In december:

De (tijdelijk) voogdij aanvraag voor studenten die:
- op 1 juli jonger zijn dan 17 jaar en 6 maanden of
- op 1 juli ouder zijn dan 17 jaar en 6 maanden, maar nog geen 18 jaar zijn en zelfstandig (dus
zonder voogd of ouder) een bankrekening in Nederland willen openen.
Het gehele procedure duurt minimaal vier tot vijf maanden, dus vraag het bij voorkeur aan in december
van het jaar voorafgaand aan de studie.
De tijdelijk voogd kan een familielid of vriend(in) van de ouders/verzorgers zijn en dient tussen de 21 en
65 jaar te zijn.
De volgende stappen dienen te worden ondernomen:
1.De tijdelijk voogd dient de volgende documenten naar de ouders/verzorgers te sturen:
1a-een kopie van zijn/haar paspoort
1b-een gelegaliseerde brief waarin staat dat hij/zij bereid is toezicht te houden op de minderjarige
persoon totdat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De brief dient ondertekend te worden bij de
gemeente door de toekomstig voogd en een ambtenaar. (Dit document dient origineel aangeleverd te
worden; dus per post verzenden en niet scannen.)
1c-een bewijs van inschrijving van de gemeente waar de toekomstig voogd wonende is. (Dit document
dient origineel aangeleverd te worden; dus per post verzenden en en niet scannen. Dit document is
slechts drie maanden geldig!)
2. De ouders/verzorgers dienen een ‘verklaring van gezamenlijk gezag’ te hebben. Hiervoor is nodig:
2a-een aanvraagformulier af te halen door één van de ouders/verzorgers bij het Hof van Justitie
(Wilhelminaplein 4, Punda). Dit formulier dient echter door beide ouders/verzorgers die het gezag
uitoefenen ingevuld en ondertekend te worden. Meenemen: paspoorten van beide ouders/verzorgers
en het kind en het trouwboekje.
2b-een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens van zowel vader als moeder (afhalen bij
Kranshi en niet ouder dan 3 maanden; hiervoor meenemen paspoorten van beide ouders. Slechts één
ouder/verzorger hoeft hierbij aanwezig te zijn)
2c-geboorteuittreksel van het kind (afhalen bij Kranshi en niet ouder dan 3 maanden; hiervoor
meenemen paspoort van het kind. Kind hoeft hierbij niet aanwezig te zijn).
Met de documenten 2a, 2b en 2c en de paspoorten van beide ouders/verzorgers en het kind, gaan beide
ouders naar het Hof van Justitie om de aanvraag voor een ‘verklaring van gezamenlijk gezag’ in te
dienen.
Na ongeveer één week ontvangen de ouders/verzorgers een bericht van het Hof van Justitie dat de
‘verklaring van gezamenlijk gezag’ afgehaald kan worden.
3. De ouder/verzorger gaat naar de voogdijraad op Curaçao om het tijdelijk voogdijschap aan te vragen.
Hierbij dient meegenomen te worden:
-de documenten 1a, 1b en 1c;
1

-de ‘verklaring van gezamenlijk gezag’ (afgehaald bij het Hof van Justitie) -het
trouwboekje en een kopie ervan;
-paspoorten van beide ouders en een kopie ervan; -paspoort
van het kind en een kopie ervan.
Het kind hoeft NIET mee.
3. De ouders en de toekomstige student worden op gesprek geroepen en aan de hand daarvan wordt
een rapport opgesteld.
4. Na ongeveer vijf werkdagen wordt dit rapport opgestuurd naar de Raad van Kinderbescherming in
de gemeente waar de toekomstig voogd woont.
5. De Raad van Kinderbescherming in deze gemeente neemt contact op met de toekomstig voogd en
zal ook met hem/haar een gesprek voeren. Om het proces sneller te laten verlopen, kan de
toekomstig voogd ook zelf contact opnemen met de Raad van Kinderbescherming (echter wel nadat
het rapport vanuit Curaçao is verstuurd en rond de datum dat het rapport bij de Kinderbescherming
is).
6. Op basis van dit gesprek wordt door de Raad van Kinderbescherming een rapportage geschreven.
Hierin geeft zij de goedkeuring voor het tijdelijk voogdijschap van de toekomstig voogd. Deze
rapportage dient als advies voor de rechter op Curaçao.
7. Het conceptrapport wordt naar zowel de voogd als de ouders van de toekomstige student gestuurd.
Indien dit door beiden goedgekeurd wordt, wordt het definitieve rapport naar de Voogdijraad op
Curaçao gestuurd.
8. Hierna worden de beide ouders en de toekomstige student door de Voogdijraad opgeroepen om te
tekenen voor akkoord met de tijdelijk voogd.
9. Het adviesrapport, tezamen met de accoordverklaringen van de ouders en de toekomstige student,
wordt naar de rechtbank op Curaçao gestuurd. Na ongeveer twee weken wordt de aanvraag voor
het tijdelijk voogdijschap in een zitting (waarbij een afgevaardigde an de Voogdijraad aanwezig is)
door de rechter in behandeling genomen.
10. Bij goedkeuring van het tijdelijk voogdijschap door de rechter, zal de rechter een beschikking
maken. Hiervoor dienen aangeleverd te worden: het ticket van de toekomstige student en de
datum per wanneer het tijdelijk voogdijschap in zal gaan. Het duurt ongeveer vijf tot zeven dagen
voordat de beschikking gemaakt is. Deze beschikking moet door één van de ouders bij het Hof van
Justitie opgehaald worden. Tevens dient dan een zegel van Naf 20,- bij het Hof gekocht te worden,
die op de beschikking geplakt wordt. Ouder dient een handtekening voor ontvangst te zetten. Het
kind hoeft NIET mee.
Ticket en datum per wanneer het tijdelijk voogdijschap ingaat ook aanleveren bij de Voogdijraad. De
Voogdijraad maakt in overleg met het Hof van Justitie de ‘Verklaring van geen bezwaar’.
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11. Met deze beschikking kan door één van de ouders bij de Voogdijraad op Curacao de ‘Verklaring van
geen bezwaar’ opgehaald worden.
12. De ‘Verklaring van geen bezwaar’ is nodig voor het uitschrijven uit het bevolkingsregister op
Curaçao. Deze hoeft enkel overlegd te worden en kan daarna weer mee naar huis.
13. De beschikking en de ‘Verklaring van geen bezwaar’ zijn nodig bij inschrijving in Nederland.
Adres Voogdijraad Curaçao:
Waaigat 1 (Pundazijde)
Tel. 461-6166
Spreekuur: ma-do 8.00 uur - 10.00 uur; afhalen documenten kan ook ma-do 13.30 – 16.30 uur
Adres Hof van Justitie Curaçao:
Wilhelminaplein 4, Punda
Tel. 463-4222
Openingstijden: ma-vr 8.00 -12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur
Let op: kledingvoorschrift. Heren lange broek (geen korte broek) en dames lange broek of rok/jurk op
kniehoogte (dus geen kniebroek) en geen spaghettibandjes en blote schouders. Geen slippers.
In maart (niet eerder i.v.m. geldigheid document inschrijving gemeente van de voogd)

