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Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie

1

Inleiding

Niet-begeleide minderjarigen hebben recht op opvang die ervoor zorgt dat zij een
leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zolang deze
minderjarigen geen verblijfstitel ontvangen hebben ze recht op materiële hulp.
Materiële hulp bestaat uit huisvesting (een opvangstructuur), voedsel, kleding,
medische/psychologische begeleiding en de toekenning van een dagvergoeding
(‘zakgeld’). Maar ook de toegang tot juridische bijstand, de toegang tot tolkdiensten of diensten die opleidingen voorzien, net als de toegang tot een programma
voor vrijwillige terugkeer maken deel van deze hulp. Niet-begeleide minderjarigen
hebben op basis van de opvangwet recht op deze materiële hulp tot de leeftijd van
18 jaar ongeacht hun verblijfsprocedure. Niet-begeleide Europese minderjarigen
zullen eerst een bewijs van onwettig verblijf moeten leveren om beroep te kunnen
blijven doen op opvang.
Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, beheert en
coördineert het Federale opvangnetwerk waar niet-begeleide minderjarigen materiële hulp kunnen ontvangen. Fedasil werkt hiervoor samen met verschillende
partners. Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling die internationale bescherming vraagt in België zal via de dienst Dispatching van Fedasil een opvangplaats
toegewezen krijgen in een observatie- en oriëntatiecentrum (OOC). De dienst dispatching zal de naam en het adres van dit OOC als ‘code 207’ toekennen in het
wachtregister. De code 207 geeft aan waar deze minderjarigen recht hebben op
materiële hulp. Voor niet-begeleide minderjarigen die gesignaleerd worden aan de
dienst Voogdij via politie- of andere diensten (en die dus in eerste instantie niet zelf
om internationale bescherming vragen) zal de Dienst Voogdij erop toezien dat er
een opvangplaats gevonden wordt. De dienst Voogdij neemt hiervoor contact met
de dienst Dispatching van Fedasil (tijdens de kantooruren), met de oriëntatie- en
observatiecentra zelf of met het jeugdcrisismeldpunt van de Gemeenschappen.
Niet-begeleide minderjarigen zijn echter niet verplicht om te verblijven in een opvangstructuur die Fedasil hen toewijst. Deze minderjarigen kunnen doorheen hun
traject in België ook opgevangen worden in voorzieningen binnen de jeugdhulp of
in pleeggezinnen.
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Tool van voogden
Sommige niet-begeleide minderjarigen verblijven bij een eigen netwerk zonder de omkadering van een pleegzorgdienst of overleven in kraakpanden of op straat. Jongeren
die op straat of in kraakpanden overleven komen mogelijks terecht bij onder meer het
Burgerplatform (een collectief van particuliere vrijwilligers dat onderdak aanbiedt aan
mensen op de vlucht), bij de winteropvang die georganiseerd wordt door verschillende organisaties gedurende de koude maanden of bij de daklozenopvang.
Er zijn verschillende instanties op verschillende bevoegdheidsniveaus in België betrokken bij het opvangtraject van een niet-begeleide minderjarigen. In dit hoofdstuk geven we eerst een overzicht van het Federaal opvangnetwerk voor niet-begeleide minderjarigen. De verschillende fasen en actoren komen aan bod en we
schetsen de impact van een negatieve beslissing in de verblijfsprocedure of het
feit dat een jongere meerderjarig wordt. Daarna geven we een overzicht van de opvang en ondersteuning waar niet-begeleide minderjarigen beroep op kunnen doen
binnen de gemeenschappen in België, met een focus op de jeugdhulp. Ten slotte
geven we ook meer uitleg over niet-begeleide minderjarigen die los van formele
structuren verblijven bij een eigen netwerk.

Overzicht: opvangmogelijkheden
Andere opvangvormen

Federale opvangstructuur

(Niet-toekenning code 207,
ophefﬁng code 207 of code 207 no show)

(Toekenning code 207)

Observatie- en oriëntatiecentra (OOC)
Federale opvang

Opvangcentrum van
Fedasil of partners
(Rode Kruis, Croix
Rouge, …)

Gecofinancieerde
plaatsen van Fedasil
en administraties
bevoegd voor
jeugdhulp (Integrale
Jeugdhulp en Aide à la
Jeunesse)

Integrale jeugdhulp
of Aide à la Jeunesse

Opvangplaats in een
voorziening van de
jeugdhulp: via de cel
NBMV Fedasil

Mogelijkheden
afhankelijk van welke
gemeenschap

 Residentiële
voorziening

 Pleegzorg

 Begeleid wonen
…

 Verblijf bij netwerk
(bij voorkeur met
pleegzorgbegeleiding)
 Crisisopvang

Lokaal Opvang Initiatief (LOI)
Enkel na erkenning als vluchteling of toekenning
status subsidiaire bescherming

Code 207 in het kort
 Een minderjarige meldt zich aan het Aanmeldcentrum: Fedasil wijst een opvangstructuur
toe. Dit heet de toekenning van de code 207.
 Een minderjarige meldt zich niet aan bij de toegewezen opvangstructuur: Fedasil wijst
een code 207 no show toe.
 Een minderjarige verblijft bij een familielid die een
verblijfsstatuut heeft: Fedasil wijst geen code 207
toe. Dit heet een niet-toewijzing code 207.
 Een minderjarige die in een opvangstructuur
verblijft en tijdens de lopende procedures naar
een familielid verhuist: je kan een opheﬃng van
de code 207 vragen bij Fedasil.
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}

Wanneer de code 207 niet
toegekend of opgeheven werd,
kan je pupil zich naar het
OCMW van de woonplaats
richten om een steunaanvraag
in te dienen of kan je pupil zich
aanmelden voor ondersteuning
via pleegzorg.
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Overzicht: opvangmogelijkheden

Alleen wonen met equivalent leeﬂoon (OCMW) (→ Boek 5 – alleen wonen)

2

Rol van de voogd: algemeen

Rol van de voogd
› In het algemeen geldt de volgende regel: als voogd zorg je dat

de overheden bevoegd voor opvang de maatregelen nemen die
nodig zijn om de minderjarige een passende huisvesting te bieden.
Je waakt erover dat het opvangtraject aangepast is/blijft aan de
noden van je pupil.

3

Het federale opvangnetwerk

Zoals eerder aangegeven beheert en coördineert Fedasil het Federale opvangnetwerk voor niet-begeleide minderjarigen. Fedasil heeft zelf opvangcentra waar
niet-begeleide minderjarigen kunnen verblijven, maar werkt ook samen met verschillende partners zoals het Rode Kruis Vlaanderen, La Croix-Rouge de Belgique,
de bevoegde Agentschappen voor jeugdhulp uit de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, lokale besturen, vzw’s en ngo’s. Voor een volledig overzicht van alle opvangstructuren verwijzen we naar de website van Fedasil.

› Het is belangrijk om je pupil goed te leren kennen. Wat zijn zijn/haar

noden en behoeften? Wat ondersteunt hem/haar het meest/best?
Heeft hij/zij nood aan een kleinschalige omgeving of floreert hij/zij net
beter in een grotere groep? Kan hij/zij om met de prikkels in grootsteden
of is hij/zij eerder gebaat bij een rustigere omgeving? Ga tijdig en
voldoende in gesprek met je pupil, zijn context (vertrouwenspersonen
op school, vrienden, familie, andere steunfiguren,… ) en bespreek
deze zaken. Zorg dat je je pupil regelmatig alleen kan spreken.

Het federale opvangmodel voor niet-begeleide minderjarigen bestaat uit drie fasen.
Een niet-begeleide minderjarige wordt eerst toegewezen aan een observatie- en oriëntatiecentrum van waaruit de minderjarige georiënteerd wordt naar een opvangstructuur in tweede fase. Fedasil maakt hier een onderscheid tussen generieke en
specifieke plaatsen. De opvang in deze tweede fase bestaat hoofdzakelijk uit collectieve opvang. In een collectieve opvangstructuur leven niet-begeleide minderjarigen
samen met anderen. Enkel bij het verkrijgen van een verblijfstitel, kan een minderjarige verhuizen naar een individuele opvangplaats in een derde fase.

› Er zijn verschillende mogelijkheden om niet-begeleide minderjarigen

op te vangen en vele betrokken instanties en organisaties. Ieder met
zijn eigenheid en specifieke kenmerken. Het is belangrijk om een goed
zicht te hebben op de verschillende organisaties en instanties.
› Je mag je pupil niet bij je thuis huisvesten.
› Waak over de veiligheid van je pupil in de opvanginstelling en in de

maatschappij. Verzeker jezelf ervan dat de minderjarige weet dat
hij/zij bij jou terecht kan met zorgen over zijn/haar eigen veiligheid.

De opvang die aangeboden wordt via Fedasil is geen verplichting. Sommige niet-begeleide minderjarigen wijken af van dit opvangtraject omdat de jongere bijvoorbeeld bij een eigen netwerk kan gaan wonen. Indien de minderjarige een opvangplaats weigert, zal er een code 207 “no show” worden toegewezen. In dat geval kan
er geen steun aangevraagd worden bij het OCMW maar behoudt.

Het schema op de volgende pagina toont het federale opvangmodel voor niet-begeleide minderjarigen (Bron: Fedasil).

› Hou het volledige traject van je pupil goed voor ogen en leg tijdig contacten

met verschillende organisaties die ondersteuning kunnen bieden. Voor
vele diensten zijn er immers wachtlijsten. Het is dus uitermate belangrijk
om vroeg genoeg de nodige stappen te ondernemen om je pupil de
ondersteuning en aangepaste opvang te geven die hij/zij nodig heeft.
Ga hierover in overleg met je pupil, de begeleiding en andere betrokken
personen (bv. het netwerk van je pupil).
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Tool van voogden

3.1.

IN

3.1.1. Uitgangspunten
Zoals eerder vermeld bestaat de initiële opvang uit de toewijzing aan een observatie- en oriëntatiecentrum (een OOC). De toewijzing aan en het verblijf in een OOC
geeft de dienst Voogdij de kans om na te gaan of de jongere wel degelijk niet-begeleid en minderjarig is (identificatie). Anderzijds wordt er in het OOC een eerste
medische, psychologische en sociale profielschets van de minderjarige gemaakt
(observatie), met het oog op detectie van kwetsbaarheden, in functie van de oriëntatie naar een opvangstructuur in de tweede fase die het meest aangepast is aan
de specifieke noden (zie verder). Tijdens het verblijf in een OOC worden de minderjarigen ook geïnformeerd over de mogelijkheden en hun rechten in verband met
een asiel- of andere verblijfsprocedure, beschermings- en opvangmogelijkheden,
het zoeken naar duurzame oplossingen in het belang van de minderjarige en de
bijstand van een voogd. Minderjarigen worden hier ook voorbereid op de leerplicht en de opvang in tweede fase. Het OOC organiseert ook integratielessen over
waarden en normen, het openbaar vervoer, hygiëne, enzovoort.

Dispatching

O.O.C.
Transfer in functie
vanObservatiefase
individuele nood

Schema: het Federale opvangnetwerk

Generieke
plaats

Transfer in functie
van individuele nood

Speciﬁeke
plaats





Recht op opvang tot 18 jaar

Individuele opvang*

Na 18 jaar: open terugkeerplaats
(O.T.P.)

Alleen wonen (met of zonder
ondersteuning)

* De voorwaarden om een individuele opvangplaats toegewezen te krijgen kan je terugvinden in de instructie van Fedasil.
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Eerste fase: Observatie en Oriëntatie

Tijdens deze eerste fase opvang is er meestal nog geen voogd aangesteld. De Dienst
Voogdij wacht meestal met het aanstellen van een voogd tot de niet-begeleide minderjarige overgeplaatst is naar een opvangstructuur in tweede fase. Op die manier
kan er een voogd gezocht worden uit de regio waar de niet-begeleide minderjarige
normaal een langere tijd zal verblijven en kan er betere matching gemaakt worden
tussen voogd en de minderjarige. In dringende situaties, zoals een vermoeden van
mensenhandel of mensensmokkel, bij een dringende medische situatie of bij zeer
jonge kinderen, stelt de Dienst Voogdij onmiddellijk een voogd aan.

3.1.2. Overzicht
Er zijn 5 observatie- en oriëntatiecentra die beheerd worden door Fedasil:
› Neder-over-Heembeek (NOH)
› Steenokkerzeel (STE)
› Sint-Pieters Woluwe (SPW)
› Oudergem
› Sugny.
Het centrum in Sugny is een OOC specifiek gericht op jongeren die geen verzoek
om internationale bescherming (VIB) wensen in te dienen, die minstens 15 jaar oud
zijn en geen bijkomende kwetsbaarheden hebben. In de tweede fase bestaat er
15

geen specifiek of apart aanbod voor deze jongeren.
De doorverwijzing naar een opvangplaats in de tweede fase gebeurt voor deze
jongeren op basis van ondersteuningsnoden en zij komen net als jongeren met een
VIB terecht in een generieke opvangplaats of specifieke opvangplaats (zie verder).
Wanneer er veel niet-begeleide minderjarigen gesignaleerd worden op Belgisch
grondgebied kunnen tijdelijk extra plaatsen worden ingericht als OOC op eventuele bijkomende locaties.

3.1.3. Duur en doorstroom
Het verblijf in een OOC duurt in theorie 15 dagen, éénmaal verlengbaar met 15
dagen. In de praktijk verblijven de minderjarigen er gemiddeld een maand. Dit kan
oplopen tot twee maanden wanneer jongeren specifieke kwetsbaarheden hebben
of er sprake is van een tragere leeftijdsbepaling.
Er wordt tijdens het verblijf in het OOC ingezet op:
› zelfzorg
› ontwikkelen van identiteit
› autonomie
› ontwikkelen van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden.
› Daarnaast worden, samen met de jongere, een aantal stressoren en
beschermende factoren in kaart gebracht.
Een multidisciplinair team bestaande uit de individueel begeleider, sociaal assistent, de medische dienst, pedagoog/psycholoog, coördinator (en eventueel voogd
als die al toegewezen werd) zijn betrokken in het opmaken van een individueel begeleidingsplan (IBP) of plan d’accompagnement individuel (PAI). Op basis van hun
observaties wordt er een advies geformuleerd voor een opvangplaats in tweede
fase dat aansluit (matcht) bij de noden van de minderjarige.
Niet-begeleide minderjarigen kunnen georiënteerd worden naar generieke
opvangplaatsen, maar ook naar specifieke opvangplaatsen (zie verder). De criteria
die hiervoor gehanteerd worden zijn geoperationaliseerd door Fedasil. De mate
van kwetsbaarheid, autonomie, maar ook context en de eventuele aanwezigheid
van een eigen netwerk van de minderjarige spelen een belangrijke rol in het
advies voor de opvang in tweede fase. Als criterium van kwetsbaarheid wordt de
leeftijd van 15 jaar in de praktijk vaak gehanteerd: minderjarigen jonger dan 15
worden zoveel mogelijk georiënteerd richting de gecofinancierde plaatsen, maar
uitzonderingen hierop zijn mogelijk (zie verder).
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Het OOC dient een aanvraag in bij de dienst Dispatching van Fedasil die een opvangplaats tracht te zoeken die aansluit bij het advies geformuleerd door het OOC
en rekening houdend met de beschikbaarheid van opvangplaatsen. De dienst Dispatching wijst de minderjarige toe aan een opvangplaats. Of een minderjarige ook
effectief terechtkomt bij de opvangstructuur die het best aansluit bij zijn noden
hangt af van verschillende factoren, zoals de beschikbare opvangplaatsen.

3.1.4. Uitzonderingen
Zoals gezegd volgt niet elke niet-begeleide minderjarige standaard dit opvangtraject. Jongeren die mogelijks een ander traject volgen zijn:
› Jongeren die niet in een OOC willen blijven of die vrij snel na hun aankomst
in het OOC terug verdwijnen. Dit komt het vaakst voor bij jongeren die naar
het Verenigd Koninkrijk willen gaan (er wordt ook soms ‘transitmigranten’
of over ‘jongeren in transit’ gesproken) en bij jongeren van Roma-origine of
Maghrebijnse afkomst.
› Meisjes die zichtbaar zwanger zijn of dit melden aan de dienst Dispatching of de
dienst Voogdij worden, indien zij minstens 3 maanden zwanger zijn, rechtstreeks
(dus niet via een OOC) aan het opvangcentrum van Rixensart toegewezen.
› Erg jonge minderjarigen (doorgaans jonger dan 13 jaar) kunnen na een
zeer kort verblijf in een OOC (of soms direct zonder verblijf in een OOC)
worden toegewezen aan een pleeggezin in Vlaanderen of Brussel of aan een
specifieke plaats, in samenwerking met de jeugdhulpadministraties van de
Gemeenschappen (de plaatsen in co-financiering, zie verder).
› Niet-begeleide minderjarigen kunnen ook aangeven dat ze bij familie of een
gezin dat behoort tot hun netwerk (een tante, een oom, oudere broer, vrienden,
enz.) in België willen verblijven. Deze minderjarigen verblijven in deze situatie
vaak niet of erg kort (enkele dagen) in een OOC. Dit komt later aan bod.
› Als een niet-begeleide minderjarige zich aan de grens (bv. luchthaven of haven)
aanmeldt zonder de vereiste documenten om België binnen te komen en er
zijn twijfels over de leeftijd dan kan de verklaarde niet-begeleide minderjarige
gedurende drie werkdagen worden vastgehouden in een gesloten centrum
beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit is verlengbaar met drie dagen.
Als de minderjarigheid wordt vastgesteld door een leeftijdsonderzoek, wordt
de minderjarige binnen de 24 uur naar een OOC gebracht. Als de leeftijdstest
bepaalt dat het gaat om een meerderjarige, dan neemt de DVZ een beslissing
over de uitzetting of toelating tot het grondgebied.
› Jongeren die vanuit een gesloten gemeenschapsinstelling worden aangemeld
kunnen rechtstreeks worden toegewezen aan de 2e opvangfase als de
observaties uit de gesloten gemeenschapsinstelling met Fedasil worden
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gedeeld. Het verblijf in de gesloten gemeenschapsinstelling vervangt hier de
1e opvangfase.

Rol van de voogd
› Als je als voogd aangesteld wordt voor een minderjarige die in een

OOC verblijft, is er meestal sprake van een specifieke kwetsbaarheid,
zoals bv. een zeer jong kind, een dringende medische situatie, een
vermoeden van mensenhandel, …
› Bezoek zo snel mogelijk je pupil om het risico op verdwijning te
verminderen. Leg je rol als voogd uit en geef je contactgegevens
zodat uw pupil je contacteren.
› Maak een afspraak met de begeleiding van het OOC om de te spreken
over eventuele medische en psychologische begeleiding, scholing,
contact met de familie, houding van je pupil, vervolgopvang, … Maak
samen met de begeleiding van het OOC en je pupil een inschatting
van de noden van je pupil en neem de nodige stappen om hieraan
tegemoet te komen.

3.2. Tweede fase: Stabilisatie
3.2.1. Uitgangspunten
Na de opvang in een OOC waar de focus op observatie en oriëntatie lag, wordt
de minderjarige toegewezen aan een opvangstructuur die de mogelijkheid moet
geven aan de minderjarige om aan een zekere stabiliteit te werken. Het doel van
deze fase is om de minderjarigen te begeleiden in hun schoolloopbaan en hen op
een progressieve manier voor te bereiden op meer autonomie.
Er wordt in de tweede fase van het opvangmodel een opdeling gemaakt tussen
generieke plaatsen en specifieke plaatsen. Deze fase omschrijft men vaak als ‘de
collectieve opvang’.

3.2.2. Toewijzing en overzicht
De generieke opvangplaatsen zijn de opvangplaatsen voor minderjarigen die georganiseerd worden in een collectief opvangcentrum waar men in groep leeft. Er zijn
18

collectieve opvangcentra die enkel niet-begeleide minderjarigen opvangen en er
zijn centra die ook volwassen verzoekers van internationale bescherming opvangen. In die centra verblijven de minderjarigen in een afzonderlijke leefgroep, al dan
niet met een eigen team van begeleiders en opvoeders.
De specifieke opvangplaatsen zijn de opvangplaatsen met een specifiek aanbod:
ze zijn kleinschaliger, voorzien in een bepaald traject of hebben extra omkadering
en personeel, enz. Minderjarigen die geïdentificeerd werden als jongeren met een
verhoogde kwetsbaarheid of op basis van specifieke noden kunnen georiënteerd
worden richting deze plaatsen. Minderjarigen kunnen direct na het verblijf in een
OOC toegewezen worden aan deze plaatsen, maar ook na de goedkeuring van een
transfer vanuit een generieke opvangplaats (zie verder).
We geven hieronder kort een niet-exhaustief overzicht van enkele specifieke plaatsen:
› De gecofinancierde plaatsen tussen Fedasil en de administraties bevoegd
voor de jeugdhulp. Dit zijn plaatsen die deels gefinancierd worden door
Fedasil en deels door het Agentschap Opgroeien (Vlaamse Gemeenschap) en
l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse (AGAJ) (Franse Gemeenschap).
In de Franse Gemeenschap is dit ook gekend als plaatsen binnen het ‘plan
MENA’.1 De gecofinancierde plaatsen zijn opvangplaatsen binnen de bestaande
erkende voorzieningen van de Integrale jeugdhulp (Vlaamse Gemeenschap)
en Aide à la Jeunesse (Franstalige gemeenschap) of zijn plaatsen die werden
gecreëerd door andere organisaties die hiervoor de opdracht kregen van de
jeugdhulpadministraties. De opvangplaatsen situeren zich in kleinschalige
structuren of leefgroepen en kenmerken zich door een intensieve en op maat
gerichte begeleiding. De toewijzing aan deze plaatsen gebeurt door Fedasil
en de instructies van Fedasil blijven ook op de gecofinancieerde plaatsen van
toepassing.
Specifieke projecten of centra met een gespecialiseerd aanbod. Voorbeelden hiervan zijn:
› Opvangplaatsen specifiek voor zwangere meisjes en jonge mama’s
(Rixensart)
› Time-out projecten (zie verder)
› Opvangplaatsen voor minderjarige (vermoedelijke) slachtoffers van
mensenhandel of -smokkel.
Deze jongeren kunnen terecht bij Esperanto in Wallonië en sinds begin 2022 is ook in een gespecialiseerd centrum in Vlaanderen, gecreëerd door Minor-Ndako in samenwerking met De Wissel en Pag-Asa.
› Semi-Residentiële psychiatrische zorg zoals bij Paso (→ BOEK 5 19

Medische en psychische opvolging).
› Kleinschalige projecten voor kwetsbare minderjarigen georganiseerd

door de OCMW’s:
› opvangstructuur ‘les Hirondelles’ van het OCMW van Assesse
› opvangstructuur ‘El Paso’ van het OCMW van Gembloux
Er zijn verschillende opvangstructuren en -mogelijkheden in deze fase. Het aanbod
en de locaties wijzigen geregeld naargelang het aantal minderjarigen die België
binnenkomen en naargelang nieuwe samenwerkingsverbanden of projecten. Voor
een volledig overzicht verwijzen we graag naar de website van Fedasil: https://
www.fedasil.be/nl/opvangcentra.
Voor informatie omtrent de mogelijke opvangplaatsen binnen het Federale opvangnetwerk kan er contact genomen worden met de begeleiders van het centrum waar
de minderjarige verblijft of met de cel NBMV van Fedasil indien een jongere (nog) niet
verblijft in een opvangstructuur. De cel NBMV bevindt zich op het hoofdkantoor van
Fedasil en staat in voor de visieontwikkeling en het beleid van Fedasil met betrekking
tot de opvang van niet-begeleide minderjarigen. De cel zorgt ook voor de nodige
opvangcapaciteit voor deze minderjarigen. Alle vragen met betrekking tot de opvang
van niet-begeleide minderjarigen die (nog) niet in het netwerk van Fedasil verblijven,
kunnen gesteld worden aan de medewerkers van deze cel via fhq_mena@fedasil.be.

3.2.3. Het leven in een opvangstructuur

recht om een aantal keer per maand (een beperkt aantal) bij iemand anders te
verblijven. Dit moet aangevraagd en goedgekeurd worden door de opvangstructuur en de voogd. Dit is beschreven in het huishoudelijk reglement en moet zeker
besproken worden tijdens het eerste gesprek in de opvangstructuur.
De minderjarige wordt tijdens zijn verblijf in de opvangstructuur ingeschreven in
een school. De jongere kan er ook deelnemen aan activiteiten georganiseerd door
de opvangstructuur of er wordt samen met de jongere bekeken of deze een hobby
kan uitoefenen buiten de opvangstructuur. Het is als voogd belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken met de begeleiders in de opvangstructuur om te
bepalen wie welke taak op zich zal nemen.
De minderjarige ontvangt in de opvangstructuur ook een dagvergoeding die wekelijks wordt uitbetaald, zakgeld genoemd. Deze bedragen worden geïndexeerd
en aangepast indien nodig door de opvangstructuur. Het zakgeld is vrij te besteden en wordt uitbetaald bovenop de (eventuele) uitbetaling van het groeipakket
of kinderbijslag. Minderjarigen kunnen ook gemeenschapsdiensten of klussen (bv.
schoonmaken) verrichten in de opvangstructuren beheerd door Fedasil, het Rode
Kruis of de Croix-Rouge om hun zakgeld te verhogen. Die mogelijkheid wordt in de
praktijk niet toegepast in de opvangplaatsen binnen de jeugdhulp. Het zakgeld dat
aan jongeren wordt uitbetaald binnen de jeugdhulp ligt wel iets hoger, wat dit voor
een stuk compenseert.

De jongere krijgt na aankomst in de toegewezen opvangstructuur uitleg over de
werking, het dagelijkse leven en de toegankelijke activiteiten binnen de opvangstructuur. Elke opvangstructuur heeft een huishoudelijk reglement. Dit wordt met
de jongere overlopen en uitgelegd in een taal die hij begrijpt (indien nodig met
behulp van een tolk) en er wordt toegezien dat hij de inhoud ervan begrijpt.

Zakgeld is niet te verwarren met ‘leefgeld’ dat wekelijks wordt uitbetaald aan
bewoners die in een opvangplaats verblijven, beheerd door een OCMW of een
ngo, in derde fase. Dit leefgeld is een bedrag dat hoger ligt en waarin het zakgeld is inbegrepen. Het leefgeld bevat ook geld noodzakelijk om te koken en in
te staan voor persoonlijke hygiëne.

Niet-begeleide minderjarigen verblijven over het algemeen in open structuren. Dit
betekent dat zij de opvangstructuur in en uit kunnen zonder toestemming. Dit is
niet het geval voor jongeren die bij aankomst aan de grens in een gesloten centrum
worden geplaatst of slachtoffers van mensenhandel of – mensensmokkel die opgevangen worden in het gespecialiseerd centrum (bv. Esperanto in Wallonië).

Vervoerskosten (voor procedures en school), kledij (nieuw of tweedehands), een
aanbod aan vrijetijdsbesteding en andere kosten die bij de dagelijkse uitgaven horen, worden in principe voorzien door de opvangstructuur. Alle persoonlijke uitgaven dienen door de jongere zelf betaald te worden (bv. een mobiele telefoon).

Toch leggen de meeste opvangcentra de regel op dat er in de opvangstructuur
moet worden overnacht. De concrete regels en uren wanneer iedereen in de opvangstructuur aanwezig moet zijn maken deel uit van het variabel deel van het
huishoudelijk reglement van de opvangstructuur. Minderjarigen hebben wel het

We stellen echter vast dat niet alle opvangstructuren tussenkomen in dezelfde
kosten wat soms tot discussies en onduidelijkheid kan leiden. Het is dan ook essentieel om tijdens het intakegesprek en bij het overlopen van het huishoudelijk
reglement duidelijkheid hierover te krijgen van de opvangstructuur en heldere af-
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spraken met de jongere te maken.

