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De Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin besprak het ontwerp van
decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet
betreffende de integrale jeugdhulp, tijdens haar vergaderingen van 5 en 12 fe
bruari 2019.
De amendementen op dit ontwerp van decreet zijn verspreid als Parl.St. Vl.Parl.
2018-19, nr. 1732/2.
1.

Toelichting door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin

Op 5 oktober 2018 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de
integrale jeugdhulp definitief goed.
Dit ontwerp van wijzigingsdecreet is opgebouwd uit verschillende wijzigingshoofdstukken en brengt, naast een wijziging aan het Wetboek van Strafvordering in
functie van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht zoals geagendeerd op de plenaire vergadering van 6 februari 2019 (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18,
nr. 1670/1), wijzigingen aan in drie decreten, met name het decreet van 7 mei
2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp,
het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.
Samengevat worden deze decreten gewijzigd met het oog op een betere overeenstemming:
– tussen de praktijk, na ruim vijf jaar integrale jeugdhulp, en het afgesproken
beleid;
– met de AVG-verordening;
– met de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen;
– en met de bepalingen inzake het jeugddelinquentierecht.
Het ontwerp van decreet komt technisch over, maar het regelt een aantal zaken die
van belang zijn en op algemene instemming kunnen rekenen. Zo verbetert het bijvoorbeeld de bepaling inzake voortgezette jeugdhulpverlening naar aanleiding van
het actieplan Jongvolwassenen, en maakt het de rechtspositie voor minderjarigen
uitgebreider en consequent van toepassing.
1.1. Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige
in de integrale jeugdhulp
Met het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht wordt het decreet van 7 mei
2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
ook van toepassing verklaard op minderjarigen die onder het toepassingsgebied
van het jeugddelinquentierecht vallen. Daarom wordt de titel van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp uitgebreid met het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht.
Vervolgens worden enkele materiële zaken rechtgezet conform de praktische uitvoering. Zo wordt verduidelijkt dat dit decreet ook geldt voor de sociale dienst van
de jeugdrechtbank, zoals dat reeds in de praktijk wordt toegepast.
Omwille van de rechtszekerheid worden de bepalingen in het decreet van 7 mei
2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
over de toegangsregeling tot het dossier op één lijn gezet met het decreet van
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12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. Op die manier worden uitstel
mogelijkheden gelijkgesteld voor het verlenen van toegang tot de gegevens die
door de toegangspoort, de gemandateerde voorzieningen of de sociale dienst worden bijgehouden.
1.2. Het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (artikel 8)
De wijzigingen aan het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen
betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffen vooreerst een aanpassing van de gegevensverwerking en -uitwisseling van persoonsgegevens (waaronder gezondheidsgegevens) door de Meldpunten Geweld, Misbruik
en Kindermishandeling in functie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar nog naar de oude Privacywet wordt verwezen, wordt voortaan verwezen naar de AVG-verordening.
Om een goede en laagdrempelige werking van het meldpunt te garanderen en
anonieme meldingen mogelijk te maken, wordt daarnaast voorzien in een beperking van de rechten en verplichtingen uit de AVG-verordening ten aanzien van de
aanmelder en de personen vermeld in de aanmelding. Zo heeft de persoon die in
de aanmelding wordt vermeld bijvoorbeeld geen recht om op de hoogte gesteld te
worden van welke gegevens over hem worden verwerkt noch recht op inzage. Er
wordt wel een waarborg ingeschreven ter bescherming van de betrokkene. Die bestaat erin dat men terecht kan bij de functionaris voor gegevensbescherming. Deze
kan onderzoeken of de rechten van de betrokkene (on)rechtmatig worden beperkt.
De betrokkene kan zich nadien nog richten tot de Vlaamse Toezichtcommissie.
1.3. Het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp
Vooreerst worden enkele bepalingen rechtgezet, uitgeklaard, verbeterd of aangepast conform de praktische uitvoering. Het is logisch dat een aantal zaken na 5 jaar
praktijkervaringen worden gebundeld en gecoördineerd gewijzigd.
Zo wordt (in artikel 13) de formulering voor voortgezette jeugdhulpverlening gewijzigd omdat deze in de praktijk soms te strikt wordt geïnterpreteerd of vanwege
signalen dat de huidige bepaling niet altijd helder leest. Met de aangepaste omschrijving is het duidelijk dat zowel voor als na de leeftijd van 18 jaar een aanvraag tot voortgezette jeugdhulpverlening kan worden ingediend zolang er voor de
leeftijd van 18 jaar een aanvraag voor jeugdhulp werd ingediend. Dit conform de
aanbevelingen in het actieplan Jongvolwassenen.
