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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 4/1 (nieuw)
Een artikel 4/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 4/1. In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van […]
betreffende het jeugddelinquentierecht, wordt een §1/1 ingevoegd, die luidt als
volgt:
“§1/1. De rechten, vermeld in dit decreet, zijn van toepassing op meerderjarigen
ten aanzien van wie jeugdhulpverlening wordt georganiseerd en meerderjarigen
ten aanzien van wie een reactie loopt in het kader van het decreet van […] betreffende het jeugddelinquentierecht, met uitzondering van artikel 4, artikel 11, §2,
artikel 22, §2, 3°, en §5, en artikel 24, §2.”.”.
VERANTWOORDING
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige is momenteel niet van
toepassing op de meerderjarige ten aanzien van wie jeugdhulp loopt en ten aanzien van de meerder
jarige die een reactie opgelegd krijgt of ten aanzien van wie een reactie lopende is in het kader van het
decreet van […] betreffende het jeugddelinquentierecht.
Het duidelijk omschrijven van de rechten van deze jongvolwassenen past in de verhoogde aandacht
voor deze doelgroep in Vlaanderen (cf. het actieplan jongvolwassenen), maar ook internationaal (cf.
General comment nr. 20 van 2016 ‘On the implementation of the rights of the child during adolescence’).
In de praktijk worden de bepalingen van het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige
– of minstens de geest ervan – ook vaak nu al toegepast op meerderjarigen in de jeugdhulp. Met de met
voorliggend amendement voorgestelde wijziging wordt dit ook decretaal verankerd.
Toch kunnen niet alle bepalingen en rechten uit het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige zonder meer worden toegekend aan meerderjarigen aangezien deze reeds handelingsbekwaam
zijn. Daarom wordt voorzien in een uitzondering voor bepaalde artikelen.


AMENDEMENT Nr. 2
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 5/1 (nieuw)
Een artikel 5/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 5/1. In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “door de
jeugdhulpvoorziening, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg”
opgeheven.”.
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VERANTWOORDING
Ook de ‘sociale dienst jeugdrechtbank’ valt onder het decreet Rechtspositie. Dit is niet overal consequent opgenomen in het wijzigingsdecreet. Met het decreet van […] betreffende het jeugddelinquentierecht wordt het toepassingsgebied van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie
van de minderjarige uitgebreid tot de diensten die op grond van het decreet van […] betreffende het
jeugddelinquentierecht door de gemeenschap worden georganiseerd of beantwoorden aan de door de
gemeenschap gestelde voorwaarden, de gemeenschapsinstelling en de sociale dienst jeugdrechtbank.
Dit wordt nu ook doorgetrokken in de tekst van het decreet betreffende de rechtspositie van de minder
jarige.


AMENDEMENT Nr. 3
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 6
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 6. In artikel 22, §2, van hetzelfde decreet wordt een vijfde lid toegevoegd,
dat luidt als volgt:
“Met behoud van de toepassing van het vierde lid wordt voor gegevens die bij de
toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen worden bewaard, het recht op
toegang uiterlijk verleend op het ogenblik waarop de toegangspoort of de gemandateerde voorziening een beslissing neemt. Voor gegevens die bij de sociale dienst
worden bewaard, wordt het recht op toegang uiterlijk verleend op het ogenblik van
de eerste beschikking van de jeugdrechter of het eerste vonnis van de jeugdrechtbank.”.”.
VERANTWOORDING
Het betreft een technische rechtzetting door het schrappen van een overbodige bepaling. De algemene
bepaling en verwoording met betrekking tot de termijn van toegang tot het dossier werden intussen
reeds meegenomen in de decreetswijziging naar aanleiding van de AVG-verordening (algemene verordening gegevensbescherming) (decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG).
Deze decreetswijziging heeft de opmaak van het voorliggende ontwerp van decreet Wijzigingsbepalingen
doorkruist.
Punt 1° kan dus vervallen waardoor ook de indeling in (twee) punten komt te vervallen.
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AMENDEMENT Nr. 4

voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 7
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 7. In artikel 24, §1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet
van 12 juli 2013, wordt de zinsnede “met de jeugdhulpaanbieder, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg” opgeheven.”.
VERANTWOORDING
Ook de ‘sociale dienst jeugdrechtbank’ valt onder het decreet Rechtspositie. Dit is niet overal consequent opgenomen in het wijzigingsdecreet. Met het decreet van […] betreffende het jeugddelinquentierecht wordt het toepassingsgebied van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie
van de minderjarige uitgebreid tot de diensten die op grond van het decreet van […] betreffende het
jeugddelinquentierecht door de gemeenschap worden georganiseerd of beantwoorden aan de door de
gemeenschap gestelde voorwaarden, de gemeenschapsinstelling en de sociale dienst jeugdrechtbank.
Dit wordt doorgetrokken in de tekst van het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige.