3.2.4. Als het moeilijk loopt in de opvangstructuur
Het huishoudelijk reglement legt afspraken en regels vast die van toepassing zijn in
de opvangstructuur. Een opvangstructuur kan sancties opleggen wanneer die regels
worden overtreden. Informeer hiernaar bij de opvangstructuur tijdens het overlopen van het huishoudelijk reglement. De opvangwet legt het soort sancties vast:
1. De formele verwittiging
2. de tijdelijke uitsluiting van deelname aan de activiteiten georganiseerd door
de opvangstructuur
3. de tijdelijke uitsluiting van de mogelijkheid tot het verrichten van betaalde
prestaties van gemeenschapsdiensten
4. de beperking van de toegang tot sommige diensten
5. de verplichting om taken van algemeen nut te verrichten, waarvan de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering als een nieuwe overtreding beschouwd
kan worden
6. de tijdelijke opheffing of vermindering van de dagvergoeding (zakgeld)
7. de overplaatsing, zonder verwijl, van de begunstigde van de opvang naar een
andere opvangstructuur (de disciplinaire transfer)
8. de tijdelijke uitsluiting van het recht op de materiële hulp in een opvangstructuur, voor een maximale duur van een maand. De definitieve uitsluiting van
het recht op materiële hulp in een opvangstructuur is niet van toepassing voor
minderjarigen. Een tijdelijke uitsluiting is vandaag voor minderjarigen wel nog
mogelijk, al wordt dit in praktijk niet meer of nog nauwelijks ingezet sinds een
arrest van het Hof Van Justitie. 2
Fedasil zet de laatste jaren in op de implementatie van een herstelgerichte begeleidingsvisie in het federaal opvangnetwerk. Deze visie vertrekt van het bevorderen
van het leef- en werkklimaat in de opvangstructuur.
Respect voor verscheidenheid, inspraak, participatie, verbondenheid en respect zijn
hierbij de leidende principes. De uitbreiding van het aantal time-out projecten en de
redenen waarvoor deze plaatsen ingezet kunnen worden kaderen ook in dit verband.
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Time-out plaatsen worden voorzien in verschillende opvangstructuren en kunnen
ingezet worden:
› als de samenwerking tussen een jongere en zijn begeleiding moeizaam verloopt
of helemaal dreigt vast te lopen
› als jongeren even nood hebben aan extra rust of zelfreflectie
› als jongeren dringend tijdelijk verwijderd moeten worden uit de opvangstructuur
wegens betrokkenheid in een ernstig incident.
De time-out trajecten zijn tijdelijk en er wordt steeds gewerkt aan herstel met het
oog op terugkeer naar de oorspronkelijke opvangstructuur. Meer informatie omtrent deze projecten kan worden opgevraagd via de cel NBMV op de hoofdzetel van
Fedasil (FHQ_Mena@fedasil.be).

3.2.5. Duur/doorstroom/uitstroom
In de inleiding werd reeds vermeld dat niet-begeleide minderjarigen recht hebben
op materiële hulp tot de leeftijd van 18 jaar ongeacht hun verblijfsstatuut.

Een uitzondering hierop zijn niet-begeleide minderjarigen met een statuut die
het opvangnetwerk verlaten hebben. Fedasil zal bv. weigeren om een jongere
op te vangen die op 17 jaar erkend werd als vluchteling en het opvangnetwerk
verliet, en enkele maanden later opnieuw opvang vraagt.

De duur van de tweede opvangfase is onmogelijk op voorhand in te schatten. Verschillende aspecten kunnen hierop een invloed hebben, zoals onder meer een beslissing in de verblijfsprocedure of het meerderjarig worden. Het is hierbij erg belangrijk is om het ganse traject van de minderjarige goed voor ogen te houden en
jongeren snel genoeg aan te melden voor de nodige diensten rekening houdend
met wachtlijsten. We verwijzen hier ook naar het hoofdstuk over jeugdhulp.
We beschrijven hieronder verschillende situaties die een wijziging in het
opvangtraject van de niet-begeleide minderjarige kunnen veroorzaken in de
tweede opvangfase. Dit alles is onderhevig aan wijzigingen in wetgeving of
instructies.
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De opvangstructuur is niet meer aangepast
Het kan voorkomen dat de opvangplaats waar de minderjarige verblijft op een
bepaald moment niet meer de meest geschikte plek is om te verblijven (bv. een
jongere heeft nood aan iets kleinschaliger of zou dichter bij familie willen wonen)
de buurt van familie gaan wonen. Er zijn verschillende mogelijkheden die de voogd
kan bespreken met de opvangstructuur:
› Zolang er geen verblijfstitel werd toegekend kan er een transfer/overplaatsing

naar een andere, beter aangepaste opvangplaats binnen het Federale
opvangnetwerk gevraagd worden (ook binnen de gecofinancierde plaatsen).
Fedasil vaardigt hierover instructies uit die het proces beschrijven om zo’n
transfer te kunnen aanvragen.

een plaats uit het Federale opvangnetwerk naar een plaats uit het Federale
opvangnetwerk), is er steeds de optie om een jongere aan te melden voor
een ondersteunings- en begeleidingsmodule binnen de jeugdhulp van de
gemeenschappen. In dat geval is Fedasil niet meer de bevoegde instantie
maar zorg je als voogd, samen met de jongeren, zelf voor de aanmelding bij de
diensten van de jeugdhulp die hiervoor instaan. Een aanmelding betekent niet
dat er (snel) effectief beroep op kan worden gedaan. Een aanmelding wordt
grondig onderzocht en moet uiteraard vertrekken vanuit een hulpvraag waarop
andere diensten geen afdoend antwoord op kunnen formuleren. Bovendien
moet er rekening gehouden worden met wachtlijsten (zie verder).
Ook in deze fase kan er in samenspraak beslist worden dat het verblijf bij een eigen
netwerk meer aangewezen is (→ BOEK 5 – Verblijf bij eigen netwerk).
De NBMV krijgt een negatieve beslissing krijgt in de verblijfsprocedure

Ga steeds na of Fedasil nieuwe instructies uitvaardigt waardoor andere criteria
van toepassing zijn. De instructies van Fedasil zijn niet terug te vinden op de
website van Fedasil. Ga zeker de geldende instructies na bij het personeel van
de opvangstructuur waar uw pupil verblijft of bij de betrokken regiodiensten van
Fedasil. Op de website van het Agentschap voor Integratie en Inburgering kunnen
vaak ook instructies van Fedasil worden teruggevonden.
Ga steeds na of de instructie de meest actuele is op het moment van raadpleging:
https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/

Een negatieve beslissing betekent niet noodzakelijk dat een minderjarige de opvangstructuur meteen moet verlaten. De minderjarige kan met een negatieve beslissing echter niet verhuizen naar een individuele opvangplaats in de derde fase.
De opvangstructuur en de voogd zullen de jongere voorbereiden op het moment
dat de jongere de opvangstructuur zal moeten verlaten en inzetten op begeleiding
in functie van autonomie. De voogd bespreekt samen met de opvangstructuur de
pistes rond toekomstoriëntering. Voor de juridische mogelijkheden over verblijfsrecht zie boek 3 en 4.

verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/niet-begeleide-minderjarigen-nbm.

› Een aanvraag wordt ingediend op basis van individuele noden en kan

bijvoorbeeld gemotiveerd worden op basis van medische redenen, opleiding,
taalcapaciteiten, enz. De opvangstructuur, minderjarige zelf of de voogd
kunnen de aanvraag indienen. De toestemming van de voogd is steeds vereist.
Het is belangrijk om steeds in overleg te gaan met de opvangstructuur en een
gedragen aanvraag in te dienen die goed gemotiveerd is. Men dient zo objectief
mogelijk aan te tonen waarom de opvang in de huidige opvangstructuur
niet aangepast is aan de ondersteuningsnoden van de jongere. De aanvraag
wordt door de opvangstructuur ingediend bij de regiodienst van Fedasil. De
regiodiensten beslissen of de aanvraag als gegrond wordt beschouwd.

Tot de leeftijd van 18 jaar kan de minderjarige in dezelfde aangepaste opvangstructuur verblijven. Minderjarigen die opgevangen worden in een gecofinancierde
plaats kunnen mogelijks wel veranderen van leefgroep aangepast aan de leeftijd,
niveau van ontwikkeling en zelfredzaamheid, enzovoort.
De NBMV wordt meerderjarig
Niet-begeleide minderjarigen volgen een apart opvang- en begeleidingstraject
gedurende hun minderjarigheid. De 18e verjaardag van de jongere kondigt de
periode aan waarin er heel wat verandert. Het voogdijschap eindigt, de bescherming
tegen gedwongen verwijdering verdwijnt en op vlak van opvang zijn er heel wat
wijzigingen mogelijk. We beschrijven hieronder kort de mogelijke veranderingen,
maar adviseren de voogden om hierover in elke situatie tijdig in gesprek te gaan
met de jongere, de opvangstructuur en de advocaat.

› Naast de mogelijkheid tot een aanvraag voor een aangepaste plaats (vanuit
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› Indien de jongere geen verblijfsrecht heeft voor de leeftijd van 18 jaar wordt

›

›

›

›
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deze niet meer beschermd tegen een gedwongen terugkeer naar het land van
herkomst bij meerderjarigheid.
Tot de leeftijd van 18 mag een niet-begeleide minderjarige vreemdeling niet
gedwongen verwijderd worden, ongeacht of er een verzoek om internationale
bescherming werd ingediend.3 Vanaf 18 jaar kan de jongere mogelijks terechtkomen
in een gesloten centrum van DVZ met het oog op gedwongen terugkeer.
De meerderjarigheid betekent het einde van het verblijf in de opvangstructuur
binnen het Federale opvangnetwerk als de jongere op de leeftijd van 18 jaar geen
enkele lopende verblijfsprocedure (incl. uitputting beroepsprocedures) meer
heeft. De ex-minderjarige zal op de leeftijd van 18 jaar een toewijzing krijgen voor
een Open Terugkeerplaats (OTP), ongeacht of de jongere reeds een bijlage 38
ontving voor de meerderjarigheid of niet en ongeacht of er een Bevel om het
grondgebied (BGV) te verlaten wordt betekend vanaf de meerderjarigheid of niet.
Jongeren kunnen binnen het Federale opvangnetwerk dus enkel nog opvang en
begeleiding krijgen in een open terugkeerplaats van Fedasil in het kader van
het programma voor vrijwillige terugkeer. We verwijzen door naar de website
van Fedasil. Indien de jongere 18 jaar wordt tussen 1 april en 30 juni kan er een
verlening van de materiële hulp worden ingediend bij Fedasil in het kader van
het afwerken van het lopende schooljaar. De voogd dient dit in samen met de
opvangstructuur. Indien de jongere verblijft in een gecofinancierde plaats van
Fedasil en AGAJ/Opgroeien bespreekt de voogd de opties met de voorziening.
Ook voor de gecofinancierde plaatsen stopt het verblijf immers op 18 jaar.
Omdat het administratief statuut in principe geen rol speelt bij het toekennen
van jeugdhulp is het soms wel mogelijk dat de jongere een plaats krijgt in een
andere leefgroep (niet gecofinancierd) van dezelfde organisatie.
Indien er nog geen beslissing werd genomen in het VIB als de jongere 18
wordt zal deze moeten verhuizen naar een opvangplaats voor volwassenen
binnen dezelfde opvangstructuur of, bij gebrek hieraan, naar een andere
opvangstructuur voor volwassenen. Indien de jongere 18 jaar wordt tussen 1
april en 30 juni én indien een verhuis naar een opvangplaats voor volwassenen
zou betekenen dat de jongere het schooljaar niet in dezelfde school kan
afmaken, dan kan een verlenging worden aangevraagd. Op die manier kan
de jongere het schooljaar afwerken in dezelfde school. De voogd bespreekt
dit met de opvangstructuur. Indien de jongere verblijft in een gecofinancierde
plaats van Fedasil en AGAJ/Opgroeien bespreekt de voogd de opties met de
voorziening en de regiowerking van Fedasil. De jongere zal meestal verhuizen
naar een volwassenwerking (opvangcentrum van Fedasil of het Rode Kruis),
tenzij er een mogelijkheid is in een andere leefgroep van dezelfde voorziening.
Indien er nog geen verblijf van onbeperkte duur werd uitgereikt in het kader

van de bijzondere verblijfsprocedure als de jongere meerderjarig wordt, zal
het recht op opvang beëindigd worden binnen het Federale opvangnetwerk.
Indien de jongere dit zou wensen kan een OTP worden toegewezen om nog
verder te werken aan een vrijwillige terugkeer in het kader van het programma
Vrijwillige Terugkeer. Indien de jongere verblijft in een gecofinancierde plaats
van Fedasil en GAJ/Opgroeien bespreekt de voogd de opties met de voorziening
en de regiowerking van Fedasil.
Als voogd is het erg belangrijk om de opvangstructuur direct te verwittigen indien er beslissingen genomen worden in het kader van de verblijfsprocedure. Deze
kunnen een impact hebben op de plaats en/of de verderzetting van de opvang.
Bespreek regelmatig met de opvangstructuur en de jongere wat er verandert op
de leeftijd van 18 jaar. We herhalen hier nogmaals de noodzaak om vroeg genoeg
de noden, het traject en de context van je minderjarige in kaart te brengen. Op
die manier kunnen er tijdig stappen gezet worden om verschillende vormen van
ondersteuning aan te spreken, rekening houdend met verschillende wachtlijsten.
Doorstroom naar een individuele opvangplaats
De voorwaarden om een individuele opvangplaats toegewezen te krijgen, zijn terug te vinden in de instructie die hiervoor werd uitgevaardigd door Fedasil.
Omdat de instructie regelmatig wijzigt, nemen we de specifieke voorwaarden hier
niet op. De instructie kan steeds opgevraagd worden bij de opvangstructuur waar
de jongere verblijft of bij de desbetreffende regiowerking van Fedasil (noord@
fedasil.be (Nederlandstalig) of datasud@fedasil.be (Franstalig). Eén van de voorwaarden zal steeds de autonomie van de minderjarige betreffen. De jongere moet
dus in staat zijn om in een opvangplaats te wonen waar er niet meer permanent
een begeleider aanwezig is.
Alle nuttige info over de school, familie of netwerk in België, taalkennis, enz. moet
worden meegedeeld door de opvangstructuur, voogd en jongere aan de regiowerking van Fedasil, die hier zoveel mogelijk mee houdt in de toewijzing van een individuele opvangplaats. De jongere of voogd hebben dus geen keuze wanneer en waar
de fase van begeleide autonomie zal plaatsvinden. Bespreek met de opvangstructuur binnen welke termijnen de minderjarige zal moeten verhuizen en wat de opties
zijn als de jongere niet akkoord is met de toewijzing van de individuele opvangplaats.
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De verhuis naar een individuele opvangplaats luidt het begin in van de derde opvangfase, de begeleide autonomie. Dit komt later aan bod.
Er zijn nog andere scenario’s mogelijk naast de doorstroom naar een individuele
opvangplaats:
› De minderjarige hoeft niet in te gaan op het aanbod van een derde fase
opvangstructuur. Met akkoord van de voogd kan er direct op zoek gegaan
worden naar een eigen woning.
› Het kan zijn dat de instructie uitzonderingen voorziet op de verplichte
doorstroom naar
een individuele opvangplaats binnen het Federale
opvangwerk (bv. aan het einde van het schooljaar of wanneer de minderjarige
nog niet autonoom genoeg is). Bekijk de mogelijkheden en de voorwaarden
met de opvangstructuur.
› Verblijft de minderjarige in de tweede fase in een gecofinancierde plaats en is
het niet aangewezen om de jongere te laten verhuizen naar een individuele
opvangplaats binnen het Federale opvangnetwerk van Fedasil, dan nemen de
voogd en de jongere dit verder op met de voorziening waar die laatste op dat
moment verblijft en met de regiowerking van Fedasil.
› Indien er geoordeeld wordt dat de jongere niet autonoom genoeg is of zal
zijn rond de leeftijd van 18 jaar, moet er worden gezocht naar alternatieve
oplossingen. Voor jongens met verblijfsstatus die in Brussel wonen, die 17
jaar oud zijn en die niet autonoom genoeg zijn om naar de derde fase te gaan,
kan er bijvoorbeeld contact worden opgenomen met Maison Babel https://
maisonbabel.be/. (→ BOEK 5 – Alleen wonen).

Rol van de voogd
› Als je wordt aangesteld voor een minderjarige die in een

opvangstructuur verblijft, neem dan contact op met de begeleiding
van het centrum om te horen hoe het verblijf van jouw pupil verloopt
en maak een afspraak met jouw pupil. Het is aan jou als voogd om dan
een tolk te voorzien.
› Tijdens een van de eerste gesprekken maak je samen met de

begeleiding praktische afspraken over de samenwerking tussen de
voogd en de opvangstructuur: wie volgt de oudercontacten op, hoe
en wanneer kan het centrum je het best bereiken, hoe verwittigt het
centrum je bij een permissie, ….
› Je hebt als voogd regelmatig overleg met de begeleiding van de

opvangstructuur waar jouw pupil verblijft. Je bent aanwezig bij de
intake-, evolutie- en oriëntatiegesprekken bij opvanginstellingen.
› Niet alle begeleiders hebben de reflex om de voogd op de hoogte

te brengen van de situatie van hun pupil. Neem dus regelmatig zelf
contact op met de begeleiding van de opvangstructuur om te horen
hoe het met je pupil gaat.
› Bij wrijvingen over het samenleven, de regels, de begeleiding, … ben

Het is essentieel om van bij het begin het mogelijke traject van de minderjarige
goed voor ogen te houden. Ga vroeg genoeg in gesprek met de nodige diensten
en actoren die een beeld kunnen schetsen van de verschillende mogelijkheden.
Hou rekening met wachtlijsten en neem daarom tijdig contact op met verschillende diensten, leer de ondersteuningsnoden van de jongere goed en vroeg kennen
en bespreek proactief en op geregelde tijdstippen met de jongere, de opvangstructuur, de school en de mogelijke opties om de jongere optimaal te kunnen begeleiden in deze noden.

je als voogd in eerste instantie een luisterend oor voor je pupil en
probeer je de gesprekken met de begeleiders te faciliteren. Bezoek
je pupil en de begeleiding van het opvangcentrum zo snel mogelijk
wanneer er zich een incident voordoet.
› Communiceer belangrijke evenementen naar de begeleiding (bv.

beslissingen in de verblijfsprocedures, eventuele verandering van
school, …).
› Als je als voogd ontevreden bent over de geboden opvang en

begeleiding, ga je in overleg met de directie van de opvangstructuur
en start indien nodig een klachtenprocedure op.
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3.3. Derde fase : Begeleide autonomie
› Evalueer of de opvang aangepast is aan de situatie van je pupil door

in overleg te gaan met jouw pupil, de begeleiders, het netwerk van
je pupil en bekijk of een aanvraag voor bijzondere of specifieke hulp
bij de Gemeenschappen opportuun. Zo ja, onderneem je de nodige
stappen.
› Als voogd is het belangrijk dat je een goed zicht hebt op het volledige

traject van je pupil en toekomstgericht denkt bij de zoektocht naar
aangepaste opvang. Je bent je goed bewust van de mogelijkheden
op vlak van opvang, begeleiding enondersteuning naast het federale
opvangnetwerk.
› Als je als voogd ontevreden bent over de geboden opvang en

begeleiding, ga je in overleg met de directie van de opvangstructuur
en start indien nodig een klachtenprocedure op.

Verhuist de jongere naar een individuele opvangplaats, dan start de opvang in de
derde fase, beter gekend als ‘de individuele opvang’. De individuele opvangplaats
is vaak een lokaal opvanginitiatief (LOI) beheerd door een OCMW. Een individuele
opvangplaats kan ook beheerd worden door een andere partner van Fedasil zoals
een niet-gouvernementele organisatie (NGO) (bv. Caritas International of Ciré). De
benaming LOI wordt bij deze andere partners niet gebruikt. In dat geval spreekt
men over een individuele opvangplaats van Caritas of van Ciré (NGO). Er zijn individuele opvangplaatsen in het hele land.
De individuele opvangplaats is meestal een gemeubelde woning/studio/appartement met de nodige faciliteiten, zodat de minderjarigen zelf kunnen zorgen voor
hun dagelijkse basisbehoeften. De jongeren wonen er alleen, of delen faciliteiten
zoals een gedeelde woonplaats of keuken. Wanneer faciliteiten gedeeld worden,
spreekt men vaak over een semi-individuele opvangplaats. Het OCMW of de partner van Fedasil die de opvangplaats beheert, zorgt ervoor dat alle nodige voorzieningen aanwezig zijn: bedden, sanitair, mogelijkheid tot opleiding, evenals sociale
en medische begeleiding.4 Jongeren ontvangen wekelijks leefgeld voor het kopen
van voeding en andere noodzakelijke producten.

3.3.1. Uitgangspunten
In deze fase krijgen jongeren nog steeds materiële hulp, samengevat als bed, bad,
brood en begeleiding, maar krijgen ze meer vrijheid en autonomie. De jongeren
worden voorbereid op de fase na de begeleide autonomie (soms wel de vierde fase
genoemd), waar ze helemaal alleen gaan wonen en waar de materiële hulp overgaat in maatschappelijke dienstverlening die bij de OCMW’s wordt aangevraagd.

3.3.2 Overzicht
Het aantal individuele opvangplaatsen en de locaties waar deze zich bevinden wisselen doorheen de tijd. De regiowerking van Fedasil houdt het overzicht bij van
deze plaatsen en is verantwoordelijk voor de toewijzing aan deze plaatsen.
Er kan steeds informatie omtrent deze plaatsen worden opgevraagd bij de opvangstructuur uit de tweede fase of bij de desbetreffende regiowerking van Fedasil.
Bovendien kan er ook contact opgenomen worden met de drie regionale verenigingen van OCMW’s: de Vereniging Voor Steden en Gemeenten (VVSG), de Union
des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en De Federatie van Brusselse OCMW’s van Brulocalis.
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3.3.3. Duur en uitstroom
Het verblijf in de individuele opvangplaatsen van de derde fase wordt bepaald
door de instructie van Fedasil (zie ook eerder: ‘doorstroom naar een individuele
opvangplaats’). Het is de bedoeling dat jongeren tijdens deze periode actief op
zoek gaan naar een eigen woning waar ze naartoe kunnen verhuizen om alleen te
gaan wonen (na de derde opvangfase) en waar de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW kan worden opgestart. De periode van zes maanden kan worden verlengd tot de leeftijd van 18 jaar. De verlenging wordt aangevraagd samen
met de begeleiders van de derde fase opvangstructuur.

Rol van de voogd
› Evalueer samen met je pupil en de begeleiding van het

opvangcentrum of een doorstroom naar een LOI opportuun is. Als je
pupil voldoende autonoom is om door te stromen, is het belangrijk
om af te stemmen over de regio van de aanvraag en concrete,
praktische afspraken maakt over de verhuis.
› Jouw taak als voogd verandert niet bij de doorstroom naar een LOI.
Maak goede afspraken met de begeleiders van het LOI en je pupil
over de begeleiding, de taakverdeling en de specifieke regels in het
LOI. Doe dit zo snel mogelijk na de verhuis van je pupil.

3.4.

Klachten- en beroepsprocedure

Wanneer de minderjarige en/of de voogd bezwaren hebben tegen de aangeboden
opvang, gaat de voogd hierover in eerste instantie in overleg met de directie van
de opvangstructuur. Het is hierbij belangrijk om eerst in gesprek te gaan met de
opvangstructuur. Indien er onvoldoende respons komt van de opvangstructuur,
kan de voogd in tweede instantie in overleg met de minderjarige en eventueel met
de advocaat de daartoe voorziene beroepsmogelijkheden gebruiken.
De Opvangwet bepaalt dat men een klacht kan indienen met betrekking tot het
huishoudelijk reglement of de levensomstandigheden in de opvangstructuur. De
klacht wordt eerst intern binnen de opvangstructuur opgenomen. Informeer bij de
intake hoe en ten aanzien van wie men zich richt om een klacht in te dienen.
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De opvangstructuur moet binnen de 7 kalenderdagen een schriftelijk antwoord
geven op de geformuleerde klacht. Indien de klacht niet behandeld werd binnen
de termijn van 7 dagen of indien men niet tevreden is over het antwoord, kan men
zich schriftelijk in het Nederlands, het Frans, het Duits of het Engels richten tot de
regiodirecteur Noord/Zuid van Fedasil die bevoegd is om een antwoord te geven
op de klacht binnen de 30 kalenderdagen. Indien de minderjarige verblijft in een
opvangstructuur dat beheerd wordt door een partnerorganisatie van Fedasil kan
de klacht ook gericht worden ten aanzien van een persoon die werd aangeduid
door de partnerorganisatie en werd erkend door Fedasil. Informeer hiernaar tijdens de intake in de opvangstructuur. Indien men niet tevreden is over het antwoord van de regiodirecteur, kan men zich wenden tot de Federale Ombudsman.
Behalve een klachtenprocedure kan de minderjarige ook een beroep tot herziening indienen tegen:
› Sancties met betrekking tot de beperkte toegang tot bepaalde niet-essentiële
diensten, de verplichting om werken van algemeen belang uit te voeren en de
schrapping of vermindering van het zakgeld.5
› Een beslissing met betrekking tot de medische begeleiding genomen door de
arts van de opvangstructuur.6
Het beroep wordt schriftelijk en in het Nederlands, Frans, Duits of Engels gericht
zijn aan de Directeur-generaal van Fedasil, de door de partner aangewezen en door
het Agentschap erkende persoon (indien de minderjarige verblijft in een opvangstructuur van een partner van Fedasil) of ten aanzien van de O.C.M.W.-Raad bij een
verblijf in een LOI. De omstandigheden van de beslissing waartegen beroep wordt
ingediend moet worden vermeld (bv. door een kopie van de betwiste beslissing
bij te voegen of de inhoud en datum van de beslissing die mondeling meegedeeld
werd). Het beroep moet toelichten waarom de beslissing betwist wordt en een kopie van het beroep moet aan de opvangstructuur bezorgd worden. De minderjarige ontvangt eerst een ontvangstbevestiging en binnen de 30 kalenderdagen vanaf
de indiening van het beroep, een beslissing. Indien de Directeur-Generaal, de door
de partner aangewezen persoon, of de O.C.M.W.-Raad de aangevochten beslissing
bevestigt of herziet, of bij afwezigheid van beslissing aangaande het beroep binnen de voorgeschreven termijn, kan de begunstigde van de opvang hiertegen een
beroep indienen bij de Arbeidsrechtbank van de plaats van de opvangstructuur.
Dit beroep dient ingediend te worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de betekening van de beslissing van de directeur-generaal, de door de
partner aangewezen persoon, of de O.C.M.W.-Raad, of vanaf het verstrijken van de
voorgeschreven termijn. Voor meer informatie verwijzen we naar de opvangwet,
de website van Fedasil of de opvangstructuur.
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Het is belangrijk om de jongere te informeren over deze klachten- en
beroepsprocedure en de modaliteiten hoe dit moet gebeuren opvraagt bij de
opvangstructuur.

4

Jeugdhulp en jeugddelinquentie

4.1.

Inleiding

Niet-begeleide minderjarigen worden niet enkel geconfronteerd met structuren,
diensten en organisaties die zich op het Federale niveau afspelen, zoals de opvangstructuren van Fedasil, het Rode Kruis of de partnerschappen van Fedasil met de
OCMW’s in de vorm van lokale opvanginitiatieven (LOI’s) maar ook met instanties
op gemeenschapsniveau. De subsidiëring en wetgeving wordt met andere woorden bepaald door de drie Gemeenschappen in ons land (de Vlaamse, de Franse
en de Duitstalige Gemeenschap). Onderwijs, maar ook talrijke eerstelijnsdiensten
zoals een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, een Service d’action au Milieu
Ouvert of de voorzieningen binnen de jeugdhulp zijn hiervan een voorbeeld. In dit
hoofdstuk zullen we vooral de nadruk leggen op de jeugdhulp.

Er is met andere woorden een procedure die bepaalt hoe je kan aanmelden, op
welke basis een beslissing wordt genomen en welke vorm(en) van jeugdhulp kunnen worden aangeboden. De vraag is groter dan het aanbod en vaak is er sprake
van wachtlijsten. Een eerste aanmelding op de leeftijd van 17,5 jaar zorgt er in
de praktijk vaak voor dat het opstarten van de nodige begeleiding en ondersteuning voor de leeftijd van 18 jaar bemoeilijkt wordt, onder meer door de lengte
van sommige wachtlijsten. Sommige vormen van begeleiding en ondersteuning
kunnen doorlopen na de leeftijd van 18 jaar. Er zijn echter wel verschillen tussen
de gemeenschappen in ons land. Vroegtijdig kennis hebben van het aanbod van
diensten én zicht hebben op de noden van de minderjarige is cruciaal.
In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens het jeugdhulplandschap in de
Vlaamse Gemeenschap en De Franse Gemeenschap. We maken daarbij telkens
een opdeling tussen de vrijwillige jeugdhulp en de gerechtelijke jeugdhulp. Ook de
situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt kort aan bod.