In artikel 15 wordt een versnelde indicatiestelling door de toegangspoort en toewijzing niet langer gekoppeld aan een urgente situatie. Het huidige artikel 18 van het
decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp creëert de indruk dat
bepaalde hulpvormen enkel aangevraagd kunnen worden in een urgente situatie,
terwijl dat niet altijd zo is, zoals bijvoorbeeld in het kader van de financiering van
specifieke acties. Ook vragen in functie van diagnostiek zijn niet altijd urgent, maar
vereisen een vereenvoudigde aanvraagprocedure.
Artikel 16 wijzigt artikel 29 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale
jeugdhulp, dat de rechtstreekse toegang tot de toegangspoort regelt, met het oog
op de inwerkingtreding van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen.
Cliënten moeten zelf een PAB kunnen aanvragen. Daarom worden de voorwaarden voor rechtstreekse toegang uit het decreet gehaald. Op die manier wordt de
rechtstreekse toegang mogelijk in alle gevallen, met een delegatie aan de Vlaamse
Regering om de voorwaarden voor deze toegang te bepalen.
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De bepalingen met betrekking tot het managementcomité Integrale Jeugdhulp
worden opgeheven. Met de beslissing van de Vlaamse Regering van 30 november
2018 om – teneinde te komen tot een meer geïntegreerd en effectiever beleid
ten aanzien van kinderen, jongeren en hun gezinnen – de werkingsgebieden van
de agentschappen Jongerenwelzijn en Kind en Gezin, alsook een deel van de bevoegdheden van het VAPH, te integreren in het vernieuwde agentschap Opgroeien
regie, wordt duidelijk dat deze aansturing in het nieuwe agentschap zal liggen.
Beslissingen die dit agentschap overstijgen worden tevens voorgelegd aan het managementcomité van het beleidsdomein WVG.
Met artikel 21 en volgende worden de maatregelen gemoduleerd die de jeugdrechter of jeugdrechtbank, al dan niet in combinatie, kan opleggen na een VOS-vordering door het openbaar ministerie. Dat komt tegemoet aan punt 13°, b), van de
resolutie van 8 juli 2015 houdende aanbevelingen voor een verbeterde organisatie
en werking van integrale jeugdhulp (Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 427/2). Met deze
modulering wordt de regelgeving afgestemd op de praktijk en kan de jeugdrechter
meteen de correcte functie en eventueel ook de toepasselijke typemodule opleggen.
Omwille van de rechtszekerheid voor de jongere worden alle mogelijk op te leggen
maatregelen apart vermeld alsook de maximale duur waarvoor de maatregelen
kunnen worden opgelegd.
Een andere aanpassing zorgt ervoor dat de jeugdrechter voortaan over dezelfde
mogelijkheid beschikt om maatregelen te combineren als in de vrijwillige jeugdhulp. In het decreet stond vroeger immers dat combinaties niet konden, behalve
als ze bepaald waren in het uitvoeringsbesluit. Dat wordt aangepast.
Deze modulering kwam tot stand na intens overleg met de verwijzers en de magistratuur. Om een goede implementatie te garanderen worden de volgende maanden
opleiding en vorming georganiseerd voor alle betrokkenen in het werkveld alsook
voor de magistratuur. Vandaar dat de inwerkingtreding van dit artikel wordt uitgesteld tot 1 september 2019, datum waarop ook het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht in werking treedt.
Artikel 31 voorziet in een extra aanleiding om middelen toe te voegen aan een
hulpverleningstraject, zogenaamde IPH-middelen voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp waarbij reeds een jeugdhulpaanbieder betrokken is maar waarvan de continuïteit in gevaar is. Tot nu toe zijn IPH-middelen enkel mogelijk voor
dossiers die de hoogste prioriteit krijgen. Die hoogste prioriteit is enkel zinvol om
de opstart van hulp af te dwingen en betekent in lopende trajecten een overbodige
administratieve tussenstap. Gezien de doelstelling om continuïteit te verzekeren,
wordt thans expliciet gewaarborgd dat trajecten waarvan de continuïteit bedreigd
is, versterkt kunnen worden met bijkomende middelen.
Artikel 33 aligneert de voorwaarden voor een vertrouwenspersoon van de minderjarige in het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp met de
voorwaarden in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de
minderjarige in de integrale jeugdhulp.
Naast deze verbeteringen worden nog enkele inhoudelijke wijzigingen aangebracht
in het decreet van 12 juli 2013 betreffende integrale jeugdhulp, in afwachting van
een grondige evaluatie van het decreet in 2019. In navolging van Jeugdhulp 2.0
wordt regelgevend voorzien in een expliciet recht op een vertrouwenspersoon voor
ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Daarbij wordt een voorbeeld genomen
aan artikel 24 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van
de minderjarige in de integrale jeugdhulp dat het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon voor de minderjarige vastlegt. Om te vermijden dat de vertrouV laams Par le m e n t
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wenspersoon gewrongen raakt tussen ouder(s) en minderjarige wordt een extra
voorwaarde toegevoegd: de vertrouwenspersoon van de ouders of opvoedingsverantwoordelijke moet een andere vertrouwenspersoon zijn dan deze van de minderjarige.
