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Memorie van toelichting bij het decreet houdende de wijziging van de sociale 

dienst, de uithandengeving, de gemeenschapsinstellingen en pleegzorg 

“De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen” is een slagzin die meer dan eens in de 

mond wordt genomen. Jongeren die hun grenzen verkennen door crimineel gedrag te stellen 

is een fenomeen dat bijna in iedere generatie voorkomt. Crimineel gedrag is gedrag dat door 

de strafwet wordt vastgelegd als een strafbare gedraging. Wanneer een minderjarige zulke 

gedragingen stelt, spreekt men van een minderjarige die een als misdrijf omschreven feit 

pleegt (MOF). De minderjarige die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, zal geen 

straf opgelegd krijgen maar de jeugdrechter zal een passende maatregel treffen. Daarnaast 

ontfermt de jeugdrechter zich ook over jongeren die zich in een verontrustende 

opvoedingssituatie bevinden (VOS). Opdat beide categorieën beter kunnen worden begeleid 

wil ik de Sociale Dienst, die de jeugdrechter bijstaat, opsplitsen in twee afdelingen: een 

afdeling MOF-zaken en een afdeling VOS-zaken. 

De jeugdrechter beschikt over een brede waaier aan maatregelen die hij ten aanzien van een 

minderjarige die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd kan nemen. De jeugdrechter 

moet de voorkeur geven aan de maatregelen met de minste beperking op de vrijheid van de 

minderjarige. 

De wet voorziet in een gradatie van maatregelen. De voorkeur moet in de eerste plaats uitgaan 

naar een herstelrechtelijk aanbod. Vervolgens moet de voorkeur gegeven worden aan de 

maatregelen die geen plaatsing impliceren. Ten slotte verdient de plaatsing in een open 

afdeling van een gemeenschapsinstelling de voorkeur boven de plaatsing in een gesloten 

afdeling. 

Gemeenschapsinstellingen kenmerken zich door een vrijheidsbeperkende, gesloten 

infrastructuur, veiligheidsprocedures en strikte, eenvormige regels op het vlak van uitgaan en 

verlof. Een plaatsing in een gemeenschapsinstelling is een zeer ingrijpende maatregel. Voor 

jonge kinderen kan zo’n plaatsing trauma’s met zich meebrengen. Daarom wil ik de 

leeftijdsvoorwaarden verhogen. 

Ook jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden, kunnen door de 

jeugdrechter worden toevertrouwd aan een open of gesloten inrichting. Een jeugdrechter die 

een minderjarige wil plaatsen in een open inrichting moet motiveren waarom de minderjarige 

niet kan worden toevertrouwd aan een pleegouder. Gelet op de traumatische ervaringen die 

zo’n plaatsing met zich kan meebrengen, wil ik hier een extra voorwaarde aan toevoegen: 

plaatsing in een open inrichting is slechts mogelijk wanneer de jongere 16 jaar of ouder is.  
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De jeugdrechter kan een jongere plaatsen in een gesloten inrichting wanneer een pleeggezin 

of plaatsing in een open inrichting geen hulp kan bieden voor de jongere. Dit kan vandaag 

vanaf de leeftijd van 14 jaar. Ik trek deze leeftijd op van 14 jaar naar 17 jaar. 

In hoofdstuk 3 van mijn decreet wens ik het toepassingsgebied van de uithandengeving te 

verstrengen. In uitzonderlijke gevallen kunnen minderjarigen van 16 jaar en ouder die een 

ernstig feit hebben gepleegd of eerder door de jeugdrechter maatregelen opgelegd kregen, 

doorverwezen worden naar een ander rechtscollege en veroordeeld worden volgens het 

gewone strafrecht. Ik ben ervan overtuigd dat de leeftijd waarop jongeren strafbare feiten 

plegen en hierdoor als een volwassene berecht zouden moeten worden, moet worden 

opgetrokken naar de leeftijd van 17 jaar omdat het schuldinzicht en de beheersing van daden 

op de leeftijd van 16 jaar nog niet afgerond zijn. Elke jongere moet een kans krijgen binnen 

het jeugdrecht, daarom zal ik de het toepassingsgebied van de uithandengeving verstrengen. 