4.2. De Vlaamse Gemeenschap
4.2.1. Inleiding

In het algemeen wordt er binnen de jeugdhulp een onderscheid gemaakt tussen
vrijwillige jeugdhulp en gerechtelijke jeugdhulp. Vrijwillige jeugdhulp berust op vrijwillige medewerking van de personen tot wie de hulpverlening zich richt. Jeugdhulp kan echter ook worden opgelegd door de jeugdrechter en dan spreken we
over gerechtelijke jeugdhulpverlening. Een jeugdrechter kan deze vorm van jeugdhulp opleggen wanneer:
› er nood is aan hulpverlening, maar er geen vrijwillige medewerking (meer) en
geen instemming (meer) is van de jongere;
› er sprake is van hoogdringende situaties waarin er geen vrijwillige jeugdhulp
mogelijk is;
› een jongere een jeugddelict pleegde. Sinds de zesde staatshervorming zijn de
gemeenschappen bevoegd voor alle aspecten van jeugddelinquentie;
› een jongere heeft een jeugddelict gepleegd en er is tegelijk sprake van een
verontrustende situatie.

De jeugdhulp in Vlaanderen is heel divers en omvat verschillende diensten die een
hulpaanbod formuleren waar minderjarigen (en hun ouders of opvoedingsverantwoordelijken) terecht kunnen. Dit betreft onder meer de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), de centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), pleegzorg, geestelijke
gezondheidszorg en voorzieningen die werken binnen de bijzondere jeugdzorg. Het
decreet Integrale Jeugdhulp legt de samenwerking en afstemming vast tussen die verschillende sectoren in de jeugdhulp. De integrale jeugdhulp omvat zowel de vrijwillige
jeugdhulp met instemming van de personen tot wie ze zich richt (die rechtstreeks of
niet-rechtstreeks toegankelijk kan zijn) als gerechtelijke jeugdhulp. Dit komt verder aan
bod. We zullen in de tekst gebruik maken van de term jeugdhulp. Indien we de term
integrale jeugdhulp hanteren verwijzen we naar de organisatie en afstemming van
de verschillende sectoren zoals vastgelegd in het decreet Integrale jeugdhulp. Andere
wetgeving die van toepassing is in dit hoofdstuk is het decreet jeugddelinquentierecht
dat het wettelijk kader vormt voor minderjarigen die een jeugddelict plegen (zie verder) en het decreet Rechtspositie van de minderjarige (DRM).

Verschillende vormen van jeugdhulp zijn pas toegankelijk nadat je hiervoor werd
aangemeld en deze aanmelding werd goedgekeurd (niet-rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp).

Deze laatste geeft minderjarigen binnen het decreet Integrale jeugdhulp en het
decreet jeugddelinquentierecht een duidelijk statuut en vertaalt de rechten die beschreven worden in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)
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naar de context van de hulpverlening.
Meer informatie rond de wetgevende teksten kan geraadpleegd worden via volgende website: https://www.rechtspositie.be/. Het bevoegde Vlaamse Agentschap heet
het Agentschap Opgroeien en omvat het vroegere Kind en Gezin, het voormalige
agentschap Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH).
Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van de Integrale jeugdhulp
in de Vlaamse Gemeenschap. Het aanmeldpunt NBMV is ook rechtstreeks toegankelijk en wordt aangewend om de aanmelding voor niet-rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp bij de toegangspoort in te dienen, vandaar op de afbeelding samen met
de toegangspoort.
In het volgende deel gaan we dieper in op de vrijwillige jeugdhulp. Je zou kunnen zeggen dat de jeugdhulp in Vlaanderen eigenlijk 3 ‘pijlers’ heeft: vrijwillige pijler, maatschappelijke noodzaak pijler en de gerechtelijke pijler. Binnen de vrijwillige jeugdhulp onderscheiden we in de Vlaamse Gemeenschap de rechtstreeks toegankelijke
en de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Jeugdhulp die wordt opgestart uit
maatschappelijke noodzaak en de betrokkenheid van de gemandateerde voorzieningen behandelen we in deze tekst ook binnen de vrijwillige jeugdhulp omdat deze
vorm van hulp strikt genomen vrijwillig is. Jeugdhulp die opgestart wordt vanuit een
maatschappelijke noodzaak is echter niet langer vrijblijvend (zie verder).
Verder komt de rol van het Parket aan bod, gevolgd door de gerechtelijke jeugdhulp. We sluiten het deel van de Vlaamse Gemeenschap af met meer uitleg over
bemiddeling en cliëntoverleg en crisisjeugdhulp.

4.2.2.Vrijwillige jeugdhulp
Vrijwillige jeugdhulp is de hulp die opgestart wordt met medewerking en instemming van de minderjarige, de ouders, de voogd of de opvoedingsverantwoordelijken, zoals de pleegzorgers waar de minderjarige verblijft.
De voogd kan dus in afwezigheid van de ouders van de minderjarige instemmen
met de jeugdhulp. Het is wel aan te raden dat de voogd, indien mogelijk, de ouders
betrekt in de beslissing om jeugdhulp te verlenen.7 Ook de minderjarige zelf zal
vanaf de leeftijd van twaalf jaar moeten instemmen met het opstarten van jeugdhulp. Wanneer de minderjarige jonger is dan twaalf jaar is die instemming enkele
nodig wanneer de minderjarige zelf in staat is tot een redelijke beoordeling van
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de eigen belangen afhankelijk van de maturiteit. De vrijwillige medewerking is dus
een voorwaarde voor deze vorm van jeugdhulp.
Uitzonderlijk kan er afgeweken worden van de instemmingsvereiste als die omwille van omstandigheden niet (onmiddellijk) kan worden gegeven of als het belang
van de minderjarige duidelijk wordt gemotiveerd en er wordt aangetoond dat alles
in het werk werd gesteld om de instemming te verkrijgen.8 De vrijwillige jeugdhulp
in Vlaanderen bestaat uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en de ondersteuning via de gemandateerde voorzieningen. We bespreken deze verschillende vormen in de volgende punten.
4.2.2.1. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp
De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) is de hulp waar de minderjarige, zijn
voogd of context zelf naartoe kunnen stappen om informatie, hulp of ondersteuning te vragen. Deze jeugdhulpverlening is voor iedereen rechtstreeks/direct toegankelijk en laagdrempelig.
Bijvoorbeeld:
› huisartsen, ziekenhuizen, OCMW’s, paramedici, wijkgezondheidscentra,…
› de diensten die de ‘brede instap’ worden genoemd:
› De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
› De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
› Jongeren Advies Centra (JAC)
› Kind en Gezin
Deze diensten ondersteunen bij het verhelderen van de hulpvraag, het hulpaanbod, doorverwijzing en oriëntering.
Andere organisaties die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden, maar die wel
rond zeer specifieke noden werken, zijn:
› de Centra voor Geestelijke gezondheidszorg (CGGZ)
› Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
› De organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ) die rechtstreeks toegankelijke
modules aanbieden. De organisaties voor bijzondere jeugdzorg (ook wel
voorzieningen genoemd) bieden verschillende vormen van hulpverlening aan
en deze worden gegroepeerd in ‘modules’. Dit kan bijv. de module ‘verblijf’ zijn,
de module ‘contextbegeleiding in functie van autonoom wonen’, de module
‘begeleiding in een kleinschalige wooneenheid’. Een deel van het aanbod dat
deze organisaties voorzien is rechtstreeks toegankelijk, een ander deel nietrechtstreeks toegankelijk. Voor meer informatie: https://www.jeugdhulp.be/
organisaties/organisatie-voor-bijzondere-jeugdzorg-ovbj. Verschillende OVBJ
ontwikkelden een rechtstreeks toegankelijk aanbod dat zich exclusief richt op
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Het aanbod van al deze diensten binnen de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening is divers en kan onder meer gaan over informatieverstrekking, woonbegeleiding bij jongeren die zelfstandig gaan wonen of dagbegeleiding in groep waar
jongeren na school (en tijdens schoolvakanties) opgevangen kunnen worden in
een dagcentrum (zonder overnachting). Ondanks het feit dat dit een rechtstreeks
toegankelijk aanbod is, kan er ook hier sprake zijn van wachtlijsten. Via de website
www.desocialekaart.be kan je opzoeken welke organisaties ook een RTJ-aanbod
hebben. Bijkomend is het mogelijk om via de regionale netwerken van 1 gezin 1
plan (1G1P) via een centraal aanspreekpunt op korte termijn zicht te krijgen op
mogelijke vormen van hulpverlening. Weet je even niet meer waar je terecht kan
of had je al een eerste contact met een CLB of CAW en ben je in afwachting van
de start van bepaalde hulpverlening toch nog op zoek naar tussentijdse ondersteuning, dan kan je contact kan opnemen met een regionaal netwerk 1G1P in de
buurt. Meer informatie is terug te vinden via: https://www.jeugdhulp.be/netwerken/een-gezin-een-plan-1g1p en via www.ééngezin-éénplan.be
Het is nuttig om tijdig en proactief contact te nemen met de verschillende diensten
van de brede instap, andere eerstelijnsdiensten, met de regionale netwerken van
1G1P of met de gespecialiseerde aanmeldpunten (zie verder) om het aanbod en de
werking van verschillende organisaties te leren kennen. Het is bovendien ook essentieel om een goede vertrouwensband met de minderjarige op te bouwen zodat
je als voogd een goed inzicht verwerft in de noden van de jongere. Op die manier
kan er sneller een ondersteuning op maat uitgewerkt worden.
4.2.2.2. Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Beoordelingstips: aanmelding Integrale Jeugdhulp (NRTJ)
Wanneer één of meerdere van deze onderstaande elementen van toepassing zijn op
jouw pupil, kan je een aanmelding doen voor meer aangepaste opvang van de Integrale
Jeugdhulpverlening (niet- rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale
toegangspoort of afgekort NRTJ). Contacteer bij twijfel het aanmeldpunt NBMV om af
te toetsen of een aanmelding zinvol is.

1.

2.

3.

Mijn pupil heeft een psychische kwetsbaarheid waardoor hij of zij er niet in slaat
om adequaat te functioneren in een opvangcentrum (bijvoorbeeld: mijn pupil kan
niet omgaan met verlies en verdriet, heeft een slaapstoornis, is teruggetrokken, is
depressief, automutileert, …).
Mijn pupil heeft een fysieke zorgnood (bijvoorbeeld: gezondheidsproblemen, lichte
fysieke handicap, ernstig stotteren door trauma, schotwonde, littekens opgelopen
tijdens het onderweg zijn naar Europa, hoofdpijn door stokslagen, maagzweren
veroorzaakt door stress, …).
Mijn pupil heeft een moeilijke schoolloopbaan die veel opvolging vraagt.

4. De huidige opvangstructuur komt niet tegemoet aan de noden van de

minderjarige. Er zijn vaak problemen/conflicten in de huidige opvangstructuur.

5. Er is sprake van een begeleidingsnood op langere termijn.
6. Een rechtstreeks toegankelijke dienst kan de noden van mijn pupil niet
beantwoorden.

OPMERKINGEN:
 Bij een (vermoeden van een) beperking moet de aanmelding verlopen via een
multidisciplinair team (MDT), zoals bijvoorbeeld een CLB. De voogd vraagt aan de
toegangspoort uit eigen regio welk MDT bevoegd is. De aanmeldpunten NBM zijn
niet erkend als MDT en kunnen dergelijke aanmeldingen niet doen.
 Een acuut probleem kan via een gewone aanmelding IJH niet opgelost worden.
Hiervoor dient het crisismeldpunt.

De niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ) is meer ingrijpend, gespecialiseerd en kan vaak erg intensief zijn. Je kan hier niet zomaar beroep op doen.
Kinderen en jongeren kunnen hier enkel terecht na het akkoord en de tussenkomst
van de intersectorale toegangspoort.
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niet-begeleide minderjarigen (bv. de kleine wooneenheden van Minor-Ndako
(Studio 54) of de Vluchtelingenwerking Joba van Kiosk).
› De rechtstreekse toegankelijke hulp en de diensten ondersteuningsplan
(DOP) van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap9 (VAPH).
Wanneer er een handicap of vermoeden van handicap aanwezig is, dan zijn er
een aantal diensten die gericht kunnen doorverwijzen, een diagnose stellen en
gespecialiseerd advies geven. Een overzicht van deze diensten kan u terugvinden
op de website van het VAPH: https://www.vaph.be/vermoeden-van-handicap.
› Bepaalde vormen van pleegzorg. Meer uitleg over pleegzorg komt verder aan bod.

Aanmelding en Intersectorale toegangspoort
Wil je beroep doen op het niet-rechtstreeks toegankelijk aanbod, zal er een aanmelding moeten gebeuren bij een intersectorale toegangspoort (ITP). Er is een intersectorale toegangspoort per provincie. De woonplaats of de feitelijke verblijfplaats van de voogd bepaalt bij welke ITP men de minderjarige moet aanmelden.10
Een aanvraag bij de ITP wordt ingediend door middel van een A-document (een
A-doc) dat wordt opgemaakt in het online platform Insisto. Dit kan de voogd niet
zelf doen. Er zijn verschillende kanalen waar je terecht kan om een aanmelding bij
een ITP in te dienen:
› Elke hulpverlener van de ‘brede instap’ kan in principe in samenspraak met de
betrokken personen een A-doc opmaken en indienen bij de ITP. Is het CAW of
CLB een betrokken partij in het traject van de jongere, dan kan je afstemmen
met deze diensten of zij een A-doc kunnen opmaken en indienen.
› In de praktijk kan dit ook gebeuren door de huisarts, de sociale dienst van een
ziekenhuis, de mutualiteit, het OCMW of een straathoekwerker
› Specifiek voor niet-begeleide minderjarigen werden er aanmeldpunten
gecreëerd waar je terecht kan om een aanmelding te doen bij een ITP. De
aanmeldpunten maken deel uit van de organisaties die binnen de jeugdhulp
erkend zijn en die (onder meer) een categoriaal aanbod hebben. Een
categoriaal aanbod is een aanbod dat enkel beschikbaar is voor niet-begeleide
minderjarigen. Deze organisaties (bv. Minor-Ndako, Kiosk of De Oever) hebben
naast een categoriaal aanbod ook een regulier aanbod, dus niet enkel voor
niet-begeleide minderjarigen. De voogd kan bij deze aanmeldpunten terecht
om advies in te winnen of om effectief hulp te vinden bij het aanmelden bij de
ITP. Het is echter geen verplichte tussenstap in de aanmeldingsprocedure. Er
zijn 3 aanmeldpunten waar de voogd rechtstreeks terecht kan:
1.
Aanmeldpunt Oost- & West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Brussel
0476 66 10 74 - aanmeldpunt@minor-ndako.be
2.
Aanmeldpunt Antwerpen
0493 25 82 78 - aanmeldpunt@vzwkiosk.be
3.
Aanmeldpunt Limburg
0483 13 60 68 - aanmeldpunt.limburg@deoever.be

In theorie richt de voogd zich tot het aanmeldpunt dat aansluit bij de eigen domicilie aangezien de woonplaats van de voogd het criterium is om te bepalen welke
ITP bevoegd is.
Na verloop van tijd leer je als voogd ook beter het aanbod kennen in jouw buurt. In
de praktijk kan hiervan afgeweken worden en kan een voogd zich richten tot een
ander aanmeldpunt indien dit functioneler is in het kader van de woonplaats van
de jongere bijvoorbeeld.
In gesprek met de voogd en de jongere wordt de hulpvraag verkend en onderzocht. Indien niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp nodig blijkt, wordt samen
het A-document (A-doc) opgemaakt en ingediend bij de ITP. In het A-document
zal de soort hulpverlening moeten worden aangeduid die aangevraagd wordt (bv.
een verblijf in een leefgroep, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
(CBAW), enz.). De instantie/persoon die de aanmelding effectief doet, wordt beschouwd als de contactpersoon-aanmelder of CPA. De voogd houdt de CPA op de
hoogte van elke relevante wijziging in het leven van de jongere. Dit is belangrijk
omdat de hulpvraag kan wijzigen doorheen de tijd en deze geactualiseerd moet
blijven. Zo kan een initiële aanvraag voor het verblijf in een leefgroep na verloop
van tijd evolueren naar de noodzaak voor CBAW-begeleiding.
Een ITP bestaat uit een team indicatiestelling en een team jeugdhulpregie. Na
het aanmelden bij de ITP zal het team indicatiestelling binnen het ITP bepalen of
niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp nodig is. Indien dit het geval is, zal het
team jeugdhulpregie binnen de ITP bekijken welke organisaties binnen de jeugdhulp aansluiten bij de hulpvraag en wordt een jeugdhulpverleningsvoorstel gedaan, waarvan de aanmelder via mail op de hoogte wordt gebracht. Op basis van
het voorstel kiest de aanmelder per type hulp maximaal twee voorzieningen uit, in
overleg met de jongere. Via Insisto gaat de aanmelder akkoord voor de gewenste
voorziening(en). Van zodra dit is gebeurd, verschijnt de jongere op de aanmeldingslijst van de gekozen voorziening. De voorziening heeft dan toegang tot het A-doc
en maakt op basis hiervan een inschatting of de jongere al dan niet in aanmerking
komt voor hun werking. Als dit het geval is, wordt de jongere op de correcte wachtlijst geplaatst. Zodra de jongere in aanmerking komt voor een vrije plaats, wordt
de aanmelder gecontacteerd en wordt de jongere uitgenodigd voor een intakegesprek. Zo’n gesprek kan ook steeds zelf gevraagd worden.
Jongeren staan geregeld langer dan zes maanden op een wachtlijst. Het is dus erg
belangrijk om voldoende snel een zicht te krijgen op de noden van de minderjarige
en contact op te nemen met de verschillende diensten.
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Voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort

STAP 3

Team Jeugdhulpregie

WAT?

Dit team zoekt uit welke dienst of voorziening de meest gepaste hulp
kan bieden.

Vooraf:
 Doe tijdig een aanmelding, er zijn meestal lange wachtlijsten voor plaatsen binnen
de jeugdhulp.

TIMING?

 Betrek de begeleiding van de huidige opvangstructuur van je pupil. De begeleiding
kan de vraag naar gepaste hulp ondersteunen door bijvoorbeeld een verslag te
schrijven over het functioneren van jouw pupil en zijn/haar noden.

Ik als voogd

STAP 1

Contactpersoon-aanmelder (JAC, CLB, CAW, Aanmeldpunt voor NBMV, …)
! Een aanmelding voor pleegzorg kan je onmiddellijk bij de
provinciale pleegzorgdienst (van de domicilie van het pleeggezin)
doen!

WAT?

Aanmelddocument (= A-doc)

Ik als voogd

Zoek een aanmelder om de aanvraag te doen. Je kan met deze
aanmelder overleggen of je vraag effectief een vraag is voor de nietrechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.
Bespreek tijdens een intakegesprek samen met de aanmelder en je
pupil de ondersteuningsvraag en beslis samen welke hulp gepast
is. Op basis van dit gesprek maakt de aanmelder een A-doc dat na
akkoord van jou en je pupil wordt ingediend bij de toegangspoort.

Tip

STAP 4

Stappenplan: aanmelding NRTJ

WIE?

Team indicatiestelling

WAT?

Het team indicatiestelling onderzoekt de situatie en de hulpvraag van
je pupil. Soms stelt het team bijkomende vragen naar de aanmelder.
Het team kan de hulpvraag weigeren, het advies van de aanmelder
volgen of een ander voorstel van hulp aanbieden.

TIMING?
Ik als voogd
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Het team indicatiestelling heeft maximum 30 werkdagen om te
beslissen of bijkomende info te vragen.
Wacht op de beslissing die per brief komt, geef bijkomende
informatie als dat wordt gevraagd, neem contact op met de
contactpersoon-aanmelder wanneer er na 30 werkdagen nog geen
beslissing is.

Contacteer de diensten die werden voorgesteld. Zo kan je een
inschatting maken van het hulpverleningsaanbod en de wachttijd en
dit ook aan je pupil meedelen.

Team Jeugdhulpregie weet welk hulpverleningsaanbod er is in
welke regio en heeft inkijk in de wachtlijsten. Een aanmelder of
aanmeldpunt heeft geen zicht op wachtlijsten.

Jeugdhulp

WIE?

De dienst waarvoor je pupil op de wachtlijst staat zal jou contacteren
als je pupil bijna bovenaan de wachtlijst staat.

WAT?

De dienst organiseert een intakegesprek van zodra je pupil in
aanmerking komt voor een opstart. Na het intakegesprek krijgt je
pupil even tijd om te overwegen of hij/zij een traject wil opstarten. Bij
een ‘ja’ start de effectieve hulp.

TIMING?

STAP 2

Het team Jeugdhulpregie heeft 15 werkdagen na de beslissing
van het team indicatiestelling om een aantal concrete diensten of
voorzieningen voor te stellen.

Bevestig de keuze van de twee diensten bij de contactpersoonaanmelder. Als de voorziening vindt dat er een match is met hun
hulpaanbod komt je pupil op de wachtlijst terecht.

Aanmelding

WIE?

Intersectorale toegangspoort: Voorstel voor jeugdhulp

WIE?

De timing is afhankelijk van de wachtlijsten van de voorzieningen.
Soms kan de wachttijd meer dan een jaar bedragen.

Wat als de hulpvraag van je pupil wijzigt?
Soms staat je pupil al een tijdje op de wachtlijst voor een voorziening en wijzigt de
hulpvraag. Hij/zij is bijvoorbeeld ondertussen klaar voor kamertraining of CBAW.
Contacteer op dit moment ook de contactpersoon-aanmelder. Hij of zij zal na overleg
het A-doc aanpassen en de gewijzigde vraag voorleggen aan de intersectorale
toegangspoort.
Wat als de regio van de hulpvraag verandert?
Wanneer je pupil op een bepaald moment een hulpvraag heeft voor een andere regio
(omwille van netwerk of een verhuis bijvoorbeeld), kan je de opgegeven regio via de
contactpersoon-aanmelder wijzigen.
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Vormen van hulpverlening
Hieronder geven we een greep uit het aanbod van niet-rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp. Een aanmeldpunt of hulpverlener binnen de eerstelijnszorg kan helpen
om deze verduidelijking van de hulpvraag te linken aan een mogelijk hulpaanbod.
De meest voorkomende vormen van NRTJ voor niet-begeleide minderjarigen zijn:
› Verblijf. Voorzieningen vangen kinderen (voor korte of lange termijn) op
in een residentieel verband. Kinderen en jongeren wonen en verblijven in
leefgroepen in functie van hun leeftijd en begeleidingsfocus. Niet-begeleide
minderjarigen kunnen in de voorzieningen van de jeugdhulp terechtkomen
via de intersectorale toegangspoort of via Fedasil die plaatsen in de jeugdhulp
cofinanciert (‘de gecofinancierde plaatsen’ genoemd). (zie eerder).
› Kamertraining. Dit is een specifieke vorm van verblijf waarbij jongeren

samen met andere jongeren in eenzelfde gebouw wonen, maar waar elke
jongere een eigen kamer/studio heeft. Er is 24/24u begeleiding aanwezig. Alle
facetten van zelfstandigheid worden getraind: het alleen zijn, budgetteren,
koken, administratieve zaken aanpakken, enz. Zo leren jongeren de nodige
vaardigheden om alleen te wonen in een veilige omgeving.

› Verblijf voor minderjarigen met een handicap (VAPH). Voor jongeren met

een handicap bieden de Multifunctionele Centra (MFC) verblijf en begeleiding
aan. Dit kan gaan over verblijf, dagopvang en/of mobiele/ambulante begeleiding.
Minderjarigen met een handicap kunnen enkele dagen per week tot een
volledige week verblijven in een MFC. Voor minderjarigen die al een diagnose
hebben, waar er reeds een gekende ernstige mentale en/of fysieke beperking
geconstateerd werd, kan de aanmelding niet via aanmeldpunt, maar wel via een
Multidisciplinair team (MDT). Multidisciplinaire teams zijn diensten die erkend
worden door het VAPH en het Agentschap Opgroeien en die personen met een
(vermoeden van) handicap bijstaan bij de aanvraag voor ondersteuning bij het
VAPH. In elke provincie zijn er ongeveer 50 multidisciplinaire teams. Dit kunnen
onder meer ’CLB’s, of Centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS) zijn.
› Pleegzorg. We gaan later verder in op pleegzorg.

Na een bespreking van de rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp gaan we in de volgende punten dieper in op de concepten verontrustende
situatie en maatschappelijke noodzaak. Dit situeert zich nog steeds binnen de vrijwillige jeugdhulp in de Vlaamse Gemeenschap.

› Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW). Deze vorm

van begeleiding wordt aangeboden voor jongeren vanaf 17 jaar die alleen gaan
wonen of reeds zelfstandig wonen en hierbij ondersteuning nodig hebben.
Naast praktische zaken kunnen volgende thema’s aan bod komen: financiën,
huishouden, schoolwerk, administratie, relaties, enz. Jongeren hoeven niet
noodzakelijk een verblijfsstatuut te hebben om van deze vorm van begeleiding
te kunnen genieten. Deze vorm van hulpverlening wordt vaak aangevraagd voor
niet-begeleide minderjarigen en stopt niet noodzakelijk op de leeftijd van 18
jaar. CBAW wordt aangeboden door verschillende organisaties. Om een zicht te
krijgen op de verschillende organisaties kan je terecht bij de organisaties van de
brede instap, een aanmeldpunt of via de website www.desocialekaart.be.
› Kleinschalige wooneenheden (KWE): In een KWE kunnen minimaal 3

jongvolwassenen (16-25 jaar) samenwonen onder flexibel toezicht en
ondersteund door een begeleiding op maat van de jongere. Een KWE heeft
een uniek karakter doordat de focus, naast de individuele begeleiding op maat,
ook ligt op het groepsdynamisch karakter. Deze groepsdynamiek kan bijdragen
tot het verwerven en versterken van communicatieve en socio-emotionele
vaardigheden. Eenzaamheid en isolement kunnen ondervangen worden.
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4.2.2.3. Verontrustende situatie

Rol van de voogd
› Doe tijdig de aanmelding voor rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

of bij de intersectorale toegangspoort (zie tool beoordelingstips:
aanmelding NRTJ). Actualiseer de aanmelding als de hulpvraag van
je pupil wijzigt.
› Wees aanwezig op intakegesprekken en voorzie een tolk als je pupil

nog niet voldoende Nederlands kan. Koppel na de intake terug
met je pupil en neem samen een beslissing over het al dan niet
opstarten van de hulp.
› Sommige diensten en voorzieningen hebben ervaring met niet-

begeleide minderjarigen, andere niet. Het is belangrijk dat je als
voogd duidelijk aangeeft wat jouw taak als voogd is.
› Tijdens een van de eerste gesprekken maak je samen met de

begeleiding praktische afspraken over de samenwerking tussen de
voogd en de voorziening: wie volgt de oudercontacten op, hoe en
wanneer kan de voorziening je het best bereiken, wanneer kom je
langs als voogd, …
› Als je pupil ondersteund wordt in het zelfstandig wonen

(Contextbegeleiding Autonoom Wonen), maak dan ook afspraken
over de contacten met het OCMW.
› Communiceer belangrijke evenementen met de begeleiding (bv.

beslissingen in de verblijfsprocedures, beslissingen van het OCMW,
het Groeipakket en breder beheer van inkomsten en uitgaven, …).
Je doet dit altijd in samenspraak met je pupil.
› Je hebt als voogd regelmatig overleg met de begeleiding van de

In de praktijk lijkt het niet altijd even evident om uit te maken wanneer er beroep
moet worden gedaan op diensten van de jeugdhulp. Als richtlijn is het goed om
deze vuistregel te hanteren: Maak je je zorgen over de minderjarige? Ga op zoek
naar een organisatie in de buurt. Dat kan onder meer de school zijn, een huisarts,
het CLB, een CAW, organisaties jeugdhulp of regioverpleegkundigen Kind en Gezin.
Zij kunnen ondersteuning bieden en de situatie helpen inschatten.
Het Decreet Integrale Jeugdhulp voerde in 2014 het begrip verontrustende situatie
(VOS) in. Deze term is breed en gaat de ontwikkeling van de minderjarige centraal
stellen. Vroeger werd er gesproken over een problematische opvoedingssituatie,
wat vooral de nadruk legde op het problematiseren van een situatie. Het ging vaak
voorbij aan het feit dat problemen ook kunnen voorkomen buiten het gezin of bij
gebrek aan een gezin.11 Het Decreet Integrale jeugdhulp geeft de volgende definitie
aan een verontrustende situatie: “een situatie die de ontwikkeling van een minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit of die van een of meer
leden van zijn gezin wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of
sociale ontplooiingskansen in het gedrang komen, waardoor het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk kan zijn”.12
Er zijn twee organisaties binnen de jeugdhulp die zich specifiek richten op verontrustende situaties als de vrijwillige hulpverlening dreigt vast te lopen of niet werkt:
het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) en het ondersteuningscentrum
jeugdzorg (OCJ). Dat zijn de gemandateerde voorzieningen.
4.2.2.4. Gemandateerde voorzieningen
Iedereen kan rechtstreeks contact opnemen met de gemandateerde voorzieningen voor consult en advies. Consult is erop gericht om binnen een (vermoedelijke)
verontrusting waarbij hulpverlener of professioneel betrokkene zoals een voogd
het gevoel heeft vast te zitten, samen te verkennen welke mogelijkheden tot handelen er nog zijn. Consultvragen kunnen anoniem gesteld worden en leiden enkel
tot een aanmelding indien de consultvrager dit zélf beslist.

voorziening. Je bent aanwezig bij de evolutiegesprekken.
› Als je als voogd ontevreden bent over de geboden opvang en

begeleiding, ga je in overleg met de directie van de voorziening en
dien indien nodig een klacht in, bv. bij de JO-lijn.