Het nieuw ontworpen artikel 78/1, §3, zorgt voor een rechtsgrond voor het verwerken van gerechtelijke en medische gegevens door voorzieningen, zodat ze, met het
oog op de veiligheid van de minderjarigen die er begeleid worden of er verblijven,
een uittreksel uit het strafregister en eventueel een medisch geschiktheidsattest
kunnen opvragen bij personeelsleden, vrijwilligers en andere personen die in de
voorziening verblijven.
Ten slotte heft dit ontwerp van decreet ook de resterende bepalingen van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand op en integreert ze in het
decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp. Het gaat meer bepaald
om de definities en het doel van de bijzondere jeugdbijstand. Daarnaast integreren
de artikelen 35 tot en met 41 de bepalingen over de erkenning en subsidiëring van
erkende voorzieningen jeugdhulp, projecten en gelijkgestelde voorzieningen.
Minister Jo Vandeurzen omschrijft dit ontwerp van decreet afsluitend als een reeks
technische aanpassingen waardoor het niet uitblinkt door leesbaarheid.
2.

Algemene bespreking

Er worden geen opmerkingen gemaakt tijdens de algemene bespreking.
3.

Artikelsgewijze bespreking en stemming

Artikelen 1 tot en met 4
De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen eenparig met 11 stemmen
aangenomen.
Artikel 4/1 (nieuw)
Amendement nr. 1 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe een nieuw artikel 4/1 in te voegen:
“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.”.”.
Katrien Schryvers zegt dat met dit amendement het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht ook van toepassing wordt op meerderjarigen voor wie jeugdhulpverlening wordt georganiseerd en op meerderjarigen voor wie een reactie loopt in
het kader van het jeugddelinquentierecht. Het actieplan Jongvolwassenen erkent
het belang van voortgezette jeugdhulp na 18 jaar. Een aantal elementen moet in
het kader van de rechtsbescherming van toepassing zijn op de beschreven groep
van meerderjarigen.
Amendement nr. 1 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
V l a a m s Par l e m e nt
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Artikel 5
Artikel 5 wordt zonder opmerkingen eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikel 5/1 (nieuw)
Amendement nr. 2 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe een nieuw artikel 5/1 in te voegen: “Art. 5/1. In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede
“door de jeugdhulpvoorziening, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum
Jeugdzorg” opgeheven.”.
Katrien Schryvers omschrijft dit amendement dat voor consequent woordgebruik
zorgt, als technisch.
Amendement nr. 2 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikel 6
Amendement nr. 3 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe dit artikel te vervangen door:
“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.”.”.
Katrien Schryvers zegt dat het artikel anders wordt geformuleerd omdat punt 1°
een overbodige bepaling is.
Amendement nr. 3 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Het geamendeerde artikel 6 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikel 7
Amendement nr. 4 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe dit artikel te vervangen door:
“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.”.
Katrien Schryvers verwijst naar de toelichting bij amendement nr. 2.
Amendement nr. 4 dat dit artikel vervangt wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
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Artikel 8
Amendement nr. 5 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe punt 2° te vervangen door:
“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.”;”.
Katrien Schryvers zegt dat dit artikel wordt aangepast op basis van het advies van
de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Amendement nr. 5 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Het geamendeerde artikel 8 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikelen 9 tot en met 20
De artikelen 9 tot en met 20 worden zonder opmerkingen eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikel 21
Amendement nr. 6 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe in de voorgestelde tekst van artikel 48, in paragraaf 1, op de tweede regel, de zinsnede “artikel 47, 1° en 3°” te
vervangen door de zinsnede “artikel 47, 1° en 2°”.
Katrien Schryvers zegt dat een verkeerde verwijzing wordt rechtgezet.
Amendement nr. 6 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Het geamendeerde artikel 21 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikel 22
Artikel 22 wordt zonder opmerkingen eenparig met 11 stemmen aangenomen.
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Artikel 23
Amendement nr. 7 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe dit artikel te vervangen door:
“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°”.”.
Volgens Katrien Schryvers gaat het om een technische rechtzetting.
Amendement nr. 7 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Het geamendeerde artikel 23 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikelen 24 tot en met 33
De artikelen 24 tot en met 33 worden zonder opmerkingen eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikel 34
Amendement nr. 8 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe dit artikel te vervangen door:
“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.”.
