemeente. 

Belang van het kind voorop
Veel ouders die gevangen zitten, zijn bang dat de Raad voor de 
Kinderbescherming of de Kinderrechter hun kinderen uit huis wil 
halen en in een opvanghuis wil plaatsen. Dit gebeurt alleen als 
er niemand is die goed voor de kinderen kan zorgen. Het belang 
van het kind staat altijd voorop. Meestal wordt er een oplossing 
gevonden in de directe omgeving van het kind, zoals familie of 
goede vrienden. 

Meer weten? 
Wilt u meer weten over ouderlijk gezag, voogdij en alles wat 
daarmee te maken heeft? Wanneer u of u contactpersoon toegang 
heeft tot internet, kunt u antwoorden op uw vragen vinden via 
onderstaande websites:

Bureau Buitenland
Al deze informatie kunt u ook terugvinden op 
www.reclassering.nl/buitenland.

Rijksoverheid
Op de website Rijksoverheid.nl kunt u alles lezen over ouderlijk 
gezag en voogdij. 

Rechtspraak
U kunt contact opnemen met de rechtbank bij u in de buurt. Of kijk 
op www.rechtspraak.nl

Juridisch loket
Op zoek naar een advocaat? Neem contact op met het juridisch 
loket via 0900-8020 of kijk op www.juridischloket.nl.

Pleegzorg
Meer informatie over pleegzorg is te vinden op 
www.pleegzorg.nl/.

Sociale Verzekeringsbank
Alles wat u wilt weten over de kinderbijslag vindt u op 
www.svb.nl.

Kinderbescherming 
Maakt u zich zorgen over uw kinderen? Neem dan contact op met 
de kinderbescherming via www.kinderbescherming.nl/ .

Bureau Buitenland

Contactgegevens
Bureau Buitenland t: +31(0)88 80 410 90 (tijdens Nederlandse kantooruren) 
Postbus 136 NL  e: buitenland@reclassering.nl
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Wat moet u doen als… 
u verantwoordelijk 
bent voor de zorg 
voor uw kinderen?
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