46

Wanneer de hulpverlener of de voogd beslist om aan te melden bij een gemandateerde voorziening, gaat de gemandateerde voorziening na of het in verontrustende situaties noodzakelijk is om vanuit de overheid hulp op te starten of verder
te zetten. Men spreekt in dit geval over hulp die wordt opgestart of verdergezet
vanuit een maatschappelijke noodzaak.
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Het is aangeraden om de aanmelding te doen via een jeugdhulpverlener
(bv. CLB, organisatie uit de brede instap of jeugdhulp). In dat geval is er geen
triadegesprek.
•
Na de ontvangst van het motivatiedocument, start de gemandateerde
voorziening een onderzoek naar:
•
De mate van verontrusting
•
De noodzaak om als overheid in te grijpen omdat de vrijwillige hulpverlening dreigt vast te lopen of niet (meer) werkt.
•
De mogelijkheden om verder te gaan in de vrijwillige hulpverlening,
dan wel de noodzaak om gerechtelijke hulpverlening op te starten.

Een beslissing maatschappelijke noodzaak (Mano) betekent dat de samenleving
het nodig vindt om tussenbeide te komen en om jeugdhulpverlening op te starten.
We spreken dan over aanklampende jeugdhulp. In dit stadium blijft jeugdhulp gebaseerd op vrijwillige (maar dus niet vrijblijvende) medewerking.
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
Er zijn verschillende ondersteuningscentra jeugdzorg en om te bepalen welk OCJ
bevoegd is, wordt er eerst gekeken naar de domicilie van de minderjarige. Indien
de domicilie van de minderjarige niet kan worden gevonden hanteert men een
cascadesysteem waar de verblijfplaats van de minderjarige in tweede instantie bepalend is. Indien dit niet kan worden achterhaald, zal het domicilie van de ouders
of opvoedingsverantwoordelijke bepalend zijn.
Het OCJ heeft 4 functies:
1.

2.

Advies geven aan hulpverleners of voogden (Consult). Voogden kunnen steeds
(anoniem) contact opnemen met de Consult-dienst van het OCJ om advies te
krijgen. Deze dienst kan informatie geven over de werking van het OCJ en helpen om de verontrustende situatie helder te krijgen. Op die manier kan er
samen worden nagegaan of en welke stappen er nog gezet kunnen worden
alvorens men overgaat tot een aanmelding dat de jeugdhulp maatschappelijk
noodzakelijk is. Deze dienst zal niet beslissen over een aanmelding, maar kan
wel adviseren om de aanmelding te doen. Het contact met deze dienst van het
OCJ leidt niet automatisch tot een aanmelding, maar enkel indien de consultvrager dit zelf beslist.
Onderzoeken of het nodig is dat de overheid tussenkomt in de hulpverlening
(onderzoek maatschappelijke noodzaak).
› Jeugdhulpverleners doen een aanmelding bij het OCJ via een motivatiedocument
(M-doc)
› Ook de minderjarige zelf, voogd, dienstverlener buiten jeugdhulp, enz. kunnen
een aanmelding doen. In theorie is hier geen M-doc voor nodig en kan de
aanmelding via mail of telefoon. In de praktijk vragen de OCJ’s wel het M-doc
omdat de antwoorden op de vragen nodig zijn om te analyseren of er sprake is
van ‘maatschappelijke noodzaak’. In dat geval wordt er niet meteen een formeel
onderzoek gestart, maar wordt er eerst een triadegesprek georganiseerd om
te kijken of er voldoende aanwijzingen voor ‘maatschappelijke noodzaak’ zijn.
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Om dit onderzoek uit te voeren worden er verschillende gesprekken georganiseerd met de aanmelder, de minderjarige, de voogd, met de school, het netwerk,
enz. Vervolgens volgt een gemotiveerde beslissing of jeugdhulpverlening al dan
niet maatschappelijk noodzakelijk is. Een beslissing dat er geen maatschappelijke
noodzaak is om jeugdhulp op te starten betekent niet dat er geen reden is om
jeugdhulp op te starten (indien dit nog niet was gebeurd). De gemandateerde voorzieningen zullen een doorverwijzing begeleiden naar de desbetreffende diensten
die gecontacteerd kunnen worden voor een verdere ondersteuning.
3.

Nadat een beslissing ‘Maatschappelijke noodzaak’ (Mano) werd genomen,
zullen de gemandateerde voorzieningen hulpverlening opstarten of lopende
hulpverlening mee opvolgen. Belangrijk hierbij is te weten dat het OCJ geen
eigen hulpaanbod heeft, maar gebruik zal maken van de bestaande rechtstreekse en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Mano gaat nog steeds
over vrijwillige hulp, maar is niet meer vrijblijvend De hulp staat namelijk onder toezicht van de overheid: een consulent van het OCJ kan de zaken duiden,
mee motiveren, bijkomende partners betrekken, mee naar geschikte hulp zoeken. Er komen regelmatige gesprekken met alle betrokkenen en er wordt een
voortdurende evaluatie gemaakt en waar nodig wordt de hulp bijgestuurd.

4.

Wanneer de hulpverlening – ondanks opvolging door de gemandateerde voorziening – toch vastloopt (bv. schijnmedewerking, geen medewerking of als er
geen akkoord is over het hulpvoorstel), komt er een finaal gesprek. Indien er
ook hier niet tot een akkoord wordt gekomen, zal het OCJ het dossier doorverwijzen naar het Parket van de Procureur des Konings die een jeugdrechter kan
vorderen.
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Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK)
De tweede gemandateerde voorziening is het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) dat het mandaat van de Vlaamse Regering heeft om hulpverlening te
bieden bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing indien dit
maatschappelijk noodzakelijk is. Er is een VK in elke provincie en in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest. Een VK biedt advies, ondersteuning en hulp bij (vermoedens
van) kindermishandeling. De centra helpen gezinnen en hulpverleners om de mishandeling bespreekbaar te maken en passende hulpverlening te zoeken. Net zoals
bij een OCJ kan er aan de hand van een M-document een aanmelding worden ingediend in functie van een onderzoek naar Maatschappelijke Noodzaak (zie verder).
Deze stap is de laatste mogelijke kans om binnen de vrijwilligheid, samen met hulpverleners, iets aan de situatie te doen. Wanneer dit niet lukt heeft het VK het mandaat om het dossier over te maken aan het Parket van de Procureur des Konings, die
een jeugdrechter kan vorderen. Professionele hulpverleners kunnen rechtstreeks
contact opnemen met een VK en burgers kunnen terecht op het nummer 1712.
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Overzicht: A-doc, M-doc, crisismeldpunt
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Als er op een bepaald moment een
hoge nood is aan de begeleiding
kan je, in samenspraak met de
contactpersoon- aanmelder, een
Prior aanvragen. Maandelijks is
er één prioroverleg waarin alle
prioraanvragen voor die provincie
besproken worden. Als de prior
goedgekeurd wordt, komt je pupil
bovenaan de wachtlijst. Dit betekent
niet dat hij/zij onmiddellijk kan
opstarten.

Na goedkeuring van de aanvraag zal
de toegangspoort enkele voorstellen
doen. Je laat aan de aanmelder
weten welke voorzieningen jullie
verkiezen. De voorzieningen zullen
jou contacteren wanneer je pupil
kan opstarten.

De crisisopvang kan met maximaal
zeven dagen verlengd worden als er
nog geen oplossing gevonden werd.

Je pupil kan via het crisismeldpunt
een opvangplaats voor zeven dagen
krijgen (als er een plaats beschikbaar
is). Tijdens deze zeven dagen zoeken
het crisismeldpunt, de begeleiders
van de crisisopvang en jij als voogd
samen naar een meer permanente
oplossing. Dit is meestal een verblijf
in een voorziening van integrale
jeugdhulp of een CBAW begeleiding.

Het crisismeldpunt zoekt intern naar
een oplossing en contacteert jou
voor overleg.

Je contacteert het crisismeldpunt
van de verblijfplaats van je pupil en
geeft de nodige informatie over de
situatie van je pupil.

Je contacteert een contactpersoonaanmelder om een A-doc in te
dienen
(zie aparte fiche).

Je pupil verblijft in een pleeggezin,
maar heel plots is er een groot
conflict waardoor ze aan de deur
gezet wordt. Er is geen ander
netwerk om haar op te vangen.

Je contacteert het
crisismeldpunt

Je pupil, 14 jaar, verblijft in de
reguliere opvang maar zit daar niet
op zijn plaats. Hij heeft nood aan
een nauwere opvolging en meer
structuur. Je meldt hem aan voor
een verblijf in een kleine leefgroep.



Je pupil verdween en verloor
hierdoor zijn opvangplaats. Op
vrijdagnamiddag duikt je pupil terug
op en heeft hij geen dak boven zijn
hoofd. Het is te laat om zich aan te
melden bij Fedasil.

Je dient een A-doc in via een
contactpersoon-aanmelder
(CLB, JAC, aanmeldpunt
NBMV,...)

Er is dus sprake van een acute crisis.

Je pupil is 16,5. Ze wil graag alleen gaan
wonen, maar als voogd merk je dat ze
nog begeleiding nodig heeft voordat
ze zelfstandig kan wonen. Je meldt je
pupil aan voor ‘Contextbegeleiding
Autonoom Wonen’.



Er is GEEN sprake van een acute
hulpvraag.

Je pupil bevindt zich in een
crisissituatie. Hij/zij bevindt zich
bijvoorbeeld op straat en kan
nergens naartoe.

Je pupil bevindt zich in een opvang
die niet helemaal aangepast is aan
zijn/haar zorgnoden.

Overzicht: A-doc, M-doc, crisismeldpunt

Verder verloop?

Taak als voogd?

Voorbeelden

Situatie

Crisismeldpunt

Aanmelddocument (A-doc)

Overzicht : A-doc, M-doc, crisismeldpunt
Er is verontrusting, bijvoorbeeld:

Er wordt een M-doc opgesteld door de
hulpverleners die al actief betrokken zijn bij
de begeleiding van je pupil of jijzelf als voogd
contacteert het OCJ (Ondersteuningscentrum
Jeugdzorg) of het VK (Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling) om melding te doen van
deze verontrustende situatie.

De hulp in het kader van de verontrusting
loopt vast of wordt niet aanvaard.

Als de consulent van het OCJ merkt dat de
vrijwillige jeugdhulpverlening niet werkt, zullen
zij het dossier doorsturen naar het parket en kan
er een jeugdrechter gevorderd worden.

Het OCJ of VK zal de situatie onderzoeken
en beslissen welke hulpverlening opgestart
moet worden. Je krijgt hiervoor een consulent
toegewezen. Er worden concrete afspraken
gemaakt over de medewerking aan die
hulpverlening.

Je bent aanwezig op het overleg met de
consulent. Als je zelf rechtstreeks de aanmelding
bij een OCJ deed vindt er eerst een triagegesprek
plaats.

Je stelt samen met de betrokken hulpverlening
een M-doc op of je contacteert rechtstreeks het
OCJ of VK en meldt deze verontrustende situatie.

Je pupil verblijft in een leefgroep, maar er lopen
heel wat dingen fout. Hij loopt regelmatig weg, gaat
weinig naar school en is vaak agressief tegenover
begeleiders. Er zijn al heel wat gesprekken
geweest, maar die lijken niet te helpen.

Je pupil verblijft bij zijn oom in een
pleegzorgsituatie. Je merkt dat er af en toe sprake
is van fysieke mishandeling. De pleegvader doet
alsof hij wil meewerken met de begeleiding, maar
dit is slechts schijn.



2.

EN

 De (psychische, fysieke of seksuele) integriteit
van je pupil is aangetast.

of

 De ontwikkelingskansen van je pupil zijn
bedreigd. Je pupil gaat bijvoorbeeld heel
weinig naar school;

1.

Motivatiedocument (M-doc)

Tool van voogden
Tool van voogden

4.2.3. Rol van het Parket
Het Parket van de Procureur des Konings is de enige die een jeugdrechter kan inschakelen (vorderen). Dit is mogelijk13:
› als vrijwillige jeugdhulp in verontrustende situaties niet mogelijk is nadat de
gemandateerde voorzieningen alles in het werk gezet hebben om de vrijwillige
jeugdhulp te realiseren. De gemandateerde voorzieningen kunnen het parket
inschakelen die een jeugdrechter kan vorderen.
› als er sprake is van situaties waar een gerechtelijke maatregel dringend
noodzakelijk is omdat de jongere beschermd moet worden en het verlenen
van vrijwillige hulp niet meteen mogelijk is. Ook een voogd of een andere
hulpverlener kan in deze situaties het parket zelf rechtstreeks contacteren. Elk
gerechtelijk arrondissement telt één Parket van de Procureur des Konings. De
contactgegevens zijn terug te vinden via de website: https://www.om-mp.be/nl/
uw-om/parketten-procureur-konings. Het parket kan de opdracht geven aan
een gemandateerde voorziening om te onderzoeken of vrijwillige jeugdhulp
mogelijk is, maar kan ook direct een jeugdrechter vorderen.
› wanneer de minderjarige door de politie opgepakt en verdacht wordt voor
het plegen van een jeugddelict. Minderjarigen kunnen geen misdrijven
plegen die strafbaar zijn en komen dus niet voor een strafrechter. Plegen
minderjarigen feiten die strafbaar zouden zijn indien ze meerderjarig zouden
zijn, spreken we over een jeugddelict (‘als misdrijf omschreven feiten’, MOF
of fait qualifié infraction of FQI in het Frans). Het decreet betreffende het
jeugddelinquentierecht van 15 februari 2019 legt hiervoor het wetgevend kader
vast. Dit decreet is enkel van toepassing op minderjarigen die een jeugddelict
plegen wanneer ze tussen de 12 en de 18 jaar oud zijn. Voor minderjarigen die
jonger zijn dan 12 jaar, kan dus geen procedure voor een jeugddelict worden
opgestart. Het parket kan dan wel de jeugdrechter vorderen voor een van
bovenstaande redenen en jeugdhulpverlening inschakelen. Het dossier van
een minderjarige komt dan bij het parket terecht via een proces-verbaal van
de politie en er wordt automatisch een advocaat toegewezen. Dit recht wordt
geregeld via de wet Salduz. Dit is een andere advocaat dan degene die de
minderjarige al bijstaat in het verblijfdossier. Als voogd word je gecontacteerd
door de politie of het parket. Het parket kan de zaak doorverwijzen naar de
jeugdrechter en vragen om bepaalde maatregelen of sancties op te leggen.
Naast een jeugdrechter vorderen, kan het parket in geval van een jeugddelict de
zaak ook zonder gevolg klasseren, overgaan tot een bemiddeling of ook zelf maatregelen opleggen zoals naar school gaan of het verbod om met bepaalde mensen
om te gaan.14
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanpak van de verontrustende situatie enerzijds, en de reacties op een jeugddelict anderzijds. Deze procedures staan
los van elkaar. Als het parket de minderjarige bijvoorbeeld doorverwijst naar de
jeugdrechtbank omwille van een jeugddelict, zal de jeugdrechter in principe geen
maatregelen nemen om de eventuele verontrustende situatie aan te pakken. Het
parket heeft in dat geval wel de mogelijkheid om bijkomend maatregelen voor
de verontrusting te vorderen bij de jeugdrechter, naast de maatregelen voor het
jeugddelict (derde vorderingsgrond).15 Het is daarom belangrijk dat de voogd aan
het parket aangeeft dat de minderjarige zich ook in een verontrustende situatie
bevindt indien dit van toepassing is.

4.2.4. Gerechtelijke jeugdhulp (met inbegrip van jeugddelinquentie)
De gerechtelijke jeugdhulp wordt opgelegd door een jeugdrechter die op zijn beurt,
zoals eerder vermeld, enkel gevorderd kan worden door het parket. Een jeugdrechter legt geen straffen op. Gaat het om jeugdhulp in een verontrustende situatie,
dan legt hij afdwingbare maatregelen op. In het geval van jeugddelinquentie legt
hij maatregelen op in de voorlopige fase en sancties in de fase ten gronde. Deze
interenties zijn verplicht en hier is geen instemming voor nodig. De jeugdrechter
wordt bijgestaan door de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ). Elke sociale dienst
bestaat uit consulenten. Elke minderjarige die bij een jeugdrechtbank wordt aangemeld krijgt een consulent toegewezen. De minderjarige krijgt automatisch een
pro deo jeugdadvocaat toegewezen die de belangen van de minderjarige verdedigt
ten aanzien van de jeugdrechter.
4.2.4.1. Welke jeugdrechtbank is bevoegd?
Voor een niet-begeleide minderjarige, die gekend is bij de Dienst Voogdij, is de private verblijfplaats van de voogd bepalend. Wanneer de Dienst Voogdij de minderjarige niet kent of deze nog geen voogd heeft, wordt er gekeken naar de plaats van
de feiten wanneer de minderjarige verdacht wordt van een jeugddelict of naar de
plaats waar de minderjarige aangetroffen werd.
4.2.4.2. Welke interventies kan een jeugdrechter opleggen in het kader van
jeugdhulp?
Een consulent van de sociale dienst van de jeugdrechtbank doet in opdracht van de
jeugdrechter een maatschappelijk onderzoek. In afwachting van het maatschappelijk onderzoek kan de jeugdrechter voorlopige maatregelen opleggen die maximaal
6 maanden mogen duren.
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Het maatschappelijk onderzoek van de sociale dienst bevat een advies en formuleert voorstellen van jeugdhulp aan de jeugdrechter na meerdere gesprekken met
de jongere, de voogd en het netwerk van de jongere.
De jeugdrechter gaat aan de hand van het maatschappelijk onderzoek de situatie
ten gronde onderzoeken en neemt een beslissing (het vonnis). De jeugdrechter
legt een maatregel op en de sociale dienst zorgt ervoor dat de opgelegde maatregelen kunnen worden uitgevoerd en rapporteert hierover aan de jeugdrechter.
Minstens elke zes maanden zal de consulent van de sociale dienst in gesprek gaan
met de jongere.
De jeugdrechter heeft keuze uit veertien maatregelen en kan deze indien nodig
in combinatie met elkaar opleggen.16 Een belangrijk principe binnen jeugdrecht is
het subsidiariteitsprincipe. Dit houdt in dat steeds voorrang moet worden gegeven
aan de minst ingrijpende maatregel.

algemene beroepsvaardigheden en huishoudelijke vaardigheden
› Uithuisplaatsing (functie verblijf), waarbij de minderjarige geplaatst wordt in

›

›

›

›

Het gaat om de volgende maatregelen:
› De pedagogische richtlijn is de minst ingrijpende maatregel, en is bedoeld
voor de opvoedingsverantwoordelijken van de minderjarige
› Ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij de minderjarige onder toezicht
van de sociale dienst jeugdrechtbank wordt geplaatst
› Het opvoedend project is gericht op een specifieke doelgroep of op een bijzondere
probleemsituatie. Het doel is de versterking van de eigen zorg of de zorg in het
eigen milieu van de minderjarige (bv. drugstraject, assertiviteitscursus, enz.)
› De jeugdrechter kan ook een maatregel van begeleiding opleggen. Het gaat
om psychosociale begeleiding. Dit kan worden opgelegd aan de minderjarige
zelf en opvoedingsverantwoordelijken (bv. gepast leren om te gaan met
probleemgedrag van de minderjarig, verbetering van de communicatie, enz.)
› Dagopvang is een andere gerechtelijke maatregel en impliceert dagbegeleiding.
Het kan gericht zijn op groepswerking, studie- en schoolbegeleiding, aanleren
van vaardigheden, of zoeken naar een zinvolle vrijetijdsbesteding, enz.
› De jeugdrechter kan voorts een maatregel van diagnostiek opleggen, waarbij
men de hulpvraag van de minderjarige gaat objectiveren en gericht gaat zoeken
naar oplossingsalternatieven
› De jeugdrechter kan verder een behandeling opleggen aan de minderjarige
wanneer deze nood heeft aan specialistische of therapeutische hulp
› De maatregel training heeft tot doel de minderjarige een pakket aan
specifieke vaardigheden aan te leren. In de praktijk kan het gaan om sociale
vaardigheidstraining, pedagogische vaardigheden, training van taal-, spraaken motorische vaardigheden, specifieke cognitieve - of schoolse vaardigheden,
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›

een aangepaste woon- en leefomgeving of leefruimte. Het kan zowel gaan om
een residentiële voorziening als het plaatsen bij een pleegzorger
Functie beveiligd verblijf (veilig verblijf) is een maatregel die door de jeugdrechter
kan worden opgelegd voor een specifieke doelgroep van minderjarigen die in
hun eigen belang tijdelijk uit hun omgeving moeten worden weggehaald (zoals
gepast leren om te gaan met probleemgedrag van de minderjarige, verbetering
van de communicatie, enz. )
Uitzonderlijk kan de jeugdrechter de minderjarige plaatsen in een geschikte
open inrichting die buiten het toepassingsgebied van integrale jeugdhulp valt.
Het gaat in de praktijk meestal om ziekenhuizen of schoolinternaten
Wanneer de psychiatrische toestand van de minderjarige dit vereist en na een
voorafgaand psychiatrische expertise, kan de jeugdrechter opleggen dat de
minderjarige geplaatst wordt in een psychiatrische instelling;
De plaatsen in gemeenschapsinstellingen zijn voorbehouden voor minderjarigen
die een jeugddelict hebben gepleegd (zie verder) of daarvan verdacht worden.
Jongeren die zich in een verontrustende situatie bevinden kunnen door een
jeugdrechter worden toevertrouwd aan een gemeenschapsinstelling tot de
implementatie van het jeugddelinquentierecht helemaal uitgerold is. Daarna
kunnen er geen jongeren in een verontrustende situatie meer opgevangen
worden in een gemeenschapsinstelling, behalve voor een time out. Zij verblijven
dan gescheiden van de jongeren die er verblijven omwille van een jeugddelict.
Tot slot kan de jeugdrechter uitzonderlijk de minderjarige toevertrouwen aan een
geschikte gesloten inrichting. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. De
minderjarige moet minstens veertien jaar oud zijn, de maatregel mag ten hoogste
drie maanden duren en de maatregel moet noodzakelijk zijn voor het behoud van
de integriteit van de persoon van de minderjarige. Tot slot moet de minderjarige
zich minstens tweemaal onttrokken hebben aan één van de volgende maatregelen:
functie verblijf, functie beveiligd verblijf, plaatsing in een geschikte open inrichting,
psychiatrische inrichting of gemeenschapsinstelling. De verschillende publieke
jeugdinstellingen zijn:
› Gemeenschapsinstelling De Kempen (campus De Markt en campus De Hutten)
› Gemeenschapsinstelling De Zande (campus Beernem, campus Ruiselede en
campus Wingene)
› Gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg
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4.2.4.3. Welke interventies kan een jeugdrechter opleggen in het kader van
een jeugddelict?
In een eerste voorbereidende fase kan een jeugdrechter verschillende maatregelen opleggen. De maatregelen lopen op naargelang de mate waarin deze een ingrijpend karakter hebben:
› Herstelrechtelijk aanbod van bemiddeling of herstelgericht groepsoverleg is
een voorstel dat een jeugdrechter doet op voorwaarde dat er een slachtoffer
geïdentificeerd is, de minderjarige het jeugddelict niet ontkent en er voldoende
aanwijzingen zijn dat verder onderzoek noodzakelijk is. Alle partijen moeten
akkoord zijn om tot bemiddeling over groepsoverleg over te gaan.
› Het positief project: de deelname aan een activiteit, een programma of
een opleiding of het uitvoeren van een taak of een project. De minderjarige
neemt zelf initiatief voor de invulling van het positief project en wordt bij de
uitvoering ervan begeleid door een erkende dienst. Het positief project is
gericht op het herstel van de gevolgen van het gedrag of het jeugddelict en/of
de veroorzaakte schade;
› De ambulante maatregel: dit betreft een behandeling bij een psychologische
of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding, bij een
dienst die deskundig is op het gebied van alcohol- of drugsverslaving of
een contextbegeleiding die inzet op de breedsporige ondersteuning van de
minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu
en andere belangrijke levensdomeinen. Er wordt gewerkt met onderbouwde
methodieken die inwerken op het gedrag van de minderjarige en de gevolgen
ervan en die herhaling voorkomen.
› Voorwaarden (onder meer):
•
het verbod om op bepaalde aangeduide plaatsen te verblijven;
•
het verbod om bepaalde personen op te zoeken;
•
het volgen van een leerproject;
•
het uitvoeren van een gemeenschapsdienst;
•
het onderwerpen aan de richtlijnen van een ambulant centrum voor
geestelijke gezondheidszorg, voor seksuele opvoeding of een centrum
voor de behandeling van alcohol- of drugsverslaving;
•
het aanmelden bij de door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerde
diensten voor jeugdhulpverlening;
•
het naleven van een huisarrest.
› Als dat na een psychiatrische expertise noodzakelijk blijkt, kan de
jeugdrechter een minderjarige toevertrouwen aan een forensische kinderen jeugdpsychiatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis voor een
residentiële opname met het oog op verdere diagnostiek en behandeling van
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een psychiatrische problematiek.
› De gesloten oriëntatie in een afdeling van een gemeenschapsinstelling

van maximum 1 maand. Dit is enkel mogelijk als er voldoende ernstige
aanwijzingen zijn dat verder onderzoek noodzakelijk is, als de jongere zeer
ernstige feiten beging, een gevaar vormt voor zichzelf of anderen en een
gesloten oriëntatie noodzakelijk is. De jongere verblijft gedurende maximum
een maand in een gemeenschapsinstelling en een risico-inschatting moet
uitmaken of gesloten begeleiding verder noodzakelijk is.
› De gesloten begeleiding in een afdeling van een gemeenschapsinstelling
gedurende 3 opeenvolgende maanden (zolang de voorbereidende fase
duurt). Dit is wel enkel mogelijk na de gesloten oriëntatie.
In de fase ten gronde spreekt de jeugdrechter over ‘sancties’ en niet meer over
‘maatregelen’.17 De jeugdrechter kan vaststellen dat de maatregel die in de voorbereidende fase opgelegd en uitgevoerd werd, volstaat als sanctie. De jeugdrechter
kan ook bijkomende sancties treffen gaande van een berisping tot een langdurige
gesloten begeleiding in een gemeenschapsinstelling. De verschillende sancties die
een jeugdrechter kan opleggen zijn raadpleegbaar in het decreet jeugddelinquentierecht. Tot slot kan een jongere uitzonderlijk uithandengegeven worden. De minderjarige wordt dan berecht als een volwassene en komt dan terecht in het Vlaams
detentiecentrum van Beveren.
Er kan tegen elke beslissing van de jeugdrechter door elke betrokken partij (jongere, voogd, parket, enz.) met de hulp van de advocaat beroep aangetekend worden
binnen de 30 dagen. Tegen een beslissing tot plaatsing in een gesloten afdeling van
een gemeenschapsinstelling in de voorlopige fase moet er binnen de 48u beroep
worden aangetekend.
4.2.4.4. Welke klachtenmogelijkheden zijn er voor jongeren in een gesloten
gemeenschapsinstelling?
Minderjarige delinquenten die van hun vrijheid beroofd worden en opgenomen
zijn in een instelling, hebben zowel interne als externe klachtmogelijkheden.
Interne klachten worden ingediend bij de leidinggevende van de instelling (bv. directeur van psychiatrische instelling) waar de minderjarige is opgenomen. Externe
klachten kunnen worden ingediend bij de J.O-lijn.
Deze diensten zijn gelijkaardig aan een ombudsdienst waar zowel de minderjarige
zelf als de voogd een klacht kunnen indienen. Zij onderzoeken de klacht en voeren
indien nodig bijkomend onderzoek. Er kan ook steeds een klacht worden ingediend
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bij het Kinderrechtencommissariaat (KRC). Deze dienst werkt onafhankelijk van de
overheid. Het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten met betrekking
tot de omstandigheden waarin de opsluiting in de instelling plaatsvindt. Dit gaat
breder dan de interne en externe klachtmogelijkheid ingeval de minderjarige van
diens vrijheid is beroofd. In de gemeenschapsinstellingen komen er regelmatig ook
‘maandcommissarissen’ langs. De maandcommissarissen zijn vrijwillige burgers
die het reilen en zeilen in de instelling opvolgen. Zo waken ze mee over de rechten van deze jongeren. De maandcommissaris doet mee met activiteiten en heeft
gesprekken met jongeren, opvoeders en directies. De maandcommissaris luistert
naar de bekommernissen van jongeren en kan ook een verbindingspersoon zijn bij
conflicten.18
Ook hier is het aangewezen om de verschillende klachtmogelijkheden te bespreken met de jeugdadvocaat.