Katrien Schryvers creëert met dit amendement een rechtsgrond voor de samenwerking tussen Zorginspectie en Onderwijsinspectie voor het toezicht op organisaties voor naadloze flexibele trajecten, die van Onderwijs naar Welzijn worden overgeheveld. Dit amendement geeft gevolg aan een advies van de Raad van State.
Amendement nr. 8 dat dit artikel vervangt wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikel 35
Artikel 35 wordt zonder opmerkingen eenparig met 11 stemmen aangenomen.
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Artikel 36
Bart Van Malderen informeert naar de intentie en de achtergrond bij dit artikel
dat voor een rechtsgrond zorgt om privaatrechtelijke voorzieningen op te richten.
Is het uitgangspunt de huidige status quo met een openbare en een private nonprofit sector? Opent het begrip ‘projecten’ de deur voor commerciële spelers? In
de geestelijke gezondheidszorg zijn op een bepaald moment projecten opgedoken
waardoor commerciële spelers op de markt zijn gekomen. Recent waren er oproepen om in het veiligheidsbeleid, waartoe het jeugddelinquentiebeleid behoort, de
commerciële sector meer armslag te geven. De spreker zou dat een betreurenswaardige evolutie vinden.
Minister Jo Vandeurzen zegt dat een rechtsgrond wordt gecreëerd voor private
voorzieningen die besloten opvang willen organiseren binnen Jongerenwelzijn, zoals dat thans is. Er is de evolutie in de richting van het eengemaakte agentschap.
De algemene erkenningsnormen voor deze voorzieningen blijven dezelfde als voor
de huidige door het Agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen.
Artikel 36 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikelen 37 tot en met 41
De artikelen 37 tot en met 41 worden zonder opmerkingen eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikel 41/1 (nieuw)
Amendement nr. 9 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe aan hoofdstuk 5 een artikel 41/1
toe te voegen:
“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.
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.”.”.
Katrien Schryvers zegt dat dit amendement de rechtsgrond creëert voor het innen
van bijdragen door het Fonds Jongerenwelzijn.
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Amendement nr. 9 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikel 41/2 (nieuw)
Amendement nr. 10 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe aan hoofdstuk 5 een artikel 41/2
toe te voegen:
“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 spaar- of
depositoboekje bij een kredietinstelling werden ingeschreven, niet worden afgehaald zonder de uitdrukkelijke machtiging van de toegangspoort, de jeugdrechter
of jeugdrechtbank.”.”.
Katrien Schryvers zegt dat dit amendement een technische rechtzetting betreft. Er
wordt een rechtsgrond geboden om op naam van een minderjarige, geplaatst met
toepassing van de integrale jeugdhulp, een spaarboekje te openen.
Amendement nr. 10 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Artikelen 42 en 43
De artikelen 42 en 43 worden zonder opmerkingen eenparig met 11 stemmen
aangenomen.
Artikel 44
Amendement nr. 11 van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Tine van
der Vloet, Vera Jans en Elke Wouters strekt ertoe het eerste lid te vervangen door:
“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.”.
Katrien Schryvers zegt dat dit amendement de inwerkingtreding van een aantal
bepalingen afstemt op de inwerkingtreding van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht.
Amendement nr. 11 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Het geamendeerde artikel 44 wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
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Stemming over het geheel

Het ontwerp van decreet wordt eenparig met 11 stemmen aangenomen.
Bert MOYAERS,
voorzitter
Lorin PARYS
Griet COPPE,
verslaggevers
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Gebruikte afkortingen
AVG
IPH
PAB
VAPH
VOS
WVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Intersectoraal Prioritaire Hulpvragen
persoonlijkeassistentiebudget
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
verontrustende opvoedingssituatie
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering
Art. 2. In artikel 606, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, vervangen
bij de wet van 6 januari 2014, wordt de zinsnede “57bis van 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” vervangen door de zinsnede “38 van het decreet van […]
betreffende het jeugddelinquentierecht”.
Hoofdstuk 3. Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
Art. 3. Aan het opschrift van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechts
positie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp worden de woorden “en binnen
het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht” toegevoegd.
Art. 4. In artikel 3, §1, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, wordt de zinsnede “dat een minderjarige heeft met een
jeugdhulpaanbieder, de toegangspoort of het ondersteuningscentrum Jeugdzorg”
opgeheven.
Art. 5. 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.”.
Art. 6. In artikel 10, §2, van hetzelfde decreet worden de woorden “de traject
begeleiding” vervangen door de woorden “het ondersteuningscentrum jeugdzorg”.
Art. 7. In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “door de
jeugdhulpvoorziening, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg”
opgeheven.
Art. 8. 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.”.
Art. 9. 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.