De (tijdelijk) voogdij aanvraag voor studenten die op 1 juli ouder zijn dan 17 jaar en 6 maanden,
maar nog geen 18 jaar zijn en die niet zelfstandig (dus met voogd of ouder) een bankrekening in
Nederland willen openen.
De aanvraag voor een ‘Verklaring van geen bezwaar’ kan vanaf maart worden ingediend. De aanvraag
wordt echter pas in juni in behandeling genomen. Om die reden is het noodzakelijk dat het bewijs van
inschrijving van de gemeente van de voogd (3 maanden geldig!!) in juni nog geldig is. Een ‘Verklaring
van geen bezwaar’ is ook nodig bij het uitschrijven uit het bevolkingsregister op Curaçao.
De tijdelijk voogd kan een familielid of vriend(in) van de ouders/verzorgers zijn en dient tussen de 21 en
65 jaar te zijn.
De volgende stappen dienen te worden ondernomen:
1. de tijdelijk voogd dient de volgende documenten naar de ouders/verzorgers te sturen:
-een kopie van zijn/haar paspoort
-een gelegaliseerde brief waarin staat dat hij/zij bereid is toezicht te houden op de minderjarige persoon
totdat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De brief dient ondertekend te worden bij de gemeente
door de toekomstig voogd en een ambtenaar. (Dit document dient origineel aangeleverd te worden; dus
per post verzenden en niet scannen.)
-een bewijs van inschrijving van de gemeente waar de toekomstig voogd wonende is. (Dit document
dient origineel aangeleverd te worden; dus per post verzenden en en niet scannen. Dit document is
slechts drie maanden geldig!).
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2. De ouders/verzorgers dienen een ‘verklaring van gezamenlijk gezag’ te hebben. Hiervoor is nodig:
2a-een aanvraagformulier af te halen door één van de ouders/verzorgers bij het Hof van Justitie
(Wilhelminaplein 4, Punda). Dit formulier dient echter door beide ouders/verzorgers die het gezag
uitoefenen ingevuld en ondertekend te worden. Meenemen: paspoorten van beide ouders/verzorgers
en het kind en het trouwboekje.
2b-een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens van zowel vader als moeder (afhalen bij
Kranshi en niet ouder dan 3 maanden; hiervoor meenemen paspoorten van beide ouders. Slechts één
ouder/verzorger hoeft hierbij aanwezig te zijn)
2c-geboorteuittreksel van het kind (afhalen bij Kranshi en niet ouder dan 3 maanden; hiervoor
meenemen paspoort van het kind. Kind hoeft hierbij niet aanwezig te zijn).
3. De ouder/verzorger gaat naar de voogdijraad op Curaçao om de ‘Verklaring van geen bezwaar’ aan te
vragen. Hierbij dient meegenomen te worden:
-de documenten 1a, 1b en 1c;
-de ‘verklaring van gezamenlijk gezag’ (afgehaald bij het Hof van Justitie)
-het trouwboekje en een kopie ervan;
-paspoorten van beide ouders en een kopie ervan; -paspoort
van het kind en een kopie ervan.
Het kind hoeft NIET mee.
4. De aanvraag wordt door de voogdijraad in juni in behandeling genomen.
5. Na ongeveer vijf werkdagen kan de ‘Verklaring van geen bezwaar’ bij de voogdijraad opgehaald
worden. Beide ouders dienen een handtekening voor ontvangst te zetten. Het kind hoeft NIET mee.
Adres Voogdijraad Curaçao:
Waaigat 1 (Pundazijde)
Tel. 461-6166
Spreekuur: ma-do van 8.00 uur - 10.00 uur.
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