AMENDEMENT Nr. 5
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 8
Punt 2° vervangen door wat volgt:
“2° het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, i), van de algemene verordening gegevensbescherming, gelden de rechten en verplichtingen, vermeld in artikel 12
tot en met 22 van de algemene verordening gegevensbescherming, niet voor
de betrokkenen wiens gegevens door het Meldpunt in het kader van dit decreet
worden verwerkt en gedeeld. Als de betrokkene een verzoek indient op basis
van artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, informeert de
bevoegde functionaris voor gegevensbescherming de betrokkene schriftelijk, zo snel mogelijk, over elke weigering of beperking van de rechten. De
informatie over de weigering of beperking hoeft niet te worden verstrekt als
de verstrekking daarvan de decretale en reglementaire opdrachten van het
Meldpunt zou ondermijnen. De functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen
bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
overeenkomstig artikel 10/5 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te
stellen. De functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke en juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd en houdt deze informatie ter
beschikking van de Vlaams Toezichtcommissie.”.”.
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VERANTWOORDING
De hier voorgestelde wijziging is het gevolg van een recent advies geformuleerd door de
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op het AVG-decreet en het daarbijhorende uitvoeringsbesluit.
De wijziging zorgt ervoor dat de ‘meldpuntregeling’ meteen concordant is aan dat advies en dus aan de
meest actuele stand van zaken op AVG-gebied.
Aangezien de rechten, vermeld in artikelen 12 tot en met 22 van de AVG, in grote mate worden beperkt
in deze bepaling, worden bijkomende waarborgen ter bescherming van de betrokkene ingeschreven. Zo
kan de betrokkene zich richten tot de functionaris voor gegevensbescherming in plaats van zich meteen
tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens te moeten richten. De
functionaris voor gegevensbescherming kan dan onderzoeken of de rechten van de betrokkene al dan
niet onrechtmatig worden beperkt. De betrokkene kan zich nadien uiteraard nog richten tot de Vlaamse
Toezichtcommissie. Voor de motivering waarom de rechten, vermeld in artikelen 12 tot en met 22 van
de AVG, moeten worden beperkt in het kader van de werking van het meldpunt, kan naar de memorie
van toelichting bij het ontwerp van decreet worden verwezen.


AMENDEMENT Nr. 6
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 21
In de voorgestelde tekst van artikel 48, in paragraaf 1, op de tweede regel,
de zinsnede “artikel 47, 1° en 3°” vervangen door de zinsnede “artikel 47, 1°
en 2°”.
VERANTWOORDING
Het betreft hier een technische rechtzetting van een verkeerde verwijzing.


AMENDEMENT Nr. 7
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 23
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 23. In artikel 49 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de zinsnede “artikel 48, §2, van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere
jeugdbijstand” wordt vervangen door de zinsnede “artikel 78/1, §2”;
2° de zinsnede “2° tot en met 13°” wordt vervangen door de zinsnede “2° tot en
met 14°”.”.
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VERANTWOORDING
Het betreft een technische rechtzetting. Doordat artikel 48, §1, eerste lid, voortaan veertien punten
bevat in plaats van dertien, moet via een tweede punt, waarin voorliggend amendement voorziet, een
bijkomende wijziging worden doorgevoerd aan artikel 49 van het decreet betreffende de integrale
jeugdhulp.


AMENDEMENT Nr. 8
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 34
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 34. In artikel 78 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 worden de woorden “gerechtelijke hulpverlening” opgeheven;
2° in paragraaf 3 worden tussen de woorden “een centrum voor leerlingenbegeleiding” en het woord “betreft” de woorden “of een organisatie voor naadloze
flexibele trajecten” ingevoegd.”.
VERANTWOORDING
Punt 2° van voorliggend amendement wijzigt paragraaf 3 van artikel 78 zodat er een rechtsgrond voorhanden is voor de samenwerking tussen zorginspectie en onderwijsinspectie wat betreft organisaties
voor naadloze flexibele trajecten (NAFT) die werden overgeheveld vanuit Onderwijs naar Welzijn.
Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het advies 63.881/1/V van de Raad van State onder punt 23
over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de
subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp.