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Hoofdstuk 4. Wijzigingen van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse
bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin
Art. 10. In artikel 6 van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“Met het oog op de afhandeling van aanmeldingen conform artikel 4, eerste lid,
verwerkt het Meldpunt persoonsgegevens, inclusief gegevens als vermeld in artikel 9, lid 1, van 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 (algemene
verordening gegevensbescherming). Het Meldpunt bezorgt persoonsgegevens,
inclusief gegevens als vermeld in artikel 9, lid 1, van de algemene verordening
gegevensbescherming, aan de actoren, vermeld in artikel 4, eerste lid, 3°. Op
die verwerking en mededeling van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de
regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens van
toepassing.”;
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.”.
Hoofdstuk 5. Wijzigingen van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale
jeugdhulp
Art. 11. In artikel 2, §1, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale
jeugdhulp, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 14° wordt de zinsnede “hoofdstuk V, afdeling II, van het decreet van
7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand” vervangen door de zinsnede
“hoofdstuk 14/1”;
2° punt 35° wordt opgeheven;
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3° aan punt 36° worden de volgende woorden toegevoegd:
“of van wie vermoed wordt dat hij jonger dan achttien jaar is;”;
4° er wordt een punt 46°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“46°/1 projecten: een tijdelijk initiatief dat wordt ingezet om in te spelen op
maatschappelijke, inhoudelijke of andere evoluties en dat desgevallend
wordt ingezet bovenop de opdracht waarvoor voorzieningen erkend
zijn;”;
5° in punt 51° worden de woorden “voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening” vervangen door het woord “Jeugdrechtbank”;
6° er wordt een punt 55°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“55°/1 voorzieningen: de initiatieven die hulp- of dienstverlening aan minderjarigen en gezinnen aanbieden;”.
Art. 12. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 2/1. De ouder van de minderjarige en, in voorkomend geval, de opvoedingsverantwoordelijke hebben het recht om zich in alle contacten met de jeugdhulp
en met de sociale dienst, te laten bijstaan door een persoon die aan de volgende
voorwaarden voldoet:
1° meerderjarig zijn;
2° niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening die voor de minder
jarige georganiseerd wordt;
3° op ondubbelzinnige wijze door de ouder en, in voorkomend geval, de opvoedingsverantwoordelijke aangewezen zijn;
4° beschikken over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 als vermeld
in artikel 596, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, omvat;
5° verschillen van de vertrouwenspersoon van de minderjarige, vermeld in artikel 24 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.
De vertrouwenspersoon die de ouder en, in voorkomend geval, de opvoedingsverantwoordelijke bijstaat, legitimeert zich bij elk optreden in die hoedanigheid.”.
Art. 13. In artikel 3, §1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand;”;
2° in het eerste lid wordt punt 6° vervangen door wat volgt:
“6° artikel 40, §2, 1°, van het decreet van […] betreffende het jeugd
delinquentierecht;”.
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Art. 14. In artikel 5 van hetzelfde decreet wordt tussen het tweede en het derde
lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Er worden voorzieningen en projecten georganiseerd, erkend of gesubsidieerd
voor de jeugdhulpverlening aan minderjarigen die zich in een verontrustende situatie bevinden of die een jeugddelict hebben gepleegd, en eventueel van hun ouders, hun opvoedingsverantwoordelijken of personen uit hun leefomgeving.”.
Art. 15. In artikel 18 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 3 vervangen door wat
volgt:
“§3. De toegangspoort kan voor personen tot maximaal vijfentwintig jaar beslissen
over de jeugdhulpverlening conform de regels die de Vlaamse Regering bepaalt.”.
Art. 16. In artikel 26, §1, vijfde lid, 1°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede
“5°” vervangen door de zinsnede “2°”.
Art. 17. In artikel 28, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord “urgente”
opgeheven.
Art. 18. Artikel 29 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 29. Een minderjarige die minstens twaalf jaar is of, als hij jonger dan twaalf
jaar is, tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, zijn ouders of
opvoedingsverantwoordelijken kunnen bij de toegangspoort een aanvraag tot niet
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp indienen.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden om een aanvraag als vermeld in
het eerste lid, te kunnen indienen.”.
Art. 19. In artikel 33, §1, 3°, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden
“wordt verleend in” en de woorden “verontrustende situaties” de woorden “bij het
ondersteuningscentrum jeugdzorg aangemelde” ingevoegd.
Art. 20. In artikel 39 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door
wat volgt:
“Een doorverwijzing wordt voorafgegaan door een uitnodiging van het ondersteuningscentrum voor een gesprek tussen de personen, vermeld in het eerste lid,
1° en 2°, de begeleidende consulent en de teamverantwoordelijke. Tijdens dat
gesprek worden de minimale verwachtingen nogmaals besproken en wordt erop
ingegaan hoe die bereikt kunnen worden. Het gesprek wordt al dan niet afgesloten
met het akkoord van de personen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, met de minimale verwachtingen. Als er op het einde van het gesprek een akkoord is bereikt,
wordt een engagementsverklaring opgemaakt en ondertekend door de personen,
vermeld in het eerste lid, 1° en 2°.”.
Art. 21. In artikel 42, §1, tweede lid, 5°, van hetzelfde decreet worden tussen de
woorden “wordt verleend in” en de woorden “verontrustende situaties” de woorden
“bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling aangemelde” ingevoegd.
Art. 22. In artikel 44, §2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “als vermeld in
paragraaf 1” opgeheven.

V laams Par le m e n t

1732 (2018-2019) – Nr. 3

19

Art. 23. Artikel 48 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 48. §1. De jeugdrechtbank en de jeugdrechter kunnen, na een vordering als
vermeld in artikel 47, 1° en 2°, één of een combinatie van alle volgende maat
regelen opleggen:
1° de ouders van de minderjarige of, in voorkomend geval, zijn opvoedings
verantwoordelijken een pedagogische richtlijn verstrekken;
2° voor ten hoogste één jaar de minderjarige onder toezicht stellen van de so
ciale dienst;
3° voor ten hoogste zes maanden de minderjarige een opvoedend project opleggen of de minderjarige, eventueel samen met zijn ouders of, in voorkomend
geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken toevertrouwen aan een project;
4° voor ten hoogste één jaar de functie begeleiding opleggen;
5° voor ten hoogste één jaar de functie dagopvang opleggen;
6° voor ten hoogste één jaar de functie diagnostiek opleggen;
7° voor ten hoogste één jaar de functie behandeling opleggen;
8° voor ten hoogste één jaar de functie training opleggen;
9° voor ten hoogste één jaar de functie verblijf opleggen;
10° voor ten hoogste één jaar de functie beveiligend verblijf opleggen;
11° uitzonderlijk en voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan
een geschikte open inrichting die niet behoort tot het toepassingsgebied zoals
vermeld in artikel 3;
12° voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een psychiatrische inrichting, als dat na een psychiatrische expertise noodzakelijk blijkt;
13° uitzonderlijk en voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan
een afdeling van een gemeenschapsinstelling;
14° uitzonderlijk en voor ten hoogste drie maanden de minderjarige die de leeftijd
van veertien jaar heeft bereikt, toevertrouwen aan een geschikte gesloten inrichting, als wordt aangetoond dat de minderjarige zich aan de maatregelen,
vermeld in punt 9° tot en met 13°, tweemaal of meer heeft onttrokken en dat
die maatregel noodzakelijk is voor het behoud van de integriteit van de persoon van de minderjarige.
De jeugdrechter en de jeugdrechtbank bepalen de jeugdhulpaanbieder bij wie
de functie dient opgenomen te worden en, wanneer aangewezen, vermelden zij de
bijhorende typemodules.
Voor wat pleegzorg als vermeld in artikel 2, 11°, van het decreet van 29 juni
2012 houdende de organisatie van pleegzorg, betreft, kunnen de jeugdrechtbank
en de jeugdrechter een minderjarige toevertrouwen aan een kandidaat-pleeg
zorger of een pleegzorger als vermeld in artikel 14, §1 of §3, van het decreet van
29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg ten hoogste tot aan de leeftijd
van dertien jaar, al dan niet met toepassing van artikel 5 van voormeld decreet, en
een minderjarige die ouder is dan dertien jaar, toevertrouwen aan een kandidaatpleegzorger of aan een pleegzorger als vermeld in artikel 14, §1 of §3, van het
decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg voor ten hoogste
drie jaar, al dan niet met toepassing van artikel 5 van het voormelde decreet.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere invulling van de typemodules die onder
de functies, vermeld in punt 4° tot en met 10°, vallen. De Vlaamse Regering kan
in afwijking van de termijn bepaald in het eerste lid, 4° tot en met 10°, voor specifieke typemodules andere, kortere, termijnen voorzien.
Een opvoedend project als vermeld in het eerste lid, 3°, moet cumulatief aan de
volgende voorwaarden voldoen:
1° het is gericht tot een specifieke doelgroep of op een bijzondere probleemsituatie;
2° het is georganiseerd door een jeugdhulpaanbieder of door een organisatie die
daarvoor een overeenkomst heeft gesloten met de Vlaamse Regering;
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3° het is gericht op de versterking van de eigen zorg of op de versterking van de
zorg in het eigen milieu.
§2. Als de jeugdrechtbank beslist tot een combinatie van verschillende van de
functies, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, moet, in voorkomend geval, in de coördinatie van de maatregelen voorzien worden. De Vlaamse Regering bepaalt welke
combinaties niet mogelijk zijn.
Binnen de toepassing van de maatregelen, vermeld in het eerste lid, moet
steeds contextgericht gewerkt worden. De uitwerking van contextgericht werken
wordt bepaald door de Vlaamse Regering.”.
Art. 24. In hetzelfde decreet wordt een artikel 48/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 48/1. De eerste overweging bij uithuisplaatsing moet steeds pleegzorg, zoals
omschreven in artikel 2, 11°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, zijn. De jeugdrechter motiveert waarom de minderjarige bij
toepassing van artikel 48, 9°, niet kan worden toevertrouwd aan een kandidaatpleeggezin of pleeggezin, als vermeld in artikel 2, 9°, van het decreet van 29 juni
2012 houdende de organisatie van pleegzorg.
De jeugdrechtbank en de jeugdrechter motiveren waarom meerdere minder
jarigen uit eenzelfde gezin bij toepassing van artikel 48, 9°, ten aanzien van hen
niet kunnen worden toevertrouwd aan eenzelfde kandidaat-pleeggezin of pleeggezin.
De Vlaamse Regering bepaalt hoe aan dit principe uitvoering moet gegeven
worden.”.
Art. 25. 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°”.
Art. 26. In artikel 50 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, 1°, wordt de zinsnede “3°” vervangen door de zinsnede “4°”;
2° in het eerste lid, 2°, wordt de zinsnede “4° tot en met 9°, en 11° tot en met 13°”
vervangen door de zinsnede “3° en 5° tot en met 14°, met uitzondering van
pleegzorg, vermeld in artikel 2, 11°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende
de organisatie van pleegzorg”;
3° in het eerste lid, 3°, wordt de zinsnede “10°” vervangen door de zinsnede “9°”;
4° in het tweede lid wordt de zinsnede “3° tot en met 9°, en 11° tot en met 13°”
vervangen door de zinsnede “3° tot en met 14°, met uitzondering van pleegzorg, vermeld in artikel 2, 11°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de
organisatie van pleegzorg”.
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Art. 27. In artikel 51, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de zinsnede “3°” wordt vervangen door de zinsnede “4°”;
2° de zinsnede “10° 13°” wordt vervangen door de zinsnede “9°, doelend op pleegzorg, als vermeld in artikel 2, 11°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende
de organisatie van pleegzorg en 12°”;
3° de zinsnede “8°, 9° en 12°” wordt vervangen door de zinsnede “6° en 14°”.
Art. 28. In artikel 53, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “§1”
vervangen door de zinsnede “§2”.
Art. 29. In hoofdstuk 11 van hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 4
vervangen door wat volgt:
“Afdeling 4. De Sociale Dienst Jeugdrechtbank”.
Art. 30. In artikel 56, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “voor
Gerechtelijke Jeugdhulpverlening” vervangen door het woord “Jeugdrechtbank”.
Art. 31. In hetzelfde decreet wordt hoofdstuk 12, afdeling 2, die bestaat uit artikelen 61 tot en met 63, opgeheven.
Art. 32. In artikel 66, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 9° wordt opgeheven;
2° in punt 10° worden de woorden “provinciale overheid of van de” opgeheven.
Art. 33. In artikel 67, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet
van 15 juli 2016, worden tussen de zinsnede “vermeld in artikel 26, §1, eerste lid,
6°” en de zinsnede “, kan het team Jeugdhulpregie” de woorden “of voor dossiers
waarin de continuïteit van het lopende niet rechtstreeks toegankelijke hulpverleningstraject ernstig bedreigd is” ingevoegd.
Art. 34. In artikel 72, §3, van hetzelfde decreet wordt punt 2° opgeheven.
Art. 35. In artikel 77 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “het eerste vonnis van de jeugdrechter” vervangen door de woorden “de eerste beschikking van de jeugdrechter of het eerste vonnis van de jeugdrechtbank”;
2° in paragraaf 3 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
“Iedereen kan bij de uitoefening van het toegangsrecht naar eigen keuze worden bijgestaan door een door het beroepsgeheim gebonden persoon, en, wat
de ouders van de minderjarige en de opvoedingsverantwoordelijke betreft, door
de vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 2/1, en, wat de minderjarige betreft,
door de vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 24 van het decreet van 7 mei
2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.”.
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Art. 36. 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.
Art. 37. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt een hoofdstuk 14/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Hoofdstuk 14/1. Private voorzieningen”.
Art. 38. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hoofdstuk 14/1, ingevoegd bij artikel 37, een artikel 78/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 78/1. §1. Iedere rechtspersoon die zich voorneemt minderjarigen op te nemen of te begeleiden in het kader van dit decreet, moet daarvoor door de Vlaamse
Regering worden erkend.