Rol van de voogd
› Neemt contact op met de consulent van de sociale dienst van de

jeugdrechtbank.
› Zorg voor jouw aanwezigheid tijdens de gesprekken en de

zittingen van de jeugdrechtbank.
› Je kan als voogd nooit burgerlijk aansprakelijk worden gesteld

en zal nooit schulden moeten betalen veroorzaakt door feiten
gepleegd door je pupil. Neem contact op met de dienst Voogdij in
het geval dit niet duidelijk is voor de jeugdrechter.
› Als je pupil in een gesloten gemeenschapsinstelling verblijft:
› Probeer regelmatig langs te gaan. Je bent meestal het enige

bezoek dat je pupil krijgt.
› Als het niet mogelijk is om regelmatig langs te gaan, probeer

dan wekelijks je pupil op te bellen.
› Bespreek met je pupil de redenen waarom hij zich in een
gesloten voorziening bevindt.
› Leg uit wat de verdere stappen zijn en wie de betrokken partijen
zijn (begeleiding voorziening, consulent, jeugdrechter).
Bespreek de beslissingen van de jeugdrechtbank.
› Werk als voogd actief mee aan het zoeken naar een goede
vervolgopvang voor je pupil. Doe dit in overleg met je pupil
en de consulent van de jeugdrechtbank.
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Recht op advocaat en voorafgaand overleg
met de advocaat.
Recht om de aanwezigheid van de voogd
te vragen.


Tijdens het sociaal onderzoek vinden
een aantal gesprekken plaats met de
consulent.




Recht om de aanwezigheid van de voogd
te vragen.


Als voogd overleg je met de consulent en
de advocaat om de situatie van je pupil
te bespreken en voorstellen te doen voor
vervolgopvang.
Als voogd ben je aanwezig op de zitting.
Bij verblijf in een gesloten
gemeenschapsinstelling probeer je
als voogd je minderjarige frequent te
bezoeken en je te vergewissen van zijn of
haar welzijn.




Als voogd ben je aanwezig op de zitting.





Als voogd overleg je met de consulent, de
advocaat en je pupil om de situatie van je
pupil te bespreken. Dit kan voor de zitting
gebeuren, het is niet steeds noodzakelijk
om langs te gaan bij de advocaat.

Als het parket beslist om een jeugdrechter
te vorderen, wordt er een consulent van
de sociale dienst van de jeugdrechtbank
toegewezen. Je contacteert als voogd deze
consulent om de situatie te bespreken. Je
kan de contactgegevens van de consulente
vinden door contact op te nemen met de
sociale dienst van de jeugdrechtbank van
je domicilie (standaard) of de plaats van
het delict (uitzonderlijk).

Overzicht: plegen van een feit (Vlaamse gemeenschap)

De minderjarige wordt voorgeleid voor
de jeugdrechter na de afronding van het
onderzoek naar de feiten. De jeugdrechter
spreekt dan een sanctie uit. Het is mogelijk dat
de jeugdrechter de maatregelen opgelegd in
de voorlopige fase als voldoende beschouwd.
In dat geval legt de jeugdrechter geen extra
sanctie op.

! Deze maatregel is geen sanctie voor het
jeugddelict, maar om de situatie van de
minderjarige te stabiliseren.

De consulent van de sociale dienst van de
jeugdrechtbank start een sociaal onderzoek
op.

Recht op een jeugdadvocaat en
voorafgaand overleg met de advocaat.




De politie stelt een PV op. De minderjarige
heeft het recht om een kopie te
ontvangen.



Wanneer je pupil niet correct werd
behandeld door de politie, ondersteun
je in het neerleggen van een klacht bij de
bevoegde dienst.



De minderjarige wordt voorgeleid voor de
jeugdrechter die in een voorlopige fase een
maatregel oplegt.

Recht op een jeugdadvocaat en
voorafgaand overleg. Het overleg kan met
of zonder jou als voogd.



De politie brengt jou als voogd op de
hoogte wanneer je pupil van zijn of haar
vrijheid wordt beroofd.





Recht op een tolk. Als voogd kan je aan de
politie voorstellen om een vertrouwde tolk
aan te stellen.

Aanhouding maximaal 48u





Rechten van
de minderjarige

Het parket beslist om de zaak zonder gevolg te
klasseren, over te gaan tot een bemiddeling,
zelf maatregelen op te leggen of om
jeugdrechter vorderen.

De politie verhoort de minderjarige in het
kader van het plegen van een jeugddelict.

De minderjarige pleegt een jeugddelict, wordt
niet van de vrijheid beroofd maar zal later
opgeroepen worden.

Of

De minderjarige pleegt een jeugddelict en
wordt van de vrijheid beroofd.

Gebeurtenis

Zie ook → BOEK 7 – Rechten t.a.v. de politie en het gerecht.

Rol/Rechten
als voogd

Overzicht: plegen van een feit (Vlaamse gemeenschap)
Overzicht: plegen van een feit (Vlaamse gemeenschap)

Tool van voogden
Tool van voogden

4.2.5.Pleegzorg
Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die vrijwillig opgestart kan worden, zowel
binnen de rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, of verplicht
kan worden opgelegd door een jeugdrechter. Omwille van die reden behandelen
we pleegzorg hier als een aparte titel.
4.2.5.1. Wat is het?
Pleegzorg is de opvoeding en verzorging door een pleeggezin van jongeren tot 25
jaar die voor een bepaalde periode niet bij hun eigen gezin mogen of kunnen verblijven. Het Kinderrechtenverdrag bepaalt dat ouders de eerste opvoedingsverantwoordelijken zijn voor hun kind. Kinderen en hun ouders hebben dus het recht
om bij elkaar te leven. Als dat niet kan, wordt er bij voorkeur een oplossing gezocht
in de omgeving die het gezin vervangt19.
Als we in dit handboek spreken over pleegzorg hebben we het niet over het verblijf bij
een eigen netwerk waar (nog) geen begeleiding vanuit een erkende dienst opgestart
werd. Dit komt later aan bod. We hebben het wel over een verblijf in een gezin waarbij
een door de overheid erkende organisatie een vorm van begeleiding, ondersteuning
en supervisie voorziet. In de Vlaamse gemeenschap gebeurt dit onder leiding van
Pleegzorg Vlaanderen. Per provincie is er één pleegzorgdienst. De provinciale pleegzorgdiensten worden gesubsidieerd door het Agentschap Opgroeien. De contactgegevens per provincie zijn terug te vinden via de website van Pleegzorg Vlaanderen.
4.2.5.2. Soorten pleegzorg
In het algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen netwerkpleegzorg en
bestandspleegzorg.
(Sociale) netwerkpleegzorg
Heel wat niet-begeleide minderjarigen verblijven bij een familielid of bij iemand
anders uit hun netwerk. Pleegzorg kan worden ingeschakeld om de situatie te omkaderen en het netwerk of de familie officieel te erkennen als pleegouder(s). Voor
meer achtergrond over de context rond netwerkpleegzorg en de bijhorende mogelijkheden en moeilijkheden, verwijzen we naar het hoofdstuk over netwerkpleegzorg in het boek over de psychsociale begeleiding van de niet-begeleide minderjarige en het welzijn van de voogd (→ BOEK 2 - Psychosociale begeleiding).
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Bestandspleegzorg
Als een netwerkpleeggezin niet mogelijk is kan geopteerd worden voor een bestandspleeggezin. Bestandspleegzorg is pleegzorg waarbij de pleegouders hun
pleegkind niet kennen op voorhand. Diensten voor pleegzorg zoeken namelijk een
pleeggezin uit hun ‘bestand’. Het aantal bestandspleeggezinnen is echter beperkt.
Het gezin stelde zich kandidaat als pleeggezin en werd op basis van een aantal kenmerken en voorkeuren gematcht met een pleegkind. Het kan hier gaan om zowel
pleegouders met als zonder migratie-achtergrond. Pleegzorg Vlaanderen heeft bijzondere aandacht voor het zoeken van verbinding tussen het pleeggezin en het
pleegkind. Daarom zet Pleegzorg actief in op het werven van pleegzorggezinnen
met een migratie-achtergrond. Er wordt ook wel gesproken over cultuursensitieve
pleegzorg. Het gaat hier dan om gezinnen (met een gezinslid) uit de Marokkaanse,
Turkse of Afrikaanse gemeenschap, maar ook mensen met een Syrische, Afghaanse, Irakese of andere nationaliteit die al langer in Vlaanderen wonen die een pleegkind opvangen met dezelfde nationaliteit, moedertaal of cultuur.
Voor meer achtergrond over de context rond bestandspleegzorg en hoe je hier als
voogd mee kan omgaan, verwijzen we ook hier naar het hoofdstuk over bestandspleegzorg in het boek over de psychsociale begeleiding van de niet-begeleide minderjarige en het welzijn van de voogd (→ BOEK 2).
4.2.5.3. Aanmelding
Sommige vormen van pleegzorg kunnen rechtstreeks opgestart worden bij pleegzorgdiensten, andere vormen zijn niet-rechtstreeks toegankelijk en moeten via de
integrale toegangspoort opgestart worden.
Er zijn in de Vlaamse Gemeenschap verschillende vormen van pleegzorg:
› Ondersteunende pleegzorg is rechtstreeks toegankelijk en betreft verschillende
(kortere) verblijfsperiodes in een pleeggezin. Deze vorm van pleegzorg dient
vooral om de ouders van de minderjarige tijdelijk te ontlasten.
› Perspectiefzoekende pleegzorg is niet-rechtstreeks toegankelijk. Deze vorm
wil het pleegkind snel oriënteren en begeleiden naar een duurzame oplossing
(terug naar een voorziening, langdurig verblijf in een pleeggezin, enz.).
Perspectiefzoekende pleegzorg wordt voor maximaal 6 maanden toegekend
en is tweemaal verlengbaar (dus maximaal 1,5 jaar). Perspectiefzoekende
pleegzorg kan na 6 maanden ook overgaan in perspectiefbiedende pleegzorg.
› Perspectiefbiedende
pleegzorg is niet-rechtstreeks toegankelijk en
heeft als doel het bieden van een stabiel en continu leefklimaat.
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Wordt voor 3 jaar toegekend (verlengbaar)
› Behandelingspleegzorg kan beslist worden door de pleegzorgdienst zelf en

heeft als doel het opvangen van specifieke psychiatrische of emotionele en
gedragsproblemen bij perspectiefzoekende en –biedende pleegzorg.
› Crisispleegzorg is een specifieke vorm van ondersteunende pleegzorg.
Wanneer een jongere zeer snel een tijdelijke opvangplaats nodig heeft, kan een
crisisgezin hulp bieden. Als de jongere na een korte verblijfperiode niet terug
naar huis kan, wordt een andere oplossing gezocht.
Voor de rechtstreeks toegankelijke vormen kan men zich direct richten tot een regionale pleegzorgdienst. Voor de niet-rechtstreeks toegankelijke vormen zal men
de hulp moeten inroepen van een hulpverlener die een aanmelding aan de hand
van een A-doc bij de Integrale toegangspoort kan indienen.
Specifiek voor niet-begeleide minderjarigen kunnen, zoals eerder vermeld jonge
niet-begeleide minderjarigen (tot en met 14 jaar) kort nadat zij in België zijn toegekomen direct in een pleeggezin worden geplaatst, de directe pleegplaatsing.
De diensten voor pleegzorg zijn hiervoor een samenwerkingsverband aangegaan
met Minor-Ndako. Deze samenwerking maakt het mogelijk dat niet-begeleide minderjarigen tot en met 14 jaar binnen enkele dagen na aankomst in België kunnen
geplaatst worden in een pleeggezin. Minor-Ndako volgt en begeleidt elke directe
pleegplaats de eerste maanden intensief op, om dan nadien over te dragen aan de
dienst voor pleegzorg.
Als niet-begeleide minderjarigen bij netwerk verblijven, zonder de omkadering van
een pleegzorgdienst, kan deze feitelijke situatie worden geformaliseerd zodat een
pleegzorgdienst kan zorgen voor begeleiding en omkadering. Om het gezin waar
de niet-begeleide minderjarigen verblijft te laten ‘erkennen’ als pleeggezin kan er
contact worden genomen met de pleegzorgdienst van de provincie waar het gezin
woont en/of van de provincie waar de voogd woont.
Het kandidaat-pleeggezin moet hiervoor aan enkele voorwaarden voldoen:
› Alle inwonende personen boven de 18 jaar moeten een uittreksel uit het
strafregister, model art. 596.2 (minderjarigenmodel), kunnen overhandigen.
› Het domicilie van het kind moet bij het pleeggezin gezet kunnen worden
› Het gezin moet openstaan voor begeleiding
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Tijdens gesprekken met het gezin, de voogd en de jongere zal de pleegzorgdienst,
het CLB (of een andere dienst die reeds betrokken is in het traject van de jongere) de hulpvraag en ondersteuningsnoden trachten achterhalen. Hierna volgt een
aanmelding door middel van een A-doc bij de integrale toegangspoort. Het is aan
te raden om naast Pleegzorg de jongere ook aan te melden voor een andere formule binnen de Jeugdhulp (bv. CBAW) voor het geval dat Pleegzorg niet lukt.
Vanaf dat de toegangspoort het Pleegzorgtraject goedkeurt begint een periode
van zes maanden netwerkobservatie. Gedurende deze periode wordt het gezin en
de leefsituatie in beeld gebracht en de begeleidingsbehoeften onderzocht. Men
gaat na of het gezin geschikt is om de minderjarige te huisvesten en te begeleiden.
Na zes maanden volgt een evaluatie waar de pleegzorgdienst wijst op de sterktes
en aandachtspunten van het gezin, wat helpt voor de begeleider om hen op maat
te kunnen begeleiden. Een begeleiding en (financiële) ondersteuning vangt aan
vanaf de goedkeuring door de ITP.
4.2.5.4. Wie doet wat?
Elk pleeggezin krijgt een pleegzorgbegeleider die mee instaat voor de opvolging
van de jongere, maar ook het gezin ondersteunt. Het pleeggezin neemt de dagelijkse zorg en opvoeding van de minderjarige voor zijn rekening en krijgt hiervoor
een kostenvergoeding per dag.
Deze kostenvergoeding ondersteunt het pleeggezin in de dagelijkse uitgaven voor
de minderjarige (eten, zakgeld, internet, verwarming, schoolkosten, hobby’s, mutualiteit, kosten bij een huisarts, enz.). Pleegouders bepalen zelf of ze zakgeld aan
de minderjarige geven, rekening houdend met de manier waarop ze met zakgeld
omgaan ten aanzien van de eigen kinderen. Daarnaast worden bijzondere medische kosten zoals orthodontie of logopedie, ook door Pleegzorg vergoed. De pleegzorgdiensten kunnen hierover steeds meer informatie geven. De voogd behoudt
zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, net zoals een jongere in een opvangstructuur of voorziening binnen de jeugdhulp zou verblijven. Bij de start van
een nieuwe plaatsing of formalisering van een bestaande situatie zal de pleegzorgbegeleider een overleg faciliteren met de voogd en het pleeggezin (al dan niet
bijgestaan door de jongere, afhankelijk van de leeftijd). Er worden duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot zaken zoals oudercontacten op school. Een
open en transparante communicatie tussen de voogd, het gezin, de jongere en de
pleegzorgdienst is essentieel.
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Rol van de voogd
› Maak de nodige afspraken over de praktische opvolging van je

pupil. Overloop samen met de dienst voor pleegzorg en je pupil
de afsprakennota (voorzien door de dienst voor pleegzorg) bij de
opstart van de pleegzorg.
› Overleg voldoende met het pleeggezin en de dienst voor
pleegzorg. Probeer steeds te streven naar een consensus in de
begeleiding van de minderjarige.
› Zorg dat je af en toe je pupil alleen kan zien en spreken om na te
gaan hoe hij/zij zich voelt in het pleeggezin.
› Communiceer belangrijke beslissingen met het pleeggezin en de
begeleiding (bv. beslissingen in de verblijfsprocedures). Doe dit
altijd in samenspraak met je pupil!

4.2.6. Cliëntoverleg en bemiddeling
We bespreken als voorlaatste onderwerp binnen de jeugdhulp in de Vlaamse Gemeenschap het cliëntoverleg en bemiddeling. Dit zijn mechanismen/diensten die kunnen worden ingeschakeld in de vrijwillige jeugdhulp en in de gerechtelijke jeugdhulp.
Bij een cliëntoverleg integrale jeugdhulp komt iedereen die een belangrijke rol
speelt in het leven van een minderjarige samen met het oog op het maken van
afspraken over wie wat doet in het hulpverleningstraject van de minderjarige.
Dit kan nuttig zijn wanneer er veel hulpverleners betrokken zijn in het leven van
de NBM minderjarige. Soms is het niet meer zo duidelijk voor de jongere, de voogd
of de hulpverleners zelf wie wat exact opneemt en is het goed om de zaken met
elkaar af te stemmen. Een externe, onafhankelijke voorzitter zit het overleg voor
en maakt een werkplan op. Als het nodig is, is een opvolgoverleg mogelijk. De jongere zelf, de voogd of de hulpverlener kan een cliëntoverleg aanvragen. De jongere
of voogd kan dit online aanvragen via https://www.jeugdhulp.be/vraag-clientoverleg-aan. Het cliëntoverleg is gratis.
Bemiddeling is een andere hulpbron die kan aangeboord worden indien conflicten
de continuïteit in de hulpverlening in het gedrang zouden brengen.
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Om een breuk in de hulpverlening te vermijden kunnen zowel jongeren, ouders als
hulpverleners een beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar. De bemiddelaar gaat samen met de betrokkenen het conflict ontrafelen, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen. Bemiddeling gebeurt op vrijwillige en vertrouwelijke basis. De jongere of voogd kan dit online aanvragen via https://www.jeugdhulp.
be/vraag-bemiddeling-aan. De bemiddeling is gratis. Bemiddeling kan ook ingeschakeld worden wanneer cliënt en hulpverlener het niet eens geraken over een
aanvraag naar de toegangspoort.

4.2.7. Crisisjeugdhulp
In elke regio wordt een permanent aanbod van crisisjeugdhulpverlening georganiseerd. In principe kunnen enkel de jeugdhulpverleners en jeugdmagistraten beroep doen op crisisjeugdhulpverlening. Uitzonderlijk kan dit ook direct door de
minderjarige , de voogd, de opvoedingsverantwoordelijken of de vertrouwenspersoon. Vereist is dat er sprake is van een crisissituatie waarbij geen jeugdhulpaanbieder gevonden kan worden. Het gaat om een acute situatie. 20
Bij voorrang zal gezocht worden naar gepaste hulp in de omgeving van de minderjarige. Indien dit niet mogelijk is, zijn er drie mogelijkheden, waarbij steeds voorrang moet worden gegeven aan de minst ingrijpende aanpak. Ten eerste is er crisisinterventie waarbij de hulpverlener ter plaatse komt en probeert de situatie te
ontmijnen en de stress te verlagen. Ten tweede kan er crisisbegeleiding aan huis of
in een voorziening worden verleend. Tot slot is er de mogelijkheid tot crisisopvang
in een voorziening of in een pleeggezin.
Om beroep te kunnen doen op de crisisjeugdhulp moet er contact worden genomen met de crisismeldpunten. Er zijn verschillende organisaties en voorzieningen
die een crisismeldpunt hebben.
Neem hiervoor zeker een kijkje op de website van het CAW via https://www.caw.
be/hoe-wij-helpen/crisishulp/crisishulp-18. Meer info is terug te vinden via https://
www.jeugdhulp.be/aanbod/specifieke-situaties/crisisjeugdhulp.

4.3. Franse Gemeenschap (La Fédération Wallonie – Bruxelles)
4.3.1. Inleiding
Een decreet betreffende preventie, jeugdhulp en jeugdbescherming is sinds 1 januari 2019 in voege. Het nieuwe decreet wordt ook wel de Code Madrane genoemd
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(naar de Minister die het ontwerp van decreet indiende). Men integreert de categorieën jongeren in moeilijkheden, jongeren in gevaar en jongeren die een delinquent feit pleegden (of hiervan verdacht werden) in één decreet.
De principes van het decreet kunnen vastgelegd worden als volgt:
› Prioritair wordt er ingezet op preventie.
› De jeugdhulp is gespecialiseerde hulp en is complementair aan de algemene
maatschappelijke hulp of kan die vervangen. Dit betekent dat die algemene
maatschappelijke hulp de voorrang moet krijgen en jeugdhulp pas aan de orde is
wanneer de algemene maatschappelijke hulpverlening ontoereikend blijkt.
› Er wordt zoveel mogelijk ondersteuning geboden buiten de dwingende jeugdhulp.
› Hulp en ondersteuning wordt prioritair geboden binnen de leefwereld van de
minderjarige.
De focus van de algemene maatschappelijke hulp (ook wel eerstelijnszorg of niet-gemandateerde zorg/diensten genoemd) is inzetten op preventie om te voorkomen
dat minderjarigen in moeilijkheden of in gevaarlijke situaties terecht komen of om
te vermijden dat de situatie waarin de minderjarige zich bevindt zodanig evolueert
dat een beroep moet worden gedaan op jeugdhulp (vrijwillige of gerechtelijke). Organisaties die een preventie-opdracht hebben kunnen deze uitvoeren aan de hand
van collectieve acties of individuele acties zoals, bijvoorbeeld, het inzetten op een
educatieve begeleiding van de jongere. Deze algemene maatschappelijke hulpverlening is vrij toegankelijk, gratis, anoniem en de ambulante vormen van hulp (zoals
bijvoorbeeld begeleiding bij autonoom wonen) kunnen aangeboden worden tot de
leeftijd van 22 jaar. 21 Voorbeelden van deze algemene maatschappelijke hulp zijn:
› Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) heeft de diensten “SOS enfants”:
de multidisciplinaire dienst die gespecialiseerd is in de individuele preventie, de
evaluatie evenals de zorgverlening in situaties van kindermishandeling.
De jeugdhulp bestaat uit vrijwillige jeugdhulp en gerechtelijke jeugdhulp of
jeugdbescherming. Wanneer een jeugdrechtbank tussenkomt spreken we over
gerechtelijke jeugdhulp of jeugdbescherming. Deze hulp is dwingend, niet vrijwillig
en kan betrekking hebben op:
› de minderjarige in gevaar die geen hulp op vrijwillige basis aanvaardt. In
het belang van de minderjarige kan dan worden doorverwezen naar de
jeugdrechtbank.
› in hoogdringende situaties als het niet mogelijk is om vrijwillige hulp op te
starten.
› de minderjarige die een als misdrijf omschreven feit pleegden.22

70

De bevoegde administratie voor preventie, jeugdhulp en jeugdbescherming is L’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse’ (AGAJ). Minderjarigen kunnen een
beroep doen op alle diensten die actief zijn binnen de algemene maatschappelijke hulp, de vrijwillige (gespecialiseerde) jeugdhulp en bovendien kan gerechtelijke
jeugdhulp ook worden opgelegd aan minderjarigen.
Specifiek voor niet-begeleide minderjarigen heeft de Franse Gemeenschap sinds
2015 de opdracht gegeven aan het AGAJ om een aanvullende ondersteuning te
bieden aan niet-begeleide minderjarigen in de Franse Gemeenschap. Dit is beter
gekend als het ‘Plan Mena’. Kenmerkend is dat de ten laste name gebeurt door het
AGAJ, de uitvoering door gesubsidieerde organisaties binnen het jeugdhulplandschap, maar dat de niet-begeleide minderjarigen hiervoor niet de klassieke aanmelding moeten volgen zoals voor de vrijwillige jeugdhulp. Er komt geen gemandateerde dienst zoals het SAJ aan te pas. Het aanbod dat voorzien wordt binnen dit
plan MENA betreft de opvangplaatsen in co-financiering met Fedasil (zie eerder),
de pleegzorgplaatsen die georganiseerd worden door Mentor-Jeunes (voorheen
Mentor-Escale, zie ook verder in dit hoofdstuk), begeleiding bij autonoom wonen
door Mentor-Escale (→ BOEK 5 – Alleen wonen) en een vergroot aanbod door SOS
Jeunes, een Brusselse AMO die onder meer gespecialiseerd is in niet-begeleide
minderjarigen die dakloos zijn. De meeste niet-begeleide minderjarigen die in de
Franse Gemeenschap beroep doen op de jeugdhulp zullen dat doen via het plan
Mena. Alle informatie omtrent het plan Mena kan worden geraadpleegd via de
website van het AGAJ.
We beschrijven in de volgende punten achtereenvolgens de vrijwillige jeugdhulp,
de rol van het parket, de gerechtelijke jeugdhulp en we gaan dieper in op pleegzorg
voor niet-begeleide minderjarigen via Mentor-Jeunes.