AMENDEMENT Nr. 9
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 41/1 (nieuw)
Aan hoofdstuk 5 een artikel 41/1 toevoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 41/1. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/7 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/7. §1. De Vlaamse Regering vaardigt algemeen geldende regels uit betreffende de bijdrage van de minderjarigen en van de onderhoudsplichtige personen in
de onderhouds-, opvoedings- en behandelingskosten van de minderjarigen, evenals betreffende de bestemming van het loon dat wordt toegekend aan de minderjarigen die werden geplaatst met toepassing van dit decreet.
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De toegangspoort, de jeugdrechter of jeugdrechtbank bepaalt overeenkomstig
deze regels de bijdrage van de minderjarige en van de onderhoudsplichtige personen, evenals de bestemming die aan het loon zal worden gegeven. Met betrekking
tot de beslissing van de toegangspoort hebben de betrokkenen het recht zich bij
verzoekschrift tot de jeugdrechtbank te wenden.
§2. De Vlaamse Regering bepaalt welke voorzieningen een bijdrage kunnen vragen
van de onderhoudsplichtige personen voor de onderhouds-, opvoedings- en behandelingskosten van minderjarigen en welke voorzieningen een bijdrage kunnen vragen van de ouders of aanstaande ouders voor de kosten die verband houden met
het verblijf van de ouders of aanstaande ouders. De Vlaamse Regering bepaalt de
nadere modaliteiten voor de bijdragen die de voorzieningen kunnen vorderen.”.”.
VERANTWOORDING
Het betreft een technische rechtzetting omdat een artikel (dat voorziet in een rechtsgrond voor het
innen van bijdragen door het Fonds Jongerenwelzijn) uit het decreet betreffende de bijzondere jeugdbijstand (decreet BJB) dreigde weg te vallen, gelet op de volledige opheffing van het decreet BJB. Er
wordt ook voorzien in een rechtsgrond specifiek bedoeld voor de centra voor integrale gezingszorg
(CIG) om zelf een financiële bijdrage te vragen in functie van de onderhouds-, opvoedings- en behandelings- en verblijfkosten. Hiermee wordt ook tegemoetgekomen aan het advies van de Raad van State
63.881/1/V over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp dat wees op deze lacune (gezien de
overheveling van de CIG van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin naar het Agentschap
Jongerenwelzijn).


AMENDEMENT Nr. 10
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 41/2 (nieuw)
Aan hoofdstuk 5 een artikel 41/2 toevoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 41/2. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/8 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/8. Als voor de minderjarigen die werden geplaatst overeenkomstig dit
decreet of het decreet van […] betreffende het jeugddelinquentierecht, geldsommen op een spaar- of depositoboekje worden ingeschreven, worden die sommen
ingeschreven op een boekje dat op hun naam wordt geopend bij een kredietinstelling. De Vlaamse Regering kan daarvoor de nadere regels bepalen.
Tijdens de minderjarigheid kunnen de bedragen van het loon die op een spaarof depositoboekje bij een kredietinstelling werden ingeschreven, niet worden afgehaald zonder de uitdrukkelijke machtiging van de toegangspoort, de jeugdrechter
of jeugdrechtbank.”.”.
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VERANTWOORDING
Dit betreft een technische rechtzetting van een artikel uit het decreet betreffende de bijzondere jeugdbijstand (decreet BJB) dat dreigde weg te vallen, gelet op de opheffing ervan met dit decreet.
Dit artikel biedt een rechtsgrond voor het openen van een spaarboekje op naam van minderjarigen die
worden geplaatst met toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp.


AMENDEMENT Nr. 11
voorgesteld door Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman,
Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters
Artikel 44
Het eerste lid vervangen door wat volgt:
“Artikel 2, artikel 3 en artikel 4/1 voor wat de meerderjarigen ten aanzien van wie
een reactie loopt in het kader van het decreet van […] betreffende het jeugddelinquentierecht, treden in werking op 1 september 2019.”.
VERANTWOORDING
De inwerkingtreding van de artikelen hangt samen met de inwerkingtreding van het decreet van […]
betreffende het jeugddelinquentierecht. Ook het nieuw ingevoerde artikel over de toepassing van het
decreet Rechtspositie op meerderjarigen ten aanzien van wie een reactie loopt, kan pas in werking treden als het decreet van […] betreffende het jeugddelinquentierecht zelf in werking treedt.



V laams Par le m e n t