Iedere rechtspersoon die zich voorneemt minderjarigen op te nemen of te begeleiden binnen een beveiligd verblijf in het kader van dit decreet, moet daarvoor
door de Vlaamse Regering worden erkend.
§2. De Vlaamse Regering stelt de erkenningsvoorwaarden vast voor de rechts
personen, vermeld in paragraaf 1. Die voorwaarden kunnen betrekking hebben op:
1° de personele en materiële infrastructuur;
2° het opleidingsniveau en de aanvullende vorming van het personeel;
3° de verzorging, het onderwijs en de beroepsopleiding van de minderjarigen en de
opvoedingsregeling die voor hen geldt;
4° het pedagogische concept en programma;
5° de door haar bepaalde programmatie voor de voorzieningen.
De Vlaamse Regering voorziet in een procedure tot intrekking van de erkenning,
wanneer de erkenningsvoorwaarden voorzien in paragraaf 2 niet worden nageleefd.
§3. De voorzieningen verwerken in het kader van de erkenningsvoorwaarde, vermeld in paragraaf 2, 1°, de gegevens over de gezondheid, vermeld in artikel 4,
15), en gerechtelijke als vermeld in artikel 10 van de algemene verordening gegevensbescherming van de personeelsleden, de vrijwilligers en de andere personen
die in de voorziening verblijven.
Het betreft minstens een uittreksel uit het strafregister en een medisch attest.
§4. De voorzieningen worden voor een onbepaalde duur erkend.
De projecten kunnen worden erkend voor een hernieuwbare erkenningstermijn
van maximaal vijf jaar.”.
Art. 39. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/2 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/2. De Vlaamse Regering beslist over de erkenningsaanvragen. De Vlaamse
Regering stelt de erkenningsprocedure vast.
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Het erkenningsdossier dat de administratie aanlegt, bevat de vereiste admi
nistratieve inlichtingen, de erkenningsaanvraag, een verslag van het Intersectoraal
Regionaal Overleg Jeugdhulp, vermeld in artikel 65, in het werkgebied waarvan de
aanvrager is gevestigd.”.
Art. 40. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/3 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/3. Als een erkende voorziening niet meer aan de erkenningsvoorwaarden
voldoet, kan een aanmaning van de Vlaamse Regering volgen om zich, naargelang
van het geval, binnen een termijn van acht dagen tot zes maanden aan die voorwaarden te conformeren.
Als de voorwaarden niet vervuld worden binnen de termijn, vermeld in het eerste lid, kan de Vlaamse Regering de erkenning intrekken.”.
Art. 41. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/4 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/4. De Vlaamse Regering bepaalt de subsidies en de aard van de subsidies,
die aan de erkende voorzieningen, de projecten en de gelijkgestelde voorzieningen, rekening houdend met de doelgroep en het soort aanbod, kunnen worden
toegekend.
De subsidiëringsnormen worden, overeenkomstig de door haar vastgestelde
procedure, door de Vlaamse Regering vastgesteld.”.
Art. 42. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/5 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/5. Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering
organisaties erkennen en subsidiëren, rekening houdend met de groep en het soort
aanbod, die voor specifieke categorieën van minderjarigen de hulp- en dienstverlening ondersteunen die de toegangspoort en het ondersteuningscentrum verstrekken.”.
Art. 43. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/6 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/6. Buiten de gevallen waarin er een medische tegenaanwijzing bestaat,
mogen aan de minderjarigen die in een gemeenschapsinstelling of in een erkende
voorziening geplaatst zijn overeenkomstig de bepalingen van dit decreet of van
het decreet van […] betreffende het jeugddelinquentierecht, preventieve vaccinaties en inentingen worden toegediend conform de regels die de Vlaamse Regering
bepaalt.”.
Art. 44. 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, even-
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als betreffende de bestemming van het loon dat wordt toegekend aan de minderjarigen die werden geplaatst met toepassing van dit decreet.
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.”.
Art. 45. 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.”.
Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Afdeling 1. Opheffings- en overgangsbepalingen
Art. 46. In artikel 48, §1, eerste lid, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
de integrale jeugdhulp, vervangen bij artikel 23 van dit decreet, worden de punten 13° en 14° opgeheven op de datum van inwerkingtreding van de in artikel 89,
tweede lid, vermelde artikelen van het decreet van […] betreffende het jeugd
delinquentierecht.
Art. 47. De artikelen 3, 7 en 48 tot en met 53 van het decreet van 7 maart
2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012,
21 juni 2013, 12 juli 2013 en 15 juli 2016, worden opgeheven.
Afdeling 2. Inwerkingtreding
Art. 48. Artikel 2, artikel 3 en artikel 5 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.
Voor de artikelen 18, 23 en 24 bepaalt de Vlaamse Regering de datum van inwerkingtreding.
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