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Voorstel van decreet
van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Freya Saeys,
Katja Verheyen, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet

tot wijziging van artikel 48
van het decreet van 12 juli 2013
betreffende de integrale jeugdhulp,
wat de leeftijd voor plaatsing
in een pleeggezin betreft
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TOELICHTING

Artikel 48, §1, derde lid, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale
jeugdhulp bepaalt de termijnen voor de plaatsing van een minderjarige in een
pleeggezin. Minderjarigen die jonger zijn dan 13 jaar, kunnen tot de leeftijd van
ten hoogste 13 jaar door een jeugdrechter of jeugdrechtbank bij een pleeggezin
geplaatst worden, als het gaat om perspectiefbiedende pleegzorg. Minderjarigen
die ouder zijn dan 13 jaar, kunnen maximaal voor drie jaar bij een pleeggezin
geplaatst worden.
Om minderjarigen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, meer stabiliteit en zekerheid te bieden, kunnen ze sinds 2018 tot de leeftijd van maximaal
13 jaar bij een pleeggezin geplaatst worden zonder gehoord te worden. Conform
artikel 52ter van de wet van 7 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 moeten 12-jarigen immers voordat de jeugdrechter enige maatregel kan nemen, telkens persoonlijk worden gehoord.
Momenteel zorgt artikel 48, §1, derde lid, van het decreet van 12 juli 2013 evenwel voor verwarring in rechtszaken betreffende 12-jarigen, vooral bij jongeren die
12 jaar en een aantal maanden oud zijn. Ze vallen onder de groep minderjarigen
jonger dan dertien jaar, maar door hun leeftijd kan er geen volwaardig jaar pleegzorg meer worden opgelegd, wat duidelijk niet de bedoeling van het decreet was.
Jongeren in die situatie hebben de leeftijd van 12 jaar bereikt en dan geldt de
regel dat ze vóór elke maatregel die de jeugdrechter oplegt, persoonlijk gehoord
moeten worden. Als ervan zou worden uitgegaan dat de maatregel van plaatsing
in een pleeggezin voor die plus-12-jarigen maar mag gelden tot ze de maximale
leeftijd van 13 jaar hebben bereikt en er nadien een nieuwe beslissing moet worden genomen, zou dat betekenen dat die plus-12-jarigen op een korte tijdspanne
van enkele maanden tweemaal moeten worden gehoord. Ook dat is niet wenselijk.
Om in de bestaande regeling de onduidelijkheden rond 12-jarigen weg te nemen
en omdat 12-jarigen volgens artikel 52ter van de wet van 7 april 1965 hoorrecht
genieten, vinden de indieners van dit voorstel van decreet het raadzaam om in artikel 48, §1, derde lid, van het decreet van 12 juli 2013 de woorden “een minderjarige die ouder is dan dertien jaar” te vervangen door de woorden “een minderjarige
die ouder is dan twaalf jaar”.
Lorin PARYS
Katrien SCHRYVERS
Freya SAEYS
Katja VERHEYEN
Maaike DE RUDDER
Tine VAN DER VLOET
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VOORSTEL VAN DECREET

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In artikel 48, §1, derde lid, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
de integrale jeugdhulp, vervangen bij het decreet van 15 maart 2019, worden de
woorden “een minderjarige die ouder is dan dertien jaar” vervangen door de woorden “een minderjarige die ouder is dan twaalf jaar”.
Lorin PARYS
Katrien SCHRYVERS
Freya SAEYS
Katja VERHEYEN
Maaike DE RUDDER
Tine VAN DER VLOET
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