4.3.2. Vrijwillige Jeugdhulp
Vrijwillige jeugdhulp is de gespecialiseerde hulp waar minderjarigen in moeilijkheden en in gevaar beroep op kunnen doen indien de algemene maatschappelijk
hulp niet voldoende blijkt. Het decreet bepaalt hier dat het gaat over minderjarigen
in moeilijkheden of minderjarigen van wie de gezondheid of veiligheid in gevaar is
of van wie de opvoeding in gevaar wordt gebracht door diens gedrag of dat van
familie of vrienden. 23
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4.3.2.1. Aanmelding en toegang tot de vrijwillige jeugdhulp
De vrijwillige jeugdhulp is pas toegankelijk als je hiervoor een aanvraag indiende (een
aanmelding) en nadat dit werd goedgekeurd door een jeugdhulpdienst of ‘Service
d’aide à la jeunesse’ (SAJ). Een jeugdhulpdienst is een gemandateerde voorziening
(met een mandaat van de overheid). Een aanvraag tot hulp kan worden gedaan
door de jongere, eerstelijnsdiensten, voogden, het parket, enz. en wordt autonoom
(zonder inmenging van de administratie) onderzocht door het betrokken SAJ.
Elk gerechtelijk arrondissement van de Franse Gemeenschap heeft een jeugdhulpdienst (SAJ). De verblijfplaats van diegene die het ouderlijk gezag uitoefent, bepaalt
tot welk arrondissement men zich richt en de bevoegde jeugdhulpdienst. 24 Voor
niet-begeleide minderjarigen is dit de verblijfplaats van de voogd. Indien een SAJ te
ver verwijderd blijkt te zijn van de verblijfplaats van de minderjarige bijvoorbeeld,
kan het dossier in het belang van de minderjarige worden overgedragen aan een
andere SAJ. Het is aan de betrokken SAJ’s om deze beslissing te nemen.
Elke jeugdhulpdienst wordt geleid door een adviseur (conseiller) en een adjunct-adviseur (conseiller-adjoint) en heeft verschillende consulenten (délégués). Een aanvraag indienen tot vrijwillige jeugdhulp kan per mail, telefoon of door persoonlijk
langs te gaan tijdens een permanentiedienst. Consulteer de mogelijkheden van
elke jeugdhulpdienst via de website van het AGAJ.
De persoon die de aanvraag deed zal steeds worden verzocht om samen met de
minderjarige langs te komen voor een persoonlijk gesprek tijdens de permanentie.
Een consulent van de jeugdhulpdienst zal tijdens dit gesprek de hulpvraag noteren
en uitleg geven over de bevoegdheden van de jeugdhulpdienst. Van elk contact en
hulpvraag bij een jeugdhulpdienst wordt een rapport opgemaakt.
Een SAJ kan beslissen dat er geen gespecialiseerd hulpaanbod nodig is en de hulpvraag doorverwijzen naar de algemene maatschappelijke hulp. Een SAJ kan ook
ondersteunen in de effectieve contactname met deze diensten, zoals bijvoorbeeld:
› een OCMW;
› een dienst voor geestelijke gezondheidszorg;
› de dienst voor hulpverlening aan gehandicapte personen;
› een dienst ‘SOS Enfants’;
› een AMO;
› of andere erkende organisatie.
Een SAJ ook beslissen dat er hulp nodig is en dat er niet direct georiënteerd kan
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worden richting de algemene maatschappelijke hulp. Er wordt een dossier geopend
en de adviseur van het SAJ (conseiller) kan een consulent (délégué) de opdracht geven om over te gaan tot een maatschappelijk onderzoek (investigations sociales).
De consulent zal in gesprek gaan met de jongere en alle relevante betrokkenen
uit het netwerk van de jongere. Er wordt nagegaan wat de situatie juist is, wat de
hulpvraag concreet is, welke maatregelen en diensten er al werden gecontacteerd,
wat werkte en wat niet, welke mogelijke oplossingen helpend zouden kunnen zijn.
Indien blijkt dat een geïndividualiseerd en gespecialiseerd hulpaanbod moet worden geformuleerd zal de adviseur (conseiller) van de jeugdhulpdienst de jongere
oproepen voor een onderhoud. De jongere kan zich tijdens het onderhoud laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon en een advocaat. Na deze gesprekken doet
de adviseur voorstellen van hulp en ondersteuning. Het hulpaanbod zal zich prioritair richten op een ondersteuning zodat een minderjarige zich verder kan ontplooien in de verblijfomgeving. De adviseur kan echter ook oordelen dat het beter is om
een kind plaatsen in een pleeggezin of in een voorziening. 25
Het hulpaanbod kan enkel worden uitgevoerd na schriftelijke instemming26 van de
minderjarige die 14 jaar of ouder is. Voor een minderjarige van 12 of 13 jaar is de schriftelijke instemming slechts geldig indien een jeugdadvocaat hem bijstaat. De schriftelijke toestemming van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen is in principe
ook nodig, tenzij aangetoond wordt dat het niet mogelijk was om ze vooraf te horen.
Indien het voorstel van de adviseur wordt aanvaard kan de voorgestelde hulp worden opgestart voor maximum één jaar. De hulp kan aangepast worden, ingetrokken worden of verlengd worden (telkens voor maximum één jaar). Dit aanbod binnen de vrijwillige jeugdhulp stopt op de leeftijd van 18 jaar.
Hulp kan na de leeftijd van 18 jaar worden verlengd enkel en alleen indien deze
voor de 18e verjaardag werd aangevraagd én kan dan alleen bestaan uit ambulante begeleiding. De hulp eindigt sowieso op de leeftijd van 20 jaar27 (preventie kan
tot de leeftijd van 22 jaar verstrekt worden).
Elke beslissing of voorstel van de jeugdhulpdienst moet schriftelijk worden gemotiveerd. Er kan bij verzoekschrift bij de Jeugdrechtbank verhaal worden aangetekend
tegen de voorstellen en beslissingen van de jeugdhulpdienst. De jongere wordt
daarin bijgestaan door een advocaat. Er is ook een interne beroepsmogelijkheid.
Zo kan de voogd per e-mail een klacht indienen bij de administrateur-generaal
van de administratie AGAJ (secretariat.agaj@cfwb.be) wegens niet-naleving van de
rechten van de jongere. Indien de jongere niet akkoord gaat met het hulpaanbod
dat wordt voorgesteld, dan kan de jeugdhulpadviseur beslissen om het dossier
door te sturen naar het Parket (zie verder).
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Tool van voogden

STAP 2

Een délégué van het betrokken SAJ nodigt jou en je pupil uit voor een
gesprek.

WAT?

Een délégué van het SAJ doet een sociaal onderzoek. Hiervoor
worden gesprekken gevoerd met jou, jouw pupil en andere betrokken
actoren.

TIMING?

Het sociaal onderzoek kan een aantal maanden duren, maar kan
eventueel ook sneller indien er sprake is van een ‘gevaarlijke’ situatie
voor de minderjarige.

Vooraf:
 De Services Aide à Jeunesse (SAJ) komen enkel tussen wanneer de
eerstelijnshulpverlening niet in staat is om je pupil te helpen. Contacteer daarom
altijd eerst een eerstelijnsdienst (bv. PMS, AMO, …) om de situatie te bespreken. Zij
kunnen je aanvraag bij het SAJ ook ondersteunen.
 Bevraag de begeleiding in het opvangcentrum, het PMS, AMO of het betrokken
OCMW over het functioneren van je pupil. Zij kunnen de aanvraag bij het SAJ
mee ondersteunen door bijvoorbeeld een verslag te schrijven met de door hen
genomen maatregelen en de zorgnoden van je pupil.

Sociaal onderzoek door een ‘délégué’

WIE?

Ik als voogd

Werk mee aan het sociaal onderzoek

Stappenplan : aanmelding SAJ (Franse gemeenschap)

 Een aanvraag bij het SAJ kan ook door je pupil zelf of door een betrokken
hulpverlener ingediend worden.

STAP 1
WIE?

Aanmelding
Voogd
Voor een aanmelding pleegzorg kan je rechtstreeks contact opnemen
met Mentor Jeunes!

WAT?

Wanneer het SAJ na het sociaal onderzoek beslist dat de hulpvraag gegrond is, volgen
stap 3 en 4.

Bij voorkeur een geschreven aanmelding die je opstuurt naar het SAJ
van jouw domicilie.

STAP 3
WIE?

De conseiller (hoofd van het SAJ) nodigt jou en je pupil uit.

WAT?

De conseiller bespreekt met jullie de mogelijke vormen van
hulpverlening die aangeboden kunnen worden.

Documenteer de aanmelding met de al ondernomen stappen richting
hulpverlening en de acties die eerstelijnshulpverleners al hebben
ondernomen.
Ik als voogd

Er wordt een hulpprogramma opgesteld waar alle partijen mee
akkoord moeten gaan.

Bevraag de betrokken hulpverleners en doe de (gedocumenteerde)
aanmelding.

STAP 4
WAT?
TIMING?
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‘Formalisation’

Opstart Jeugdhulp
De besproken hulpverlening van het hulpprogramma wordt
opgestart.
De hulp wordt voor maximaal één jaar vastgelegd. Vooraleer de
hulpverlening afloopt, wordt een nieuw overleg ingepland om te
bekijken welke maatregelen verder nodig zijn.
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Stappenplan : aanmelding SAJ (Franse gemeenschap)

Stappenplan : aanmelding SAJ (Franse gemeenschap)

Tool van voogden

4.3.2.2. Vormen van hulpverlening
De jeugdhulpdiensten kunnen verschillende hulpvormen voorstellen. Men spreekt
in dit verband over erkende voorzieningen die met een mandaat van een jeugdhulpdienst (SAJ) een jeugdhulpaanbod mogen organiseren:
› Verblijf in gespecialiseerde diensten voor huisvesting (SRS: services
résidentiels spécialisés). Deze voorzieningen organiseren collectieve opvang
voor 15 bijzonder hulpbehoevende jongeren. Minderjarigen wonen in een
residentiële setting in leefgroepen volgens leeftijd. Naar gelang de leeftijd zal
de begeleidingsfocus verschillen.
› Diensten die speciale pedagogische projecten (PPP’s: projets pédagogiques
particuliers) organiseren. Deze diensten organiseren een bijzonder en
uitzonderlijk project om jongeren in moeilijkheden een originele en positieve
levenservaring te bieden. Er zijn PPP’s die specifiek zijn ontworpen voor NBM:
Synergie 14, El Paso, Esperanto.
› Algemene diensten voor huisvesting (SRG: services résidentiels généraux). Deze
voorzieningen organiseren collectieve opvang in leefgroepen en begeleiden
ook jongeren bij het zelfstandig wonen.
› Noodhulpdiensten (Les services résidentiels d’urgence : SRU). Deze diensten
bieden collectieve noodopvang aan voor kinderen die dringend hulp nodig
hebben. Er wordt ook een hulpprogramma ontwikkeld dat het vervolgtraject na
de noodopvang uitstippelt.
› Residentiële observatie- en verwijzingsdiensten (Les services résidentiels
d’observation et d’orientation (SROO)) vangen kinderen op die ernstige
stoornissen en gedragingen vertonen voor wie gespecialiseerde opvang,
observatie en diepgaande analyse buiten de eigen leefomgeving noodzakelijk is.
› Residentiële observatie- en verwijzingsdiensten voor slachtoffers van
kindermishandeling (Services résidentiels d’observation et d’orientation au bénéfice
d’enfants victimes de maltraitance (SROO EVM)). Deze diensten bieden collectieve
opvang aan kinderen en gespecialiseerde hulp gezien de feiten van misbruik
waarvan zij het slachtoffer zijn of waarvan er een vermoeden van misbruik is.
› Begeleidingsdiensten (Service d’accompagnement Mission psycho-socio-éducative
(Serv. Acc. PSE) et Mission socio-éducative (Serv. Acc.SE). Begeleidingsdiensten
gaan naargelang hun functie een begeleiding en ondersteuning geven aan de
minderjarige en zijn/haar familieleden. Deze diensten kunnen jongeren ook
helpen om hun eigen traject naar autonomie te realiseren en follow-up uit te
voeren zodra de jongere huisvesting heeft gevonden.
› Pleegzorgdiensten (Les services d’accompagnement en accueil familial (SAAF);
service d’accompagnement de l’accueil familial court terme (SAAFCT) ; service
d’accompagnement de l’accueil familial urgence (SAAFU)). Voogden van niet76

begeleide minderjarigen kunnen zich rechtstreeks wenden tot de organisatie
Mentor Jeunes die met de steun van het AGAJ een apart programma van
pleegzorg voor niet-begeleide minderjarigen aanbiedt (binnen het Plan Mena).
Meer informatie rond pleegzorg wordt later besproken.
› Voor meer informatie over de gespecialiseerde diensten voor niet-begeleide
minderjarigen kan er contact opgenomen worden met de directie NBMV binnen
AGAJ via mena-agaj@cfwb.be.

4.3.3. Rol van het Parket
Het Parket van de Procureur des Konings is de enige die een jeugdrechter kan inschakelen (vorderen). Dit is mogelijk:
› wanneer de jeugdhulpdienst (SAJ) kennis heeft genomen dat een ernstig gevaar
de lichamelijke en psychische integriteit van de minderjarige rechtstreeks bedreigt,
of wanneer de gezondheid of de veiligheid van de minderjarige ernstig wordt
bedreigd én de minderjarige de vrijwillige hulpverlening weigert, kan de adviseur
van het SAJ het Parket (Openbaar Ministerie) inschakelen met de vraag om een
jeugdrechter te vorderen. Het parket kan op zijn beurt een jeugdrechter vorderen.
› Het parket kan ook in hoogdringende situaties door de voogd of andere
hulpverleners rechtstreeks gecontacteerd worden. Elk gerechtelijk
arrondissement telt één Parket van de Procureur des Konings. Het parket
kan oordelen dat het kind in gevaar verkeert en de jeugdhulpdienst (SAJ)
contacteren. Het parket zal altijd eerst verifiëren of een jeugdhulpdienst reeds
een hulpaanbod formuleerde of reeds opstartte. Indien dit niet het geval is,
wordt in eerste instantie nagegaan met de jeugdhulpdienst of het mogelijk
is om de vrijwillige jeugdhulp op te starten met akkoord van de jongere. In
hoogdringende situaties kan het parket ook zonder het initiatief van de adviseur
van het SAJ, de tussenkomst van de jeugdrechtbank vorderen wanneer het kan
aantonen dat de adviseur niet bereikt kon worden, en wanneer het in het belang
van de minderjarige niet mogelijk is om de vrijwillige hulpverlening af te wachten. 28
› Het parket wordt automatisch ingeschakeld wanneer een minderjarige wordt

opgepakt door de politie voor het plegen van een als misdrijf omschreven feit
(fait qualifié infraction = FQI). Minderjarigen kunnen geen misdrijven plegen
die strafbaar zijn. Indien ze feiten plegen die strafbaar zijn als ze meerderjarig
zouden zijn, spreken we over een ‘als misdrijf omschreven feit’. Het dossier
van de minderjarige komt dan bij het parket terecht via een proces-verbaal.
Het parket zal automatisch een jeugdadvocaat aanduiden, ook al heeft
de niet-begeleide minderjarige reeds een advocaat in het kader van zijn
verblijfsdossier. Dit recht wordt geregeld via de wet Salduz. Als voogd word je
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gecontacteerd door de politie of het parket. Het parket kan een jeugdrechter
vorderen, maar kan het dossier ook seponeren of een bemiddeling voorstellen.

4.3.4. Gerechtelijke Jeugdhulp
De gerechtelijke jeugdhulp is de jeugdhulp die opgelegd wordt door een jeugdrechter. Er wordt ook wel gesproken over de jeugdbescherming. De jeugdrechter kan
zoals eerder werd vermeld enkel gevorderd worden door het parket. Een jeugdrechter legt geen sancties maar maatregelen op. De maatregelen zijn verplicht en
hier is geen instemming voor nodig.
In elk gerechtelijk arrondissement is er een jeugdbeschermingsdienst (SPJ: Service
de protection de la jeunesse). De directeur van de jeugdbeschermingsdienst is
bevoegd voor de uitvoering en opvolging van de maatregel die door de jeugdrechtbank wordt opgelegd. Een jeugdbeschermingsdienst kan pas betrokken worden
nadat er een beslissing door een jeugdrechter werd genomen. In het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft de directeur van de SPJ niet deze bevoegdheid, maar
volgt de jeugdrechter zelf het dossier van de jongere verder op.
4.3.4.1. Welke rechtbank is bevoegd?
Het domicilie van de voogd bepaalt het bevoegde gerechtelijke arrondissement.
Wanneer de dienst voogdij de niet-begeleide minderjarige niet kent of deze nog
geen voogd heeft, wordt er gekeken naar de plaats van de feiten wanneer de
niet-begeleide minderjarige verdacht wordt van een als misdrijf omschreven feit of
naar de plaats waar de niet-begeleide minderjarige werd aangetroffen.
4.3.4.2. Welke maatregelen kan een jeugdrechter opleggen wanneer vrijwillige jeugdhulp geweigerd wordt of in situaties van hoogdringendheid ?
Nadat de jeugdrechtbank heeft vastgesteld dat de gezondheid of veiligheid van de
minderjarige ernstig wordt bedreigd, en de vrijwillige jeugdhulp die voorgesteld
wordt door de adviseur (SAJ) wordt geweigerd of er is sprake van hoogdringendheid, kan de jeugdrechter volgende maatregelen opleggen:
› begeleiding van psychosociale, sociale of educatieve aard;
› uitzonderlijk tijdelijke huisvesting buiten de woonomgeving;
› zelfstandig wonen. Deze laatste maatregel is enkel mogelijk indien de
minderjarige ouder is dan zestien jaar.29
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Bij een uitspraak zal de directeur van de jeugdbeschermingsdienst op de hoogte
worden gebracht van de beslissing van de jeugdrechter. De directeur zal het nodige
doen om de modaliteiten te bepalen om de beslissing te laten uitvoeren. Hiervoor
zal de directeur zo snel mogelijk na de beslissing van de jeugdrechter een onderhoud organiseren met de jongere en andere relevante actoren in het netwerk van
de jongere (voogd, familie, hulpverleners, advocaat, enz.).
De directeur neemt een beslissing over de uitvoering en een consulent (délégué)
is verantwoordelijk voor de verdere opvolging van de uitvoering. De consulent zal
de opvolging van het traject van de jongere nauwgezet volgen en op geregelde
tijdstippen de directeur op de hoogte brengen van het verloop van de uitvoering
van de maatregelen. De directeur kan een voorstel van beslissing voorleggen aan
de jeugdrechter wat betreft het verlengen of stopzetten van de maatregelen. Een
homologatie door de jeugdrechter is in ieder geval noodzakelijk.
4.3.4.3. Welke maatregelen kan een jeugdrechter opleggen in het kader van
een misdrijf omschreven feit?
Een MOF kan aanleiding geven tot verschillende maatregelen die gecumuleerd
kunnen worden. De jeugdrechter kan ook verschillende voorlopige maatregelen
opleggen alvorens deze een vonnis uitspreekt. De bevoegde jeugdbeschermingsdienst (SPJ) wordt ingeschakeld en er wordt op dat moment door het Bureau Juridische Bijstand een nieuwe advocaat aangesteld. Deze advocaat vertegenwoordigt
de jongere en verdedigt de belangen van de jongere ten aanzien van de jeugdrechter. De voogd heeft dus geen inspraak in de keuze van de advocaat, om beïnvloeding te voorkomen.
Er worden verschillende criteria afgewogen bij het bepalen en opleggen van de
maatregelen, gaande van de feiten en de omstandigheden waarin deze werden
gepleegd, de leefsituatie van de minderjarige tot de veiligheid van de jongere en
voor de samenleving. Rekening houdend met de afweging op de verschillende criteria wordt er in de mate van het mogelijke geopteerd om de jongere in zijn eigen
leefomgeving te houden.
Een jeugdrechter kan beslissen:
› om een extra opvolging en begeleiding op te leggen door een SPJ.
› om de minderjarige gemeenschapsdiensten (prestations d’intérêt général of
PIG) op te leggen. De jongere wordt hierin begeleid door ‘Les Services d’Actions
Réparatrices et Educatives’ (SARE).
› Tot plaatsing in een institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ gemeenschapsinstelling). Er zijn verschillende IPPJ, sommige hebben een open
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regime, andere zijn gesloten instellingen.30 Vijf instellingen zijn bestemd voor
jongens: Jumet, Fraipont, Saint-Hubert, Wauthier-Braine, Braine-Le-Château.
De instelling van Saint-Servais is toegankelijk voor meisjes.
4.3.4.4. Welke klachtenmogelijkheden zijn er voor jongeren in een gesloten
gemeenschapsinstelling?

Rol van de voogd
› Neem contact op met de conseiller van de SPJ
› Wees aanwezig tijdens de gesprekken en de zittingen van de

Minderjarige delinquenten die van hun vrijheid beroofd worden en opgenomen
zijn in een instelling, hebben zowel interne als externe klachtmogelijkheden.

jeugdrechtbank.
› Je kan als voogd nooit burgerlijk aansprakelijk worden gesteld

Interne klachten worden ingediend bij de leidinggevende van de instelling (bv. directeur van psychiatrische instelling) waar de minderjarige is opgenomen. Externe
klachten kunnen worden ingediend bij de Direction de l’inspection des services de
l’aide à la jeunesse et des services de la protection de la jeunesse.
Deze diensten zijn gelijkaardig aan een ombudsdienst waar zowel de minderjarige
zelf als de voogd een klacht kunnen indienen. Zij onderzoeken de klacht en voeren
indien nodig bijkomend onderzoek.

en zal nooit schulden moeten betalen veroorzaakt door feiten
gepleegd door je pupil. Neem contact op met de dienst Voogdij in
het geval dit niet duidelijk is voor de jeugdrechter.
› Als je pupil in een gesloten gemeenschapsinstelling (IPPJ) verblijft:
› Probeer regelmatig langs te gaan. Je bent meestal het enige

bezoek dat je pupil krijgt.
› Als het niet mogelijk is om regelmatig langs te gaan, probeer

Er kan ook steeds een klacht worden ingediend bij de Délégué Général aux Droits
de l’Enfant op Franstalig niveau. Deze dienst werkt onafhankelijk van de overheid
en onderzoekt klachten met betrekking tot de omstandigheden waarin de opsluiting in de instelling plaatsvindt. Dit gaat breder dan de interne en externe klachtmogelijkheid ingeval de minderjarige van diens vrijheid is beroofd.
Ook hier is het aangewezen om de verschillende klachtmogelijkheden te bespreken met de jeugdadvocaat.
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dan wekelijks je pupil op te bellen.
› Bespreek met je pupil de redenen waarom hij zich in een
gesloten voorziening bevindt.
› Leg uit wat de verdere stappen zijn en wie de betrokken
partijen zijn (begeleiding van de voorziening, conseiller,
jeugdrechter). Bespreek de beslissingen van de
jeugdrechtbank.
› Werk als voogd actief mee aan het zoeken naar een goede
vervolgopvang voor je pupil. Doe dit in overleg met je pupil,
de conseiller en de cel NBMV van Fedasil.
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Recht op advocaat en voorafgaand overleg
met de advocaat.
Recht om de aanwezigheid van de voogd
te vragen.


Recht om de aanwezigheid van de voogd
te vragen.




Recht op een jeugdadvocaat en
voorafgaand overleg met de advocaat.

Als voogd overleg je met de délégué en
je pupil om de situatie van je pupil te
bespreken en voorstellen te doen voor
vervolgopvang.
Als voogd ben je aanwezig op de zitting.
Bij verblijf in een gesloten
gemeenschapsinstelling probeer je
als voogd je minderjarige frequent te
bezoeken en je te vergewissen van zijn of
haar welzijn.




Als voogd ben je aanwezig op de zitting
en de kabinetsbesprekingen. Je overlegt
met de délégué van de SPJ, de advocaat
en je pupil om de situatie van je pupil te
bespreken.





Je mag inzage in het dossier vragen.


De politie stelt een PV op. De minderjarige
heeft het recht om een kopie te
ontvangen.





Je wordt als voogd niet uitgenodigd voor
het verhoor.


Recht op een jeugdadvocaat en
voorafgaand overleg. Het overleg kan met
of zonder jou als voogd.



Als voogd kan je de advocaat niet kiezen.
Het Bureau Juridische Bijstand (BJB) stelt
automatisch een advocaat aan.

Wanneer je pupil niet correct werd
behandeld door de politie, ondersteun
je in het neerleggen van een klacht bij de
bevoegde dienst.

De politie brengt jou als voogd op de
hoogte wanneer je pupil van zijn of haar
vrijheid wordt beroofd.







Recht op een tolk. Als voogd kan je aan de
politie voorstellen om een vertrouwde tolk
aan te stellen.

Aanhouding maximaal 48u





Rechten van
de minderjarige

Overzicht: plegen van een feit (Franse gemeenschap)

Publieke zitting waarin de rechter zich
uitspreekt over de schuld van de minderjarige
en eventueel een nieuwe maatregel uitspreekt.

Kabinetsbesprekingen met de rechter, délégué
van de SPJ en de minderjarige.

Inschakeling van de Service de la protection de
la jeunesse (SPJ). De SPJ volgt de uitvoering van
de maatregelen op.

De minderjarige wordt voorgeleid voor de
jeugdrechter die in een voorlopige fase
maatregelen kan opleggen. De rechter spreekt
zich in deze fase niet uit over de schuld van de
minderjarige.

Het parket beslist om de zaak zonder gevolg te
klasseren, over te gaan tot een bemiddeling,
zelf maatregelen op te leggen of om
jeugdrechter vorderen.

De politie verhoort de minderjarige in het
kader van het plegen van een als midrijf
omschreven feit.

De minderjarige pleegt een als midrijf
omschreven feit, wordt niet van de vrijheid
beroofd maar zal later opgeroepen worden.

Of

De minderjarige pleegt een als midrijf
omschreven feit (FQI: fait qualifié infraction) en
wordt van de vrijheid beroofd.

Gebeurtenis

Zie ook → BOEK 7 – Rechten t.a.v. de politie en het gerecht.

Rol/Rechten
als voogd

Overzicht: plegen van een feit (Franse gemeenschap)
Overzicht: plegen van een feit (Franse gemeenschap)

Tool van voogden
Tool van voogden

4.3.5. Pleegzorg
Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die vrijwillig opgestart kan worden of verplicht kan worden opgelegd door een jeugdrechter. Omwille van die reden behandelen we pleegzorg hier als een aparte titel.

4.3.5.2. Aanmelding
Een minderjarige aanmelden voor pleegzorg gebeurt niet zomaar. Het is belangrijk
om dit voldoende voorzichtig aan boord te leggen en te bespreken met de jongere,
de opvangstructuur, de familie in het thuisland (indien mogelijk en van toepassing)
en of andere belangrijke actoren in het leven van de minderjarige.