Steeds meer kinderen en jongeren in een moeilijke thuissituatie kunnen terecht in een 

pleeggezin. Dat blijkt uit jaarcijfers van Pleegzorg Vlaanderen. In 2016 stonden 4.717 

pleeggezinnen open voor 6.507 pleegkinderen, een stijging van 7%. Door de stijgende vraag 

naar pleegzorg blijven pleeggezinnen in Vlaanderen broodnodig. Pleegzorg is per definitie 

tijdelijk, al kan dat in de praktijk ook over een veel langere termijn gaan. Pleegouders zorgen 

voor een kind tot een kind kan terugkeren naar zijn thuissituatie. Dit decreet neemt 

maatregelen om het pleegouderschap aantrekkelijker te maken. 

Bovendien moet pleegzorg via een cultuur sensitieve aanpak ook meer pleeggezinnen van 

andere achtergronden aantrekken zodat kinderen kunnen worden opgevangen door gezinnen 

uit dezelfde cultuur. 

De Vlaamse jeugdminister van Jeugd en Welzijn 

Emine Özen 
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Ontwerp van decreet houdende de wijziging van de sociale dienst, de 

uithandengeving, de gemeenschapsinstellingen en pleegzorg 

 

DE VLAAMSE JEUGDREGERING 

Op voorstel van de Vlaamse jeugdminister van Jeugd en Welzijn; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

De Vlaamse jeugdminister van Jeugd en Welzijn is ermee belast, in naam van de Vlaamse 

jeugdregering, bij het Vlaams jeugdparlement het ontwerp van decreet in te dienen, waarvan 

de tekst volgt:  

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. 

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. 

Art. 2. 

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 

1° Sociale Dienst: de Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening, vermeld in artikel 

56 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; 

2° Sociale Dienst afdeling MOF-zaken: de afdeling van de Sociale Dienst die zich hoofdzakelijk 

bezig houdt met minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd; 

3° Sociale Dienst afdeling VOS-zaken: de afdeling van de Sociale Dienst zich hoofdzakelijk 

bezig houdt met minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden; 

4° Jeugdbeschermingswet: de 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; 

5° Pleegzorger: een natuurlijke persoon die een of meer pleegkinderen in het eigen gezin 

opvangt; 

6° Pleegkind: een persoon voor wie pleegzorg wordt georganiseerd; 
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7° Pleeggezin: het gezin van de pleegzorger; 

8° Pleegzorg: zorg waarbij een pleeggezin vrijwillig, onder begeleiding van een dienst voor 

pleegzorg en tegen een kostenvergoeding, een of meer pleegkinderen opvangt; 

9° Crisispleegzorg: indien een acute crisis het gezinsleven door elkaar gooit en een kind 

dringend een opvangplaats nodig heeft wordt het opgevangen in een pleeggezin; 

10° Week van Pleegzorg: Pleegzorg Vlaanderen organiseert jaarlijks de Week van de 

Pleegzorg. Tijdens de Week van de Pleegzorg wordt er aandacht besteed aan het belang en 

de kracht van de Vlaamse pleeggezinnen, die elke dag opnieuw klaarstaan voor kwetsbare 

kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek. 

HOOFDSTUK 2. DE SOCIALE DIENST VOOR GERECHTELIJKE JEUGDHULPVERLENING 

Art. 3. 

Artikel 56, eerste lid van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp wordt 

vervangen als volgt: 

In elk gerechtelijk arrondissement wordt een Sociale Dienst voor Gerechtelijke 

Jeugdhulpverlening opgericht. De Sociale Dienst bestaat uit twee afdelingen: een afdeling 

MOF-zaken en een afdeling VOS-zaken. Elke afdeling bestaat minstens uit een 

teamverantwoordelijke, een orthopedagoog, een advocaat gespecialiseerd in het jeugdrecht, 

een tolk, een administratief medewerker en 8 consulenten.  

Art. 4.   

In het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp wordt een artikel 56bis 

ingevoegd, luidende:  

Personeelsleden van de Sociale Dient afdeling MOF-zaken worden 15 uren per week 

tewerkgesteld.  

Personeelsleden van de Sociale Dienst afdeling VOS-zaken worden voltijds tewerkgesteld. 

HOOFDSTUK 3. UITHANDENGEVING 

Art. 5.  

Artikel 57 bis, §1, eerste lid van de jeugdbeschermingswet wordt vervangen als volgt:  

Indien de persoon die wegens een als misdrijf omschreven feit voor de jeugdrechtbank is 

gebracht, op het tijdstip van het feit zeventien jaar of ouder was en de jeugdrechtbank een 

maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet geschikt acht, kan zij de zaak bij een 

met reden omklede beslissing uit handen geven.  
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De jeugdrechtbank verwijst de zaak naar het openbaar ministerie, met het oog op vervolging 

voor ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een wanbedrijf of correctionaliseerbare 

misdaad te hebben gepleegd, een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank die het 

gemeen strafrecht en de gemeenrechtelijke strafprocedure toepast, als daartoe grond bestaat, 

ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te 

hebben gepleegd, een hof van assisen. Het hof van assisen is samengesteld uit een voorzitter 

en twee assessoren die jeugdrechter zijn. Het hof houdt zitting bijgestaan door een jury. De 

vertegenwoordiger van het openbaar ministerie heeft een bijzondere ervaring met 

jeugdzaken. De jeugdrechtbank kan evenwel slechts beslissen tot uithandengeving indien de 

betrokkene reeds eerder het voorwerp is geweest van een jeugdbeschermingsmaatregel of 

van een herstelrechtelijk aanbod. 

Art. 6.  

Artikel 57 bis, §1, tweede lid van de jeugdbeschermingswet wordt vervangen als volgt:  

De motivering gebeurt in functie van de persoonlijkheid van de betrokkene en van zijn 

omgeving, de maturiteitsgraad van de betrokkene, de ernst van het misdrijf en de 

omstandigheden waarin het misdrijf gepleegd is. 

Art. 7. 

In artikel 57bis, §1 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:  

Indien de bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank of het hof van assisen een 

strafrechtelijke veroordeling ongewenst acht, verwijst deze de betrokkene terug naar de 

jeugdrechtbank. 

Art. 8.  

Artikel 57 bis, §2 van de jeugdbeschermingswet wordt vervangen als volgt: 

§1. De jeugdrechtbank kan de zaak slechts uit handen geven na een maatschappelijk en 

medisch-psychologisch onderzoek te hebben doen verrichten.  

§2. Het medisch-psychologisch onderzoek is erop gericht de situatie te evalueren in functie 

van de persoonlijkheid van de betrokkene en van zijn omgeving en van de maturiteitsgraad 

van de betrokkene. De aard, frequentie en ernst van de feiten die de betrokkene ten laste 

worden gelegd, worden in overweging genomen in zoverre ze bijdragen tot de evaluatie van 

zijn persoonlijkheid.  

§3. De jeugdrechtbank kan de zaak uit handen geven zonder over het verslag van medisch-

psychologisch onderzoek te beschikken, wanneer zij constateert dat de betrokkene zich aan 

dit onderzoek onttrekt of weigert zich eraan te onderwerpen. 



 

VLAAMS JEUGD PARLEMENT VZW – 2018           66 / 108 

 

Art. 9. 

Artikel 57bis, §5 van de jeugdbeschermingswet wordt geschrapt. 

HOOFDSTUK 4: JEUGDDELINQUENTIE – GEMEENSCHAPSINSTELLING 

Art. 10.  

§1. In artikel 37 §2quater eerste lid van de jeugdbeschermingswet worden de woorden “twaalf 

jaar” vervangen door de woorden “zestien jaar”.  

§2. In artikel 37 §2quater tweede lid van de jeugdbeschermingswet worden de woorden 

“veertien jaar” vervangen door de woorden “zeventien jaar”.  

Art. 11. 

De gedwongen opname van een minderjarige in een gemeenschapsinstelling is enkel mogelijk 

na het bekomen van een omstandig medisch attest uitgereikt door een kinderpsychiater of 

een hiervoor geaccrediteerde arts. 

HOOFDSTUK 5. VERONTRUSTENDE OPVOEDINGSSITUATIE – GEMEENSCHAPSINSTELLING 

Art. 12. 

In het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp wordt artikel 48, §1, 11° en 

12° vervangen als volgt:  

11° uitzonderlijk en voor ten hoogste één jaar de minderjarige die de leeftijd van zestien jaar 

oud heeft bereikt, toevertrouwen aan een geschikte open inrichting; 

12° uitzonderlijk en voor ten hoogste drie maanden de minderjarige die de leeftijd van 

zeventien jaar heeft bereikt, toevertrouwen aan een geschikte gesloten inrichting, als wordt 

aangetoond dat de minderjarige zich aan de maatregelen, vermeldt in punt 10° (pleegzorg) 

en 11° (open inrichting), tweemaal of meer heeft onttrokken en dat die maatregel noodzakelijk 

is voor de integriteit van de persoon van de minderjarige. 

HOOFDSTUK 6. PLEEGZORG 

Art. 13. 

Uitgezonderd in het geval van crisispleegzorg, heeft een pleegzorger de leeftijd van 20 jaar 

bereikt en is bij de kandidaatstelling jonger dan 50 jaar. 

Art. 14. 

Binnen elk pleeggezin zijn er maximaal twee pleegkinderen toegelaten. 
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Art. 15.  

Wanneer een pleegzorger drie kinderen ten laste heeft, kan het slechts één pleegkind 

opvangen. 

Art. 16. 

De Vlaamse overheid zal een gratis, anonieme chatlijn creëren waar iedereen terecht kan voor 

vragen omtrent pleegzorg. 

Er kan beroep worden gedaan op vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een 

onkostenvergoeding. 

Art. 17.  

Het pleeggezin dat in het kader van crisispleegzorg een pleegkind opvangt, heeft recht op een 

eenmalige premie van 200 euro per pleegkind.  

Art. 18.  

Pleeggezinnen met een etnisch-cultureel of religieuze achtergrond hebben recht op een 

eenmalige premie van 200 euro per pleegkind.  

De Vlaamse regering werkt de verdere voorwaarden uit voor welke gezinnen voor deze premie 

in aanmerking komen. 

Art. 19.  

De in artikel 7, §2, eerste lid, 3° van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van 

pleegzorg vermelde screeningsprocedure wordt binnen een termijn van drie maanden 

afgerond. 

Art. 20. 

In artikel 16 van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg wordt 

een vierde lid toegevoegd, luidende: 

Aan een pleegzorger die een pleegkind opvangt met een beperking wordt een bijkomende 

vergoeding toegekend van 250 euro per maand.  

Art. 21. 

Tijdens de Week van Pleegzorg organiseert het secundair onderwijs in de derde graad een 

project rond pleegzorg waarbij er aandacht wordt besteed aan het belang van pleegzorgers 

en het te kort aan pleeggezinnen. De inhoud van deze projecten wordt verder uitgewerkt door 

de Vlaamse Regering. 
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HOOFDSTUK 7. INWERKINGTREDING 

Art. 22. 

Dit decreet treedt in werking vanaf 1 januari 2019. 

Brussel, 28 september 2018.  

De Vlaamse jeugdminister van Jeugd en Welzijn, 

Emine ÖZEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VLAAMS JEUGD PARLEMENT VZW – 2018           69 / 108 

 

Bijlage: extra toelichting bij het decreetsontwerp 

De Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening (artikel 3 en 4) 

Wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd (MOF) of zich in 

een verontrustende opvoedingssituatie bevindt (VOS) zal de jeugdrechter een passende 

maatregel treffen. De Sociale Dienst voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening (hierna “Sociale 

Dienst”) staat de jeugdrechter hierin bij. De Sociale Dienst voert een maatschappelijk 

onderzoek en adviseert de jeugdrechter welke maatregel het best wordt genomen. Nadat de 

jeugdrechter een maatregel heeft genomen, zorgt de Sociale Dienst ervoor dat deze maatregel 

wordt uitgevoerd.  

De Vlaamse jeugdminister voor Jeugd en Welzijn splitst de Sociale Dienst op in twee 

afdelingen:  

- een afdeling die zich hoofdzakelijk bezig houdt met jongeren die zich in een 

verontrustende opvoedingssituatie bevinden (Sociale Dienst afdeling VOS-zaken); en 

- een afdeling die zich hoofdzakelijk bezig houdt met jongeren die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd (Sociale Dienst afdeling MOF-zaken).  

Aangezien er meer VOS-zaken dan MOF-zaken zijn, wordt het personeel van de afdeling VOS-

zaken voltijds tewerkgesteld en het personeel van de afdeling MOF-zaken slechts 15 uren 

tewerkgesteld.  

Vandaag bestaat de Sociale Dienst uit consulenten en een teamverantwoordelijke. De 

consulenten zijn houder van een diploma dat blijk geeft van een voldoende pedagogische of 

sociale kennis. 

De Vlaamse jeugdminister voor Jeugd en Welzijn wenst het team te versterken en voegt hier 

een orthopedagoog, een advocaat gespecialiseerd in het jeugdrecht, een tolk en een 

administratief medewerker aan toe. 

Jeugddelinquentie 

Welke maatregelen kan de jeugdrechter nemen? (artikel 10 en 11) 

De jeugdrechter beschikt over een brede waaier aan maatregelen die hij ten aanzien van een 

minderjarige die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd kan nemen. Hij moet het 

subsidiariteitsbeginsel in acht nemen, dat wil zeggen hij dat de voorkeur moet geven aan de 

maatregelen met de minste beperking op de vrijheid van de minderjarige.  

De wet voorziet in een gradatie van maatregelen. De voorkeur moet in de eerste plaats uitgaan 

naar een herstelrechtelijk aanbod. Vervolgens moet de voorkeur gegeven worden aan de 

maatregelen die geen plaatsing impliceren.  
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Ten slotte verdient de plaatsing in een open afdeling van een gemeenschapsinstelling de 

voorkeur boven de plaatsing in een gesloten afdeling.  

Voor een kind dat op het tijdstip van de feiten jonger dan 12 jaar was, kan de jeugdrechter 

enkel een berisping, een sociale follow-up of een intensieve educatieve begeleiding opleggen.  

Ten aanzien van een jongere van 12 jaar of ouder kiest de rechter in de eerste plaats voor het 

herstelrechtelijk aanbod. Dit omvat bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg. Bij 

bemiddeling helpt een onpartijdige bemiddelaar de jongere, diens sociale omgeving en de 

slachtoffers om samen een oplossing te vinden voor het herstel van de schade. 

De jeugdrechter kan ook andere maatregelen nemen, bijvoorbeeld:  

- de jongere onder toezicht van een sociale dienst plaatsen;  

- de jongere verplichten een prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut met 

een maximumduur van 150 uur te leveren;  

- huisarrest opleggen; 

- een ambulante therapeutische behandelingen opeggen;  

- in uitzonderlijke gevallen de plaatsing bevelen in een gemeenschapsinstelling.  

Gemeenschapsinstellingen kenmerken zich door een vrijheidsbeperkende, gesloten 

infrastructuur, veiligheidsprocedures en strikte, eenvormige regels op het vlak van uitgaan en 

verlof. Een gemeenschapsinstelling kan een open of een gesloten karakter hebben. In een 

open afdeling is iets meer vrijheid dan in de een gesloten afdeling, en is het toezicht iets 

minder strikt. Activiteiten buiten de instelling zullen sneller toegestaan worden voor jongeren 

die verblijven in een open afdeling. Ongeacht het feit of een jongere in een open of gesloten 

afdeling verblijft, speelt het leven van de jongere zich vooral binnen de instelling af. 

Plaatsing in een open afdeling kan voor personen vanaf de leeftijd van 12 jaar. De Vlaamse 

jeugdminister voor Jeugd en Welzijn trekt deze leeftijd op van 12 jaar naar 16 jaar. Plaatsing 

in een gesloten afdeling kan voor personen vanaf de leeftijd van 14 jaar. De Vlaamse 

jeugdminister voor Jeugd en Welzijn trekt deze leeftijd op van 14 jaar naar 17 jaar. 

 

De uithandengeving (artikel 5 tot en met 9) 

Jongeren die op het ogenblik van de feiten zestien jaar of ouder zijn kunnen voor bepaalde 

zware feiten worden veroordeeld volgens het gewone strafrecht. Dit kan alleen als de 

jeugdrechter oordeelt dat de gewone jeugdrechtmaatregelen niet meer voldoen. Dit noemt 

men 'uithandengeving'. De Vlaamse jeugdminister voor Jeugd en Welzijn trekt deze leeftijd 

op van 16 jaar naar 17 jaar.  
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Uithandengeving kan slechts als de jongere vroeger al een maatregel kreeg of één van de 

opgesomde misdrijven pleegde: aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, doodslag, 

opzettelijke slagen met blijvende ongeschiktheid of de dood tot gevolg, foltering en 

onmenselijke behandeling, diefstal met verzwarende omstandigheden of een poging tot 

doodslag. De Vlaamse jeugdminister schrapt deze laatste voorwaarde. Volgens de 

jeugdminister moet elke jongere, hoe zwaar de feiten ook zijn, eerst een kans krijgen binnen 

het jeugdrecht. 

De jeugdrechtbank kan de zaak slechts uit handen geven nadat een maatschappelijk en een 

medisch-psychologisch onderzoek is gevoerd. Dit medisch-psychologisch onderzoek is niet 

vereist als: 

- de jongere weigert zich te laten onderzoeken; of 

- een intussen meerderjarige een misdaad pleegde die bestraft wordt met meer dan 20 jaar 

opsluiting; of 

- een jongere opnieuw vervolgd wordt voor dezelfde (in de wet opgesomde) zware feiten 

waarvoor hij reeds eerder werd veroordeeld. 

De Vlaamse jeugdminister voor Jeugd en Welzijn schrapt deze laatste twee mogelijkheden. 

Enkel wanneer de jongere zich weigert te laten onderzoeken, kan de uithandengeving 

plaatsvinden zonder dat een medisch –psychologisch onderzoek is uitgevoerd. 

Het gewone strafrecht is van toepassing. Hierop is één uitzondering: levenslange opsluiting 

kan niet worden opgelegd. De maximumstraf is dus opsluiting van 20 tot 30 jaar. 

De berechting gebeurt door een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank. Die kan het 

gewone strafrecht toepassen of toch nog opteren voor een jeugdmaatregel. Als de jongere 

verdacht wordt van een niet-correctionaliseerbare misdaad, zal hij voor het Hof van Assisen 

moeten verschijnen. De Vlaamse jeugdminister wijzigt de samenstelling van het hof van 

assisen. Het hof van assisen is samengesteld uit een voorzitter en twee assessoren die 

jeugdrechter zijn. Het hof houdt zitting bijgestaan door een jury. De vertegenwoordiger van 

het openbaar ministerie heeft een bijzondere ervaring met jeugdzaken. 
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Gerechtelijke jeugdhulpverlening: jongeren die zich in een problematische 

opvoedingssituatie bevinden (artikel 12) 

Wanneer een jongere zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevindt, zal het openbaar 

ministerie de jeugdrechter hiervan in kennis stellen via een gewone vordering of via een 

hoogdringende vordering.  

Gewone vordering 

In de eerste plaats kan de jeugdrechter in kennis gesteld worden via een gewone vordering, 

met name wanneer er sprake is van een verontrustende situatie en vrijwillige 

jeugdhulpverlening niet meer mogelijk is. Voordat men kan overstappen naar de gerechtelijke 

jeugdhulp is het wel vereist dat alles in het werk werd gesteld om vrijwillige jeugdhulp te 

realiseren. Concreet betekent dit dat het parket eerst een beroep moet doen op de 

gemandateerde voorziening. Als jeugdhulpaanbieders gemotiveerd inschatten dat ze zelf niet 

langer de ontwikkelingskansen of de integriteit van de minderjarige of van de gezinsleden 

kunnen beschermen, richten ze zich tot een gemandateerde voorziening. Er zijn twee soorten 

gemandateerde voorzieningen bevoegd om een inschatting te maken over de 

maatschappelijke noodzaak tot jeugdhulp: het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en 

het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg.  

De gemandateerde voorziening onderzoekt of het in verontrustende situaties nodig is om 

gedwongen hulpverlening op te starten. Men spreekt van verontrustende situaties wanneer 

de ontwikkelingskansen van een minderjarige zijn bedreigd of wanneer de (psychische, fysieke 

of seksuele) integriteit van de minderjarige is aangetast. De gemandateerde voorziening zal in 

situaties van maatschappelijke noodzaak proberen de gepaste hulpverlening tot stand te 

brengen. Pas in het geval dat de betrokken partijen (ouders en/of minderjarige) dan nog 

steeds weigeren om de voorgestelde hulpverlening te aanvaarden of als men niet meewerkt 

aan het onderzoek, kan de gemandateerde voorziening de zaak doorverwijzen naar het 

jeugdparket.  

De maatregelen die de jeugdrechter kan opleggen na een gewone vordering in het kader van 

een verontrustende situatie zijn de volgende:  

- pedagogische richtlijn verstrekken;  

- onder toezicht stellen van de Sociale Dienst;  

- contextbegeleiding bevelen;  

- opvoedende project opleggen;  

- bezoek aan een ambulante voorziening opleggen;  

- zelfstandig wonen; 
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- op kamers laten wonen;  

- begeleiding onthaal- en oriëntatiecentrum;  

- begeleiding observatiecentrum;  

- toevertrouwen aan een pleegzorger;  

- plaatsing in een open inrichting;  

- plaatsing in een gesloten inrichting; 

- plaatsing in een psychiatrische instelling.  

Wanneer de jeugdrechter de minderjarige wil plaatsen in een open inrichting, moet hij 

motiveren waarom de minderjarige niet kan worden toevertrouwd aan een pleegouder. De 

Vlaamse jeugdminister voor Jeugd en Welzijn voegt hier een extra voorwaarde aan toe: 

plaatsing in een open inrichting is slechts mogelijk wanneer de jongere 16 jaar of ouder is. De 

jeugdrechter kan een jongere plaatsen in een gesloten inrichting wanneer een pleeggezin of 

plaatsing in een open inrichting geen hulp kan bieden voor de jongere. Dit kan vandaag vanaf 

de leeftijd van 14 jaar. De Vlaamse jeugdminister voor Jeugd en Welzijn trekt deze leeftijd op 

van 14 jaar naar 17 jaar.  

 

Hoogdringende vordering 

Een dossier kan ook bij de jeugdrechter aanhangig worden gemaakt via een hoogdringende 

vordering indien het openbaar ministerie aantoont dat cumulatief de volgende voorwaarden 

zijn vervuld:  

- een gerechtelijke maatregel is dringend noodzakelijk;  

- er zijn voldoende aanwijzingen dat de minderjarige onmiddellijk beschermd moet worden 

tegen ene vorm van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of 

geestelijke verwaarlozing of nalatige benadeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip 

van seksueel misbruik;  

- het verlenen van vrijwillige jeugdhulpverlening is niet meer mogelijk. 

Binnen de procedure van de hoogdringendheid kan de jeugdrechter alle bovenvermelde 

maatregelen opleggen, met uitzondering van de pedagogische richtlijn en het onder toezicht 

stellen van de Sociale Dienst. 

 

 

 

 