4.3.5.1. Wat is het?
Accueil familial
Pleegzorg is de opvoeding en verzorging door een pleeggezin van minderjarigen
die voor een bepaalde periode niet bij hun eigen gezin mogen of kunnen verblijven.
Het Kinderrechtenverdrag bepaalt dat ouders de eerste opvoedingsverantwoordelijken zijn voor hun kind. Kinderen en hun ouders hebben dus het recht om bij
elkaar te leven. Als dat niet kan, wordt er bij voorkeur een oplossing gezocht in de
omgeving die het gezin vervangt.
In de Franse Gemeenschap wordt een onderscheid gemaakt tussen:
› “Reprise de guidance” waarbij een officiële ondersteuning wordt opgestart
in het geval van reeds bestaande feitelijke pleegzorg. Er wordt een
ondersteuning en begeleiding opgestart nadat het kind of de jongere al bij het
gezin inwoont.
› “Accueil familial” waarbij een nieuwe situatie van pleegplaatsing in een gezin
zich voordoet, ongeacht of dit een gezin is dat familie is, tot het netwerk van
het kind/jongere behoort of niet.
Als we in dit handboek spreken over pleegzorg hebben we hebben het niet over
het verblijf bij een eigen netwerk waar (nog) geen begeleiding vanuit een erkende dienst opgestart werd. Dit komt elders aan bod (→ BOEK 5 - Verblijf bij eigen
netwerk). We hebben het over verblijf in een gezin waarbij een door de overheid
erkende organisatie een vorm van begeleiding, ondersteuning en supervisie voorziet binnen de jeugdhulp. In de Franse gemeenschap gebeurt dit door verschillende diensten: Les services d’accompagnement en accueil familial (SAAF), Le service
d’accompagnement de l’accueil familial court terme (SAAFCT) en Le service d’accompagnement de l’accueil familial urgence (SAAFU).
Wanneer minderjarigen beroep willen doen op pleegzorg gebeurt dit vooral via de
vzw Mentor Jeunes (zie verder) . Mentor Jeunes wordt gesubsidieerd door de AGAJ
om zonder mandaat van een SAJ (maar wel in het kader van het ‘plan MENA’) een
aanbod van pleegzorg te organiseren voor minderjarigen. Dit is ook gekend als het
‘Projet Famille d’Accueil’.
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Voor heel wat minderjarigen (en hun eventuele ouders in het thuisland) kan het immers een drempel zijn om in een ander gezin te gaan wonen. Indien de keuze werd
gemaakt om een niet-begeleide minderjarige aan te melden voor pleegzorg, kan
dit rechtstreeks bij Mentor Jeunes. Dit gebeurt door de voogd die een ingevuld formulier opstuurt naar info@mentorjeunes.be. Het formulier is beschikbaar op de
website van Mentor Jeunes via https://www.mentorescale.be/qui-sommes-nous/
contact/#familles-accueil. De voogd en de jongere moeten het formulier ondertekenen.
Mentor Jeunes gaat na of de opvang via een gezin aansluit bij de noden van de
jongere, met andere woorden of deze vorm van opvang geschikt is voor de jongere
in kwestie. Indien dit het geval is, zal Mentor Jeunes een theoretische matching
trachten te maken tussen de jongere en een gezin. De haalbaarheid hiervan hangt
onlosmakelijk samen met het aanbod.
Indien een positieve matching plaatsvindt, vinden meerdere ontmoetingen plaats,
eerst bilateraal, vervolgens tussen de jongere, Mentor Jeunes, de voogd en het gezin samen. Indien alle betrokkenen het project blijven steunen, volgt een fase van
pre-opvang. Deze fase is bedoeld opdat het gezin en de jongere elkaar beter kunnen leren kennen. Er zijn voldoende reflectiemomenten en tijd die kan genomen
worden om te wennen aan de situatie. De contacten worden progressief opgebouwd (een namiddag of dag, een weekend met één overnachting, enz.). Na deze
periode van pre-opvang volgt een evaluatie en een reflectieperiode. Indien alle
partijen zich kunnen vinden in de situatie, dan wordt de pleegzorg geformaliseerd.
Deze vorm van pleegzorg wordt opgestart zonder beperking in de tijd (de ondersteuning die geboden wordt vanuit Mentor Jeunes stopt wel als de jongere 18 jaar
wordt). Er wordt wel elke maand gerapporteerd en minstens om de 6 maanden
wordt elke situatie geëvalueerd.
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Reprise de guidance
In het hoofdstuk opvang werd reeds vermeld dat het feitelijk verblijf van een minderjarige bij een eigen netwerk, zonder de omkadering van een pleegzorgdienst,
kan worden geformaliseerd door Mentor Jeunes, mits de betrokkenen nood hebben aan begeleiding. Op die manier kan een erkende dienst alsnog tussenkomen
in de situatie en zorgen voor begeleiding en omkadering. Om een feitelijke situatie
(de minderjarige verblijft al bij een gezin) te laten ‘erkennen’ moet er sprake zijn
van een hulpvraag. Het gezin, de jongere of de voogd maken zich zorgen omtrent
de ontwikkeling en welzijn van de jongere en vragen hulp en ondersteuning van
een erkende dienst. In dit geval kan er ook contact worden genomen met Mentor
Jeunes. De mogelijkheid om een formele ondersteuning op te starten wordt onderzocht. Tijdens gesprekken met het gezin, de voogd en de jongere zal Mentor
Jeunes de hulpvraag en ondersteuningsnoden trachten achterhalen. Men gaat na
wat de feitelijke situatie van huisvesting en pedagogische ondersteuning is en of
het gezin bereid is om samen met Mentor Jeunes een traject aan te gaan. Voor
meer informatie kan de website van Mentor Jeunes raadplegen via https://www.
mentorescale.be/our-impact/familles-accueil-mena/.

Rol van de voogd
› Maak de nodige afspraken over de praktische opvolging van je

pupil. Overloop samen met de dienst voor pleegzorg en je pupil
de afsprakennota (voorzien door de dienst voor pleegzorg) bij de
opstart van de pleegzorg.
› Overleg voldoende met het pleeggezin en de dienst voor pleegzorg.

Probeer steeds te streven naar een consensus in de begeleiding
van de minderjarige.
› Zorg dat je af en toe je pupil alleen kan zien en spreken om na te

gaan hoe hij/zij zich voelt in het pleeggezin.
› Communiceer belangrijke beslissingen met het pleeggezin en de

begeleiding (bv. beslissingen in de verblijfsprocedures). Je doet dit
altijd in samenspraak met je minderjarige!

4.3.5.3. Wie doet wat?
Elk gezin krijgt twee referenten van Mentor Jeunes toegewezen: één referent ondersteunt de minderjarige en is tevens aanspreekpunt voor de voogd, de andere
ondersteunt het pleeggezin.
Het pleeggezin neemt de dagelijkse zorg en opvoeding van de minderjarige voor
zijn rekening en krijgt hiervoor een maandelijkse kostenvergoeding. Deze vergoeding ondersteunt het pleeggezin in de dagelijkse uitgaven voor de minderjarige
(eten, zakgeld, internet, verwarming, schoolkosten, hobby’s, mutualiteit, kosten bij
een huisarts, enz.). Voor meer informatie omtrent de vergoeding kan Mentor Jeunes worden gecontacteerd. De voogd behoudt zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, net zoals een jongere in een opvangstructuur of voorziening binnen
de jeugdhulp zou verblijven. De voogd blijft toezien op het welzijn van de jongere
en diens integratie in het pleeggezin.
Aan de start van de opvang in het gezin wordt een afsprakennota opgemaakt. Hierin laten de betrokken partijen noteren welke domeinen door wie zullen worden
opgevolgd. De voogd kan dus, indien gewenst, bepaalde uitvoerende taken delegeren aan het pleeggezin.
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4.4. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
4.4.1. Inleiding
In de vorige hoofdstukken betreffende de opvang en ondersteuning in de Vlaamse
en Franse Gemeenschap werd duidelijk dat de minderjarige beroep kan doen op
verschillende organisaties die een ondersteunings- en hulpaanbod organiseren op
het niveau van de Gemeenschappen in ons land. Om de gemeenschapsbevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) uit te oefenen, werden de volgende Gemeenschapscommissies opgericht:
› De Franse Gemeenschapscommissie (Commission Communautaire Française,
COCOF) voor beleidsinitiatieven inzake gemeenschapsmateries van de Franse
Gemeenschap;
› De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor gemeenschapsbevoegdheden
van de Vlaamse Gemeenschap;
› De
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
(GGC)
voor
gemeenschapsmateries die niet uitsluitend onder één van beide
Gemeenschappen vallen.
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Wanneer de minderjarige verblijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bepaalt
de soort jeugdhulp welke instanties bevoegd zijn:
› vrijwillige jeugdhulp blijft een bevoegdheid van de Vlaamse of de Franse
gemeenschap en hun decreten (zie eerder).
› gerechtelijke jeugdhulp valt onder de bevoegdheid van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie die hierover ordonnanties
stemt.

4.4.2. Vrijwillige jeugdhulp
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort vrijwillige jeugdhulp tot de bevoegdheden van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. De minderjarige die in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en nood heeft aan vrijwillige jeugdhulp, kan
dus terecht bij de hulpverleningsdiensten van de Vlaamse of Franse Gemeenschap
. Probeer een rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod of algemene maatschappelijke hulp te zoeken rekening houdend met de taal waarin de minderjarige onderwijs
volgt of reeds voeling mee heeft. Is er nood aan een aanmelding voor niet-rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp in de Vlaamse gemeenschap of vrijwillige jeugdhulp
via een jeugdhulpdienst in de Franse Gemeenschap, dan is de woonplaats van de
voogd in eerste instantie bepalend voor de initiële aanmelding.
Voor meer info over het aanbod kan men terecht bij de verschillende aanmeldpunten, de organisaties van de brede instap of andere eerstelijnsdiensten voor
de Vlaamse gemeenschap en bij de organisaties die algemene maatschappelijke
hulp voorzien, de jeugdhulpdiensten of de Directie MENA van AGAJ voor de Franse
Gemeenschap via mena-agaj@cfwb.be. We verwijzen in dit verband ook door naar
de hoofdstukken over de Vlaamse en Franse Gemeenschappen.

4.4.3 Rol van het Parket
Het Parket van de Procureur des Konings is de enige dat een jeugdrechter kan inschakelen (vorderen). We verwijzen hier naar de hoofdstukken die de rol van het
parket beschrijven in de Vlaamse Gemeenschap en in de Franse Gemeenschap.
Het Parket kan een jeugdrechter vorderen:
› Als vrijwillige jeugdhulp niet mogelijk is en als respectievelijke gemandateerde
voorzieningen binnen de Vlaamse Gemeenschap en de jeugdhulpdiensten
binnen de Franse Gemeenschap alles in het werk gezet hebben om de vrijwillige
jeugdhulp te realiseren, kunnen deze voorzieningen het parket inschakelen.
Het parket kan een jeugdrechter vorderen;
88

› Als er sprake is van situaties waar een gerechtelijke maatregel dringend

noodzakelijk is omdat de jongere beschermd moeten worden en het verlenen
van vrijwillige hulp niet meteen mogelijk is. Ook een voogd of een andere
hulpverlener kan in deze situaties het parket zelf rechtstreeks contacteren.
Elk gerechtelijk arrondissement telt één Parket van de Procureur des Konings.
Het parket kan in dit geval ook een jeugdrechter vorderen;
› Wanneer de minderjarige door de politie opgepakt en verdacht wordt voor
het plegen van een jeugddelict. Minderjarigen kunnen geen misdrijven
plegen die strafbaar zijn. Plegen minderjarigen feiten die strafbaar zijn indien
ze meerderjarig zouden zijn, spreken we over een jeugddelict of misdrijf
omschreven feiten (MOF) of fait qualifié infraction (FQI). Het dossier van
een minderjarige komt dan bij het parket terecht via een proces-verbaal van
de politie. Er wordt automatisch een advocaat toegewezen. Dit recht wordt
geregeld via de wet Salduz. Dit is een andere advocaat die het verblijfsdossier
opvolgt. Als voogd word je gecontacteerd door de politie of het parket.
Minderjarigen komen in deze situaties niet voor een strafrechter. Het parket
bepaalt wat er verder met het dossier gebeurt:
› Ofwel wordt het dossier geklasseerd zonder gevolgen
› Ofwel kan er een bemiddeling worden voorgesteld
› Ofwel wordt het dossier doorverwezen naar de jeugdrechter

4.4.4. Gerechtelijke jeugdhulp
De gerechtelijke jeugdhulp is de jeugdhulp die opgelegd wordt door een jeugdrechter. Er wordt ook wel gesproken over jeugdbescherming. De jeugdrechter kan zoals
eerder werd vermeld enkel gevorderd worden door het parket. Een jeugdrechter
legt maatregelen op, we spreken niet over straffen. De maatregelen zijn verplicht
en hier is geen instemming voor nodig.
In elk gerechtelijk arrondissement is er een jeugdbeschermingsdienst (SPJ: Service
de protection de jeunesse). Een jeugdbeschermingsdienst kan pas betrokken worden nadat er een beslissing door een jeugdrechter werd genomen. De directeur
van de jeugdbeschermingsdienst gaat de jeugdrechter bijstaan in de uitvoering
en opvolging van de maatregel die door de jeugdrechtbank wordt opgelegd. Op
30 april 2019 werd een nieuwe ordonnantie betreffende de jeugdhulpverlening en
jeugdbescherming aangenomen. 31
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Deze ordonnantie bevat de bepalingen die van toepassing zijn voor:
› hulp aan jongeren (en hun gezin) die afdwingbaar is door jeugdrechter
› de bescherming van jongeren die vervolgd worden voor een als misdrijf
omschreven feit
De GGC kiest er voor om deze bevoegdheden samen te voegen in één wetgevende
tekst 32. Kenmerkend:
› vrijwillige hulp wordt steeds boven gedwongen hulp verkozen.
› De voorkeur van maatregelen gaat uit naar de jongere in zijn leefomgeving te
laten en niet te plaatsen in een context buiten zijn eigen omgeving.
› Er is sprake van een normale en hoogdringende procedure.
Bij het tot stand komen van dit handboek was de ordonnantie van 2019 nog niet in
voege getreden door het ontbreken van de noodzakelijke samenwerkingsakkoorden met de verschillende gemeenschappen. De maatregelen die een jeugdrechter
bepaalt worden immers uitgevoerd door de diensten van de Gemeenschappen
(sociale dienst van de jeugdrechtbank en service de protection de la jeunesse),
afhankelijk van de taal gehanteerd tijdens de gerechtelijke procedure. De jongeren
worden eveneens opgevangen in voorzieningen die erkend en gesubsidieerd worden door de Gemeenschappen.
Tot de inwerkingtreding van de ordonnantie van 30 april 2019 blijven voor de gerechtelijke jeugdhulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de volgende wetgevende teksten van toepassing:
› De Ordonnantie inzake hulpverlening aan jongeren van 29 april 2004 in
situaties wanneer een jeugdrechter tussenkomt ter bescherming van jongeren
in moeilijkheden of gevaar
› De federale wet van 08 april 1965 (hervormd in 200633) in situaties van
jeugdbescherming voor jongeren die een als misdrijf omschreven feit
pleegden.

Voor een actuele stand van zaken kan de website ‘Droit de la jeunesse’ geraadpleegd worden via https://www.droitdelajeunesse.be/.

4.4.4.1. Welke maatregelen kan een jeugdrechter opleggen wanneer
vrijwillige jeugdhulp geweigerd wordt, niet (meer) werkt of in situaties van
hoogdringendheid ?
Wanneer de gezondheid of de veiligheid van de jongere in het gedrang is, wanneer
er pogingen zijn ondernomen om oplossingen te zoeken in het kader van vrijwillige
hulpverlening en deze niet succesvol waren of ingeval van hoogdringendheid, kan
een jeugdrechter worden gevorderd door het parket, al dan niet na een doorverwijzing van de jeugdhulpdiensten van de gemeenschappen.
De jeugdrechtbank kan één of meerdere maatregelen34 opleggen:
› een pedagogische richtlijn verstrekken aan de personen die het ouderlijk
gezag uitoefenen ten aanzien van de jongere of die de jongere onder hun
bewaring hebben
› de jongere onder toezicht van de bevoegde sociale dienst stellen en deze zo
nodig onderwerpen aan volgende voorwaarden :
› geregeld een school voor gewoon of bijzonder onderwijs bezoeken;
› de pedagogische en medische richtlijnen opvolgen van een centrum
voor opvoedkundige voorlichting of geestelijke hygiëne;
› geregeld een onderhoud hebben met de bevoegde maatschappelijk
werker;
› een familiale, psychosociale, opvoedende en/of therapeutische begeleiding
bevelen ten aanzien van de jongere, zijn familie en/of zijn naasten;
› de jongere, zijn familie of zijn naasten een opvoedend project opleggen;
› de jongere een semi-residentiële voorziening doen bezoeken;
› de jongere, die ouder is dan zestien jaar, toelaten om zelfstandig of onder
permanent toezicht te wonen, en om zich op deze verblijfplaats te laten
inschrijven in de bevolkingsregisters;
› bij hoogdringendheid, de jongere toevertrouwen aan een onthaalcentrum;
› de jongere plaatsen in een observatie- en/of oriëntatiecentrum;
› de jongere toevertrouwen aan een gezin of aan een betrouwbaar persoon;
› in uitzonderlijke omstandigheden, bevelen dat de jongere tijdelijk zal
verblijven in een gepaste open instelling, met het oog op zijn behandeling,
opvoeding, zijn onderrichting of zijn beroepsopleiding.
De jeugdrechter volgt zelf de uitvoering van deze maatregelen op.
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4.4.4.2. Welke maatregelen kan een jeugdrechter opleggen in het kader van
een als misdrijf omschreven feit?
Tijdens een voorbereidende fase van zes maanden kan een jeugdrechter voorlopige maatregelen opleggen en deze ook cumuleren:
› Maatregelen waarbij de jongere in zijn leefomgeving kan blijven, maar waar
er een verhoogde controle wordt geïnstalleerd van de thuissituatie, intensieve
educatieve begeleiding binnen de leefomgeving wordt geïnstalleerd, maatregelen
waar de jongere verplicht naar school moet gaan, gemeenschapsdiensten moet
uitvoeren, verbod krijgt op omgang met bepaalde personen, enz. Een volledige
lijst van maatregelen kan worden geraadpleegd in de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming.
› Maatregelen waarbij de jongere geplaatst wordt bij een pleeggezin of in een
gemeenschapsinstelling (zie eerder).
› Er wordt prioritair ingezet op maatregelen waardoor de jongere in zijn
eigen leefomgeving kan blijven en in het geval van een plaatsing in een
gemeenschapsinstelling wordt er voorrang gegeven aan een plaatsing in een
open afdeling. Gedurende deze periode kan een rechter verder onderzoek
doen alvorens zich ten gronde uit te spreken.
Na een periode van 6 maanden kan een jeugdrechter een vonnis uitspreken. De
jeugdrechter houdt rekening met de leeftijd, de ernst van de feiten, de leefomstandigheden van de jongere en de evaluatie van de reeds uitgevoerde voorlopige
maatregelen. De jeugdrechter kan dezelfde soort maatregelen opleggen als tijdens
de voorbereidende fase. Meer informatie kan worden geraadpleegd via de website
www.droitdelajeunesse.be.
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Rol van de voogd
› Neem contact op met de consulente van de sociale dienst van de

jeugdrechtbank.
› Wees aanwezig tijdens de gesprekken en de zittingen van de

jeugdrechtbank.
› Je kan als voogd nooit burgerlijk aansprakelijk worden gesteld en zal
nooit schulden moeten betalen veroorzaakt door feiten gepleegd
door je pupil. Neemt contact op met de dienst Voogdij in het geval
dit niet duidelijk is voor de jeugdrechter.
Als je pupil in een gesloten gemeenschapsinstelling verblijft:
› Probeer regelmatig langs te gaan. Je bent meestal het enige bezoek
dat je pupil krijgt.
› Als het niet mogelijk is om regelmatig langs te gaan, probeer dan
wekelijks je pupil op te bellen.
› Bespreek met je pupil de redenen waarom hij zich in een gesloten
voorziening bevindt.
› Leg uit wat de verdere stappen zijn en wie de betrokken partijen
zijn (begeleiding voorziening, consulent, jeugdrechter). Bespreek
de beslissingen van de jeugdrechtbank.
› Werk als voogd actief mee aan het zoeken naar een goede
vervolgopvang voor je pupil. Doe dit in overleg met je pupil en de
consulent van de jeugdrechtbank.
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Tool van voogden

Verblijf bij een eigen netwerk

Voor- en nadelen van het verblijf bij netwerk
Voordelen van verblijf bij netwerk

1

Wanneer?

De vraag en de wens om bij familie of vrienden te wonen kan geïnitieerd worden
door de jongere of familie, maar kan ook geuit worden door de voogd. Als de voogd
in overleg met de NBM, de familie en andere betrokkenen van oordeel is dat de
minderjarige beter wordt opgevangen bij netwerk, kan de voogd het initiatief nemen om die oplossing voor te stellen aan Fedasil, zijn partners of aan de bevoegde
diensten binnen de jeugdhulp. In geen geval mag de voogd de minderjarige bij zich
huisvesten. Het verblijf bij het netwerk kan zich voordoen op verschillende momenten in het traject van de niet-begeleide minderjarige:
› Minderjarigen kunnen ervoor kiezen om direct bij familie of vrienden te gaan wonen
en niet in te gaan op het aanbod van materiële opvang van Fedasil. De voogd wordt
aangeduid op het moment dat de jongere al inwoont bij de familie of vrienden.
› Minderjarigen kunnen na een periode van observatie en oriëntatie (verblijf
in een OOC) terechtkomen in een gezin dat behoort tot het netwerk van de
minderjarige. Dit kan enkel indien een voogd reeds aangewezen werd en
hiervoor de toestemming geeft.
› Minderjarigen kunnen vanuit een collectieve opvangstructuur of een leefgroep
in de jeugdhulp verhuizen naar familie of vrienden. Dit gebeurt in overleg met de
begeleiders van de opvangstructuur, de jongere, familie en voogd. Als er geen
akkoord is kan de vrederechter een beslissing nemen gezien de bevoegdheid
om te oordelen over twistpunten.
› Het kan ook voorkomen dat niet-begeleide minderjarigen al een langere tijd in
België verblijven bij familie, zonder dat er ooit een signalisatie geweest is bij de
Dienst Voogdij. In dat geval wordt de voogd dus pas aangesteld wanneer het
kind al langer in België verblijft en soms zelfs perfect geïntegreerd is.
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 De kans is groot dat je pupil de mensen waarbij hij of zij verblijft al langer kent.
Je pupil bevindt zich dus in een vertrouwde omgeving. Zelfs wanneer je pupil het
opvanggezin niet vooraf kende, maar er een duidelijke link is met het eigen gezin, kan
dit vertrouwen geven.
 Als het opvanggezin al voor een langere tijd in België verblijft, kan dit vermoedelijk
de integratie van je bevorderen. Het opvanggezin kent de buurt, eventuele
hulporganisaties, ontspanningsmogelijkheden, enzovoort.
 Je pupil verblijft in een cultuurverwante context. Ook dit aspect kan het gevoel van
veiligheid en vertrouwen versterken.
 Het contact met ouders of familie van de minderjarige is vaak gemakkelijker te
onderhouden wanneer hij of zij bij netwerk verblijft. Op die manier sta je als voogd
niet enkel via je pupil, maar ook via het netwerk in contact met de ouders.
 Je pupil ervaart minder vaak een loyaliteitsprobleem ten aanzien van de eigen
ouders. De ouders van je pupil zullen vaak akkoord gaan of zelfs aansturen op het
verblijf bij eigen netwerk. Deze loyaliteitsproblemen probleem stellen zich vaker
wanneer je pupil blijft in een bestandspleeggezin.
Nadelen van opvang bij netwerk
 Soms kiest het netwerk niet expliciet voor de opvang van je pupil of voelen ze zich
verplicht ten opzichte van de familie om de minderjarige bij hen te laten verblijven.
Dit kan ervoor zorgen dat ze niet voldoende (emotionele) ruimte hebben om je pupil
te ondersteunen.
 Het kan daarentegen ook zijn dat je pupil zich verplicht voelt om akkoord te gaan met
de opvang bij het netwerk, terwijl hij of zij zich hier niet goed bij voelt.
 Soms is het netwerk nog niet stabiel. De familie of vrienden hebben bijvoorbeeld financiële
problemen, geen adequate huisvesting, enzovoort. De familie of vrienden leven soms
in moeilijke leefomstandigheden, met beperkte financiële middelen en huisvesting,
waardoor je pupil mogelijks ook in precaire leefomstandigheden terechtkomt.
 Ook problemen in het opvanggezin kunnen de jongere voor loyaliteitsproblemen
stellen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de ouders van de minderjarige
gescheiden zijn en het netwerk gelinkt is aan één van de ouders.
 Tot slot ben je als voogd afhankelijk van de familie om toegang te hebben tot de
jongere. Het is vaak een uitdaging voor een voogd om alleen met de minderjarige
over diens welbevinden in het opvanggezin te kunnen spreken. Het uitbouwen van
een vertrouwensrelatie met je pupil impliceert dus ook het uitbouwen van een
vertrouwensrelatie met het netwerk waarbij de hij of zij verblijft.
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Beoordelingstips: verblijf bij netwerk

Het Federale opvangmodel biedt materiële hulp aan voor elke niet-begeleide minderjarige in België. Niet elke niet-begeleide minderjarige volgt dit traject en de
opvang die door de overheid aangeboden wordt is geen verplichting. Het verblijf
bij familie of vrienden, zonder de formele omkadering van een pleegzorgdienst of
organisatie die hiervoor gesubsidieerd wordt (→ BOEK 5 –Opvang, jeugdhulp en
jeugddelinquentie) komt in de praktijk regelmatig voor.

Tool van voogden

Tool van voogden

Bovenstaande zaken kunnen ook voor jou als voogd een uitdaging zijn. In welke mate
kunnen precaire leefomstandigheden te verantwoorden zijn? In welke mate kan je als
voogd tussenkomen in bepaalde opvoedingswijzen binnen het opvanggezin? Op deze
vragen zijn vaak geen eenduidige of eenvoudige antwoorden.

DE PEDAGOGISCHE CONTEXT

→ BOEK 2 – Niet-begeleide minderjarigen ondersteunen: een relationele visie - bijzondere
situaties van verbinding in context

 Kan het netwerk de minderjarige ondersteunen in zijn of haar schoolloopbaan? Kan
het opvanggezin bijvoorbeeld zorgen dat je pupil regelmatig en frequent naar school
gaat?

Beoordelingstips
De volgende concrete indicatoren kan je meenemen in je beoordeling over het verblijf
van je pupil bij het eigen netwerk

 Kan het opvanggezin aan de noden van je pupil beantwoorden op pedagogisch en
sociaal-emotioneel vlak?

EXTRA TIPS
 De beoordeling van de opvangsituatie baseer je niet enkel op de bevindingen van
anderen. Ga zelf langs bij het opvanggezin waar je pupil verblijft of zou kunnen
verblijven. Maak kennis met het opvanggezin en evalueer de situatie.

ALGEMEEN
 Wat is de link tussen het netwerk en je pupil? Kennen ze elkaar goed?
 Als je pupil het opvanggezin niet goed kent, hoeft dit niet meteen een tegenindicatie
te zijn, maar het is wel belangrijk om hier rekening mee te houden.
 Wat wil de minderjarige zelf?
 Bespreek dit met je met zonder dat het opvanggezin aanwezig is.

 Soms is het niet evident om alleen te oordelen of het verblijf bij netwerk al dan niet
in het belang is van je pupil. Bij twijfel is het daarom raadzaam een derde partij in
te schakelen. Hiervoor kan je bijvoorbeeld de diensten voor pleegzorg contacteren,
contact opnemen met de coaching of je referentiepersoon van de dienst Voogdij.
 Je kan een stapsgewijze overgang voorstellen. Je pupil kan starten met een deeltijds
verblijf bij het opvanggezin tijdens het weekend. Als dat goed verloopt kan het verblijf
van je pupil in het opvanggezin geleidelijk opbouwen tot een voltijds verblijf.

Beoordelingstips: verblijf bij netwerk

 Is er bereidheid bij het opvanggezin om je pupil op te vangen? Begrijpen zij wat de
zorg voor een minderjarige inhoudt en zijn ze bereid die op te nemen?
DE SOCIALE CONTEXT
 Is het netwerk bereid om met jou als voogd en een eventuele dienst voor pleegzorg/
Mentor Jeunes samen te werken?
 Heeft het opvanggezin een stabiel verblijfsstatuut?
 Is het netwerk voldoende op de hoogte van de werking van maatschappelijke
instellingen, administraties, enzovoort?
DE MATERIËLE CONTEXT
 Heeft het opvanggezin een vaste verblijfplaats met ruimte voor je pupil?
 Heeft het opvanggezin voldoende financiële draagkracht om in de basisbehoeften
van je pupil te voorzien?
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Beoordelingstips: verblijf bij netwerk

 Wat is de visie van de ouders van je pupil?

2
2.1.

Ondersteuning
Ondersteuning van pleegzorgdiensten en/of organisaties gesubsidieerd door de jeugdhulpadministratie

Ondanks de talrijke voordelen van het verblijf bij een eigen netwerk die ook internationaal erkend worden, is het raadzaam dat dit type opvang geregeld wordt
opgevolgd en geëvalueerd.
Gezinnen kunnen hulp en ondersteuning vragen bij Pleegzorg Vlaanderen in de
Vlaamse Gemeenschap of bij Mentor Jeunes voor de Franse Gemeenschap. Het gezin kan op die manier begeleiding, ondersteuning en financiële tegemoetkomingen
krijgen. Met de pleegzorgvergoeding mag geen rekening gehouden worden voor
de berekening van zijn leefloon. 35 Het gaat hier immers om een (vrijgesteld) bestaansmiddel van de pleegouders die deze toelage ontvangen (en niet de jongere).
De voogd kan een belangrijke rol spelen in de begeleiding van deze gezinnen naar
de bevoegde diensten. We verwijzen voor meer uitleg hierover door naar het deel
rond pleegzorg (→ BOEK 5 – Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie). Indien een
jongere in moeilijkheden, in gevaar of in een verontrustende situatie verkeert in
het gezin waar deze verblijft is het noodzakelijk om de jeugdhulpinstanties of het
parket in te schakelen (→ BOEK 5 – Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie).

2.2. OCMW
Een niet-begeleide minderjarige die bij familie of vrienden woont kan in bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor het verkrijgen van een equivalent
leefloon en/of bijkomende ondersteuning (bv. schoolkosten, transportkosten,
enz.) vanuit het OCMW 36 (→ BOEK 5 – Alleen wonen).
Voor er een steunaanvraag kan worden ingediend ten aanzien van een OCMW, is
het raadzaam om te verifiëren of de niet-begeleide minderjarige over een code 207
beschikt of niet (zie eerder). Een code 207 verhindert immers de steunaanvraag
ten aanzien van het OCMW (met een code no show heeft de niet-begeleide minderjarige wel nog recht op medische en psychische begeleiding van Fedasil, (→ BOEK
5 – Medische en psychische opvolging).
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Als een voogd oordeelt dat het verblijf van de jongere bij familie of vrienden in het
belang is van de jongere, kan de voogd contact opnemen met Fedasil met de vraag
om de code 207 op te heffen waarna het mogelijk is om een steunaanvraag in te
dienen bij het OCMW. De opvangwet bepaalt namelijk dat Fedasil de code 207 in
bijzondere omstandigheden kan opheffen. Wat deze bijzondere omstandigheden
zijn, zijn niet beschreven in de wet, maar in de memorie van toelichting bij de wet
en in de Fedasil-instructies van 24/10/2007 lezen we dat een opheffing van de code
207 kan worden toegestaan wanneer je in België een familielid hebt wiens statuut
gunstiger is en je die persoon wilt vervoegen. Er wordt echter niet duidelijk aangegeven wat onder ‘familie’ wordt verstaan. Geen enkele wettekst geeft duidelijk aan
tot welke graad in de familie men kan gaan.
Alvorens de opheffing van de code 207 aan te vragen is het zeer belangrijk om enkele zaken te verifiëren:
› Kan de minderjarige bij het familielid wonen? Heeft die persoon een
verblijfstitel/gunstiger statuut dan de minderjarige?
› Is het familielid akkoord en verantwoordelijk genoeg om de minderjarige op te
vangen en te begeleiden?
› Voorziet het huurcontract de mogelijkheid om iemand extra te laten inwonen?
› Indien de familie waar de minderjarige gaat bijwonen leefloongerechtigd
is, adviseer hen om contact op te nemen met het OCMW waarvan ze steun
krijgen om de impact op hun leefloon van een extra inwonende na te gaan.
› Informeer voor de aanvraag tot opheffing bij het desbetreffende OCMW om
er zeker van te zijn dat er steun kan worden gegeven na opheffing. Indien de
code 207 door Fedasil wordt opgeheven, valt de minderjarige ten laste van
het OCMW en kan er een steunaanvraag ingediend worden. Als het OCMW
weigert, kan tegen deze beslissing een beroep worden aangetekend bij de
arbeidsrechtbank. Voor meer informatie omtrent de opheffing van de code
207, gelieve contact op te nemen met Fedasil via suppression@fedasil.be (FR)
of opheffing@fedasil.be (NL).
Wanneer een steunaanvraag wordt ingediend ten aanzien van het OCMW, zullen
volgende elementen worden onderzocht door het OCMW in het sociaal onderzoek:
› Staat van behoeftigheid binnen de familie of huishouden waar de minderjarige
woont. Het OCMW zal dan het inkomen van de minderjarige en van de familie
of huishouden waar deze woont in rekening brengen. Het is belangrijk om mee
te geven dat enkel de ouders als onderhoudsplichtige voor de minderjarige
kunnen beschouwd worden. Het inkomen van de familie of vrienden waar de
minderjarige bij woont zal opgevraagd worden, maar zal niet verhinderen dat
een minderjarige financiële of andere steun krijgt van het OCMW.
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› Verblijft de niet-begeleide minderjarige in België met verblijfsrecht?
› Als de minderjarige een stabiel verblijfsrecht heeft (elektronische

identiteitskaart A, B ... ) is de voorwaarde van verblijfsrecht vervuld.
› Indien de minderjarige een verzoek tot internationale bescherming
heeft ingediend en de code 207 werd opgeheven is de voorwaarde van
verblijfsrecht vervuld.
› Als de minderjarige zich in een andere situatie bevindt (6 maanden AI,
zonder verblijfsvergunning, in het bezit van een bijlage in afwachting
van elektronische kaart) dan bestaat de kans dat het OCMW van
oordeel is dat de voorwaarde van verblijfsrecht niet is vervuld
waardoor het OCMW een weigering van de steunaanvraag kan geven. 37
De wet bepaalt dat men verblijfsrecht in België moet aantonen om steun te krijgen
van een OCMW. In een FAQ die de POD MI in februari 2017 heeft gepubliceerd,
staat echter dat “een minderjarige die door de dienst Voogdij van de FOD Justitie wordt
geïdentificeerd als een niet-begeleide buitenlandse minderjarige, recht kan hebben op
sociale bijstand indien deze minderjarige deze minderjarige zich in een staat van behoeftigheid bevindt”. Deze FAQ van de POD Maatschappelijke Integratie impliceert
dat de loutere identificatie als niet-begeleide minderjarige door de Dienst voogdij
volstaat om aan de verblijfsvoorwaarde te voldoen, ongeacht de verblijfsvergunning in het bezit van de niet-begeleide minderjarige.
Deze FAQ kan dus aangewend worden om een steunaanvraag te richten ten aanzien van het OCMW. Het is raadzaam om overleg te plegen met een advocaat indien een OCMW een weigeringsbeslissing neemt.

Rol van de voogd
› Wanneer je als voogd wordt aangesteld voor een minderjarige die

›

›

›

›

›

›
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al bij zijn of haar netwerk verblijft of wanneer je pupil bij zijn of
haar netwerk wil verblijven, ga je na of het opvanggezin adequate
opvang biedt of kan bieden. Bekijk of het verblijf bij netwerk in het
belang is van jouw pupil, of de plaats veilig, aangepast en geschikt
is aan de noden van de minderjarige. Wanneer er zich problemen
voordoen in het opvanggezin, ga je in samenspraak met hen en je
pupil op zoek naar oplossingen en eventueel naar een alternatieve
opvang. Indien nodig doe je daarvoor beroep op de bevoegde
jeugdhulpinstanties of het parket.
Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk een eerste ontmoeting
organiseert met het opvanggezin en je pupil. Tijdens dit eerste
contact leg je uit wat jouw rol en verantwoordelijkheden zijn als
voogd. Besteed aandacht aan het verkrijgen van het vertrouwen
van het opvanggezin.
Bespreek welke taken je als voogd zal opnemen en vraag de
medewerking van het opvanggezin om te zorgen voor het welzijn
je pupil met betrekking tot zijn of haar basisbehoeften, het streven
naar autonomie en schoolkeuzes.
De verblijfsprocedures en het aanstellen van een advocaat blijft
onverminderd jouw verantwoordelijk. Bespreek dit met je pupil en
het netwerk.
Als het netwerk of de familie waarbij je pupil verblijft hiervoor
de toestemming geeft, schakel je de hulp van de diensten voor
pleegzorg/Mentor Jeunes in. Zij kunnen extra ondersteuning en
begeleiding bieden.
Samen met het opvanggezin vraag je de nodige financiële
ondersteuning aan en dien je specifieke steunaanvragen in (bv.
equivalent leefloon, gezinsbijslagen,…). Je ziet toe op de goede
opvolging ervan.
Je houdt een overzicht over de administratieve situatie van je pupil.
Zorg ervoor dat de essentiële zaken in orde zijn (zoals de aansluiting
bij een ziekenfonds en het openen van een bankrekening).
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Tool van voogden

› In overleg met het netwerk volg je het schooltraject van de

minderjarige op. Bespreek wie het eerste aanspreekpunt is bij
problemen op school en pleeg regelmatig overleg met je pupil, het
opvanggezin en de school.
› Probeer regel matig alleen met je pupil te spreken. Op die manier
kan je pupil met jou bespreken hoe hij of zij zich voelt in het
opvanggezin.
› Kijk toe dat je pupil opgroeit in een veilig opvoedingsklimaat maar leg
ook openheid aan de dag voor andere visies en opvoedingswijzen
van het opvanggezin.

Tips & tricks: verblijf bij netwerk
1.

Kennismaking

 Neem voldoende de tijd om het opvanggezin waarbij je pupil verblijft te leren kennen.
Het kan zijn dat zij zich eerder afwachtend of wantrouwig opstellen ten aanzien van
jou als voogd. Soms zijn ze juist zeer blij met de ondersteuning die jij als voogd geeft.
Geef het gezin de tijd om jou te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen.
 Probeer het opvanggezin (samen met de minderjarige) aan het begin een aantal keer
te ontmoeten. Benadruk dat jij als voogd, net zoals hen, handelt in het belang van de
minderjarige.
 Maak vanaf de start een paar concrete afspraken en geef aan welke zaken jij voor je
pupil in orde zal brengen. Toon aan dat je betrouwbaar bent en afspraken nakomt.
 Geef aan dat je als voogd bereid bent om met hen te overleggen en niets zal
ondernemen zonder hen op de hoogte te brengen (tenzij de integriteit van je pupil
in gevaar is).

2.

Taakverdeling

 Maak duidelijke afspraken over de taken die je als voogd zal opnemen en welke taken
de verantwoordelijkheid zijn van het opvanggezin. Op die manier vermijd je dubbel
werk en verwarring bij de pleegouders.
 Schets je taak als voogd en geef aan wat je verantwoordelijkheden zijn. Over de
volgende punten overleg je zeker: de verblijfsprocedures, school, gezondheid,
contact met ouders in het land van herkomst, bankrekening, administratieve
stappen bij de gemeente, groeipakket/gezinsbijslag/studietoelage, zakgeld en
sparen, invulling van vrije tijd,…
 Maak duidelijk wat jouw wettelijke opdracht als voogd is en bekijk in welke mate
het netwerk bepaalde taken kan en wil opnemen.
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Tips & tricks: verblijf bij netwerk

 Probeer je pupil soms ook alleen te spreken. Dit hoeft niet vanaf de eerste
ontmoeting. Volg het ritme van het opvanggezin en je pupil, tenzij je vermoedt dat je
pupil niet thuishoort in het gezin. Als het moeilijk is om de minderjarige zonder het
opvanggezin te spreken, kan je best een afspraak te maken op school, in het park,
enzovoort.

Tool van voogden

Alleen wonen
3.

Begeleiding

 Schakel bijkomende begeleiding van de diensten van pleegzorg/Mentor Jeunes in na
akkoord van het opvanggezin. Deze begeleiding geeft het opvanggezin de nodige
pedagogische en financiële ondersteuning. Het zorgt ook dat je als voogd een partner
hebt om mee te overleggen over de begeleiding van je pupil en het opvanggezin.

4.

Mutualiteit

 Als de domicilie van je pupil op het adres van het opvanggezin staat, wordt je pupil
ingeschreven als ‘persoon ten laste’. Je kan de minderjarige dan niet inschrijven als
‘gerechtigde minderjarige’.
 Als het opvanggezin recht heeft op verhoogde tegemoetkoming dan heeft je pupil
hier ook recht op. Als het opvanggezin hier geen recht op heeft, dan je pupil ook niet.
 Als je pupil nog geen drie maanden school loopt, dan kan je voor medische verzorging
beroep doen op dringende medische hulp via het OCMW. Als je pupil een code 207 ‘no
show’ heeft (→ BOEK 5 – Medische en psychische opvolging) kan je je tot de medische
dienst van Fedasil richten voor de terugbetaling van medische kosten.

5.

Financieel

Tips & tricks: verblijf bij netwerk

 Bekijk of een steunaanvraag bij het OCMW kan worden ingediend (zie verdere uitleg
bij ‘OCMW’ in dit hoofdstuk).
 Bekijk het recht op het Groeipakket/gezinsbijslagen/studietoelagen en onderneem
hiervoor de nodige stappen in samenspraak met het opvanggezin en je pupil.
 Bespreek als voogd de financiële situatie van je pupil met je pupil en het netwerk.
Wanneer het opvanggezin van je pupil zelf ook nog niet lang in België verblijft, ben je als
voogd vaak erg betrokken in het dagelijks leven van de minderjarige. Baken daarom goed af
wat jouw taken zijn en zoek altijd naar extra ondersteuning voor het opvanggezin, hetzij via
de dienst voor pleegzorg/Mentor Jeunes, hetzij via andere ondersteunende diensten.
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In dit hoofdstuk bespreken we het traject van een minderjarige die alleen of zelfstandig gaat wonen in een eigen woning. De minderjarige staat dan zelf in voor
het eigen onderhoud, het betalen van de huurprijs en andere kosten verbonden
aan het alleen wonen. Dit is niet te verwarren met de opvang in derde fase via een
OCMW of NGO (‘begeleide autonomie’), in het kader van het opvangmodel van
Fedasil (→ BOEK 5 - Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie). Tijdens die derde
fase woont de minderjarige ook vaak alleen in een studio, maar kadert dit nog
in de materiële hulp en opvang die een minderjarige aangereikt krijgt. Het is een
fase waarin de minderjarige wordt begeleid naar zelfstandigheid. De minderjarige
moet in die fase geen huurprijs betalen en kan de woning slechts tijdelijk gebruiken. We belichten in dit hoofdstuk ook niet het traject van jongeren die bij een
netwerk gaan wonen, al dan niet met de ondersteuning via organisaties. Dat komt
aan bod in (→ BOEK 5 - Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie).
Alleen gaan wonen gaat niet noodzakelijk gepaard met meerderjarig zijn. In (→
BOEK 5 - Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie) werd reeds vermeld dat de minderjarige voldoende autonoom en in staat moet zijn om de huurprijs en de nodige
kosten die gepaard gaan met het alleen wonen te kunnen betalen. Omwille van die
laatste reden betreft het in de praktijk meestal minderjarigen die een statuut als
erkend vluchteling of subsidiair beschermde kregen, aangezien zij vanaf dat moment in aanmerking komen om maatschappelijke dienstverlening aan te vragen
bij een OCMW. Een minderjarige kan slechts alleen gaan wonen na de goedkeuring
van de voogd.

1

Uitdagingen en verantwoordelijkheden

Alleen gaan wonen als minderjarige brengt heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Veel minderjarigen zijn erop gebrand om alleen te gaan
wonen, maar kunnen (nog) niet ten volle inschatten welke impact dit zal hebben
op hun leven. Elke dag zelf koken, budget beheren, alle administratie opvolgen,
naar school blijven gaan, vuilnis sorteren en op de juiste dag buitenzetten, enz. zijn
slechts enkele voorbeelden van nieuwe verantwoordelijkheden die de minderjarige plots zelf moet opnemen.

105

Tool van voogden
Het is daarom uitermate belangrijk om samen met de minderjarige, de opvangstructuur (als die nog aanwezig is), andere partners en netwerk een realistische
inschatting te maken van de haalbare pistes en de gevolgen van het alleen gaan
wonen. Ondersteun de jongere bij het uitbouwen van een breed sociaal netwerk
en ga samen op zoek naar extra begeleiding (→ BOEK 5 - Opvang, jeugdhulp en
jeugddelinquentie).

Barometer: is mijn pupil klaar om alleen te wonen?
De overstap naar alleen wonen is voor de meeste jongeren niet evident. Probeer gepaste
begeleiding te vinden via de jeugdhulp of andere organisaties.
Onderstaande barometer is geen checklist die volledig afgevinkt moet worden voordat
je pupil alleen kan gaan wonen. Het zijn indicaties die jou als voogd, in samenwerking
met het netwerk en de begeleiding, kunnen helpen om de afweging te maken.

1.

Basisbegrip van de Belgische
instanties en administraties





Weet je pupil welke diensten voor welke zaken verantwoordelijk zijn (bv. de gemeente,
het OCMW, de mutualiteit)? Weet je pupil wie hij of zij kan contacteren met vragen
over administratie?
Niveau van zelfredzaamheid





Stelt je pupil zelf hulpvragen en spreekt hij of zij jou of de begeleiding hierover aan?
Onderneemt je pupil zelf actie als iets onduidelijk is? Schakelt hij of zij bijvoorbeeld
zelfstandig Google Translate in of contacteert je pupil jou zelf via WhatsApp?

3.

Huishoudelijke vaardigheden





Kan je pupil zijn of haar eigen kamer onderhouden? Kan je pupil boodschappen doen
aan een redelijk budget? Kan je pupil (gezond) koken?
Deze zaken zal je in de praktijk vaak moeten navragen bij de opvangbegeleiding.

4. Omgaan met budget





Begrijpt je pupil de kosten die komen kijken bij het alleen wonen? Heeft je pupil een
realistisch beeld van de kostprijs van een studio, een wekelijks budget voor voeding,
enzovoort?
Je pupil moet zeker niet in staat zijn om een perfecte begroting op te stellen. Het is
belangrijk dat hij of zij een realistische schatting maakt van de inkomsten en uitgaven
en weet hoe hij of zij het budget zal beheren.

5. Onderwijs





Kan je pupil alleen opstaan om naar school of stage te gaan? Is je pupil veel afwezig,
en zo ja, ken je de oorzaak hiervan? Zal het spijbelgedrag af- of toenemen bij het
alleen wonen?

6. Netwerk en begeleiding





Heeft je pupil vrienden of familieleden waarbij hij of zij terecht kan? Legt je pupil snel
contacten of vrees je dat je pupil eerder in sociaal isolement zal belanden?
Als je denkt dat je pupil een sterker netwerk nodig heeft, ga je best samen op zoek
naar gepaste begeleiding. Staat hij of zij hiervoor open?
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Barometer: is mijn pupil klaar om alleen te wonen?

2.

1.1. Wegvallen van begeleiding
Jongeren die alleen gaan wonen na een verblijf in een opvangstructuur vallen vrij
plots terug op een ander soort begeleiding dan in het opvangcentrum of de leefgroepwerking. De opvolging vanuit het OCMW bijvoorbeeld is niet te vergelijken
met de intensiteit waarmee een minderjarige begeleid wordt in de opvangstructuur. Op de leeftijd van 18 jaar valt bovendien de voogdij weg. Het is belangrijk om
alvorens het alleen wonen op zoek te gaan naar de nodige ondersteuning zodat het
alleen wonen een haalbare optie wordt voor de minderjarige.

1.2.

School en werk

Minderjarigen die alleen gaan wonen staan er plots alleen voor om op tijd op te
staan om naar school of werk te gaan en om alleen alle huistaken op te volgen. In
combinatie met de vrijheid en verantwoordelijkheid die minderjarigen krijgen bij
het alleen wonen is dit vaak overweldigend. Het is belangrijk dat de jongere, zeker in het begin, voldoende ondersteund wordt in het opbouwen van een routine.
Breng de (toekomstige) school en de werkplek alvast op de hoogte over de nieuwe
situatie van de jongere en zorg voor ondersteuning waar nodig.

1.3.

Administratie

Alleen gaan wonen brengt heel wat administratieve opvolging met zich mee. Minderjarigen die alleen gaan wonen staan plots alleen voor het opvolgen van heel wat
verplichtingen en het betalen van facturen. Raadpleeg tijdig het OCMW of een andere ondersteuningsdienst voor eventuele extra ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld via bijkomende tussenkomsten, voorschotten, budgetbeheer (het OCMW
dat de huurprijs afhoudt van het equivalent leefloon en rechtstreeks stort aan
de verhuurder), enz. (→ BOEK 5 - Medische en psychische begeleiding). Bekijk samen met de jongere waar men terecht kan met administratie, brieven en facturen.
Veel officiële briefwisseling is geschreven in een taal die (te) moeilijk is voor de minderjarige. Zeker in het begin van het alleen wonen is een goede ondersteuning van
de minderjarige belangrijk. Niet betaalde facturen kunnen extra kosten met zich
mee brengen en kunnen op langere termijn ernstige gevolgen hebben.

1.4.

Eenzaamheid en uitbreiding van sociaal netwerk

Veel jongeren hebben eens ze effectief alleen wonen last van eenzaamheid. Het
is erg belangrijk om de minderjarige te helpen bij het uitbouwen van een eigen
sociaal netwerk, al voor het alleen gaan wonen. Idealiter kan de minderjarige alleen gaan wonen in de regio waar er al een netwerk werd uitgebouwd en waar de
plaatsen voor ondersteuning, sociaal contact of ontspanning bekend zijn. Het is
belangrijk om rekening te houden met de voorkeur van locatie waar de jongere
wil wonen. Vaak is dit echter niet mogelijk en verhuizen minderjarigen vanuit de
opvangstructuur naar een regio die onbekend is. Begeleid de minderjarige dan om
de buurt te leren kennen, om zich te melden bij plaatselijke organisaties zoals een
Service d’Action en Milieu Ouvert (AMO) , een Jongeren Advies Centrum (JAC), ga
samen de buurt verkennen, zoek een vrijetijdsbesteding in de buurt waar de minderjarige kan worden ingeschreven, zoek in samenspraak met de minderjarige een
buddy-project waar de jongere aan de hand van een buddy, peter/meter, steunfiguur plaatselijk een breder netwerk kan opbouwen, enz. (→ BOEK 6 - Vrije tijd).

1.5.

Op zoek gaan naar een woning

De zoektocht naar een woning dient grondig te worden voorbereid. Naast de afweging of de jongere in staat is en de nodige begeleiding heeft om met een hele reeks
nieuwe verantwoordelijkheden om te gaan, is het belangrijk om een geschikte en
betaalbare woning te vinden.
De zoektocht naar een woning op de private huurmarkt is uitermate moeilijk. De
huisvesting die betaalbaar is voor minderjarige is vaak in minder goede of slechte
staat of de verhuurder wordt overbevraagd wegens veel geïnteresseerde huurders. Het feit dat een minderjarige minderjarig is, een (equivalent) leefloon heeft
van het OCMW en/of een andere nationaliteit heeft dan de Belgische, maken het
nog moeilijker om een kwalitatieve en betaalbare woning te vinden. Waarschuw de
jongere voor huisvesting die niet aan de nodige regionale of stedelijke woonnormen voldoet. Woonnormen hebben te maken met veiligheid van de woning (bv.
veiligheid van elektriciteit, gas, verluchting, aantal vierkante meters die nodig is in
een bepaalde ruimte) en kunnen variëren van gemeente tot gemeente.
Indien een woning niet in orde blijkt te zijn, zal de verhuurder hiervoor de nodige
ingrepen moeten ondernemen. Bovendien kan dit een invloed hebben op het ontvangen van een eventuele huursubsidie. De huursubsidie is een tegemoetkoming
in de huurprijs voor huurders die behoeftig zijn (ook minderjarigen kunnen in aanmerking komen).
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Er zijn verschillende voorwaarden om recht te hebben op een maandelijkse tussenkomst van de huursubsidie. Meer informatie via https://www.wonenvlaanderen.be/
premies/voor-wie-de-vlaamse-huursubsidie-0, https://www.wallonie.be/fr/demarches/obtenir-une-allocation-de-demenagement-et-de-loyer-adel,https://logement.
brussels/louer/allocations-de-relogement/.
Verder is het noodzakelijk dat een minderjarige zich moet kunnen domiciliëren op
het adres van de woning. Elke minderjarige die alleen gaat wonen moet immers
ingeschreven kunnen worden in het register van de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Informeer de minderjarige bovendien over de gevolgen van het samenwonen met iemand anders. Het (equivalent) leefloon als alleenstaande zou wel
eens kunnen worden aangepast naar een leefloon als samenwonende (een bedrag
dat lager is dan het bedrag als alleenstaande).

›

›

›

›

Geef de minderjarige zeker mee om hun eigen netwerk aan te spreken om een
geschikte woning te vinden. Vaak hebben verhuurders meerdere panden die mogelijks nog niet fofrmeel als te huur aangeduid staan via zoekertjes. Als de minderjarige vanuit een opvangstructuur of voorziening in de jeugdhulp op zoek gaat
naar een woning, zullen de begeleiders van die structuur ondersteuning bieden in
de zoektocht naar een eigen woning. Er zal wel steeds een grote verantwoordelijkheid, inspanning en proactieve houding van de minderjarige zelf worden gevraagd
hierin. Er bestaan verschillende organisaties die, al dan niet met vrijwilligers, ondersteuning aanbieden in de zoektocht naar een woning. Het loont de moeite om
tijdig te informeren bij de opvangstructuur of bij lokale entiteiten van de gemeente waarin de minderjarige op zoek gaat naar huisvesting of er ondersteuning kan
worden geboden bij dit zoekproces.
Onderstaand niet-exhaustief overzicht geeft enkele organisaties weer waar informatie kan worden ingewonnen rond de zoektocht naar een woning (en soms bij uitbreiding over de overgang naar zelfstandig wonen). We verwijzen hier ook naar het (→
BOEK 5 - Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie) en naar verder in dit hoofdstuk;
› Caritas International: een ngo die onder meer ervaring heeft in het ondersteunen
van minderjarige en voogden. Bij de sociale dienst van CAW Brabantia – Antenne
Caritas International kan je terecht met vragen en kunnen maatschappelijk werkers
doorverwijzen naar andere organisaties die kunnen ondersteunen in de zoektocht
naar huisvesting. In het verleden waren er al projecten van Caritas International
waarbij men een eerstelijnsaanbod had voor de zoektocht naar een woning. Meer
informatie via: https://www.caritasinternational.be
› Het project ‘Woning gezocht buren gevonden’ is een initiatief van Orbit
vzw en ondersteunt burgerinitiatieven die zich inzetten om erkende
vluchtelingen te helpen in hun zoektocht naar huisvesting in Vlaanderen. Meer
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informatie via https://www.orbitvzw.be/; http://www.woninggezocht.be/ en
https://www.woninggezocht.be/category/de-buren/.
Convivial is een Brusselse vzw die een brede waaier van activiteiten en diensten
aanbiedt. Je kan er onder meer terecht voor hulp bij de zoektocht naar een woning.
Meer informatie via www.convivial.be en https://www.convivial.be/logement/.
Infor Jeunes is een Franstalig netwerk dat jongeren wil informeren over verschillende
thema’s. Je kan er online terecht of in één van de fysieke centra. Meer informatie
via https://inforjeunes.be/ of https://inforjeunes.be/thematique/logement/.
Het Platform Kinderen op de Vlucht is een tweetalig platform dat meer dan 50
organisaties bijeenbrengt rond kinderen op de vlucht. Meer informatie rond
huisvesting voor minderjarige kan geraadpleegd worden via de website: https://
www.kinderenopdevlucht.be/nl/dossiers-thematiques/huisvesting/introductie-1/
Informeer ook zeker naar organisaties die kunnen ondersteunen in de zoektocht
naar een woning via het OCMW van de gemeente of stad waar de minderjarige zich
wil vestigen, via een plaatselijk AMO (via https://pro.guidesocial.be/associations/
services-actions-milieu-ouvert-amo-1580.html ) of CAW (www.caw.be).

1.6.

Het vinden van een betaalbare woning

Om ervoor te zorgen dat het alleen wonen financieel draagbaar is en blijft, dient
een grondige voorbereidende oefening in budgetbeheer met de jongere te worden
gemaakt. Het is belangrijk om op die manier aan te tonen hoe men de afweging
kan maken of een woning betaalbaar is en welke impact de huurprijs heeft op het
totale budget van de minderjarige.
› Informeer bij het OCMW of de steunaanvraag kan worden goedgekeurd en wat
de mogelijkheden zijn voor eventuele huurwaarborg, aankoop meubels, enz..
› Zorg dat de huurprijs van de woning betaalbaar is in verhouding met het
(equivalent) leefloon.
› Bekijk of de kosten voor elektriciteit, gas, water en eventueel internet
inbegrepen zijn in de huurprijs of niet. Indien niet, moeten aparte contracten
afgesloten worden.
› Bovendien is het afsluiten van een brandverzekering verplicht voor iedereen
die een woning huurt in Vlaanderen of Wallonië.
Dit is nog niet het geval voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Toch wordt
het ten zeerste aangeraden om een brandverzekering af te sluiten. Ook deze
kosten breng je dus best in rekening.
Maak samen met de minderjarige het overzicht wat er na het betalen van de huurprijs en de bijkomende kosten overblijft en of dit voldoende is om alle andere kosten
te dekken.
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Checklist: mijn pupil gaat alleen wonen
Let op! Dit is een overzicht van alle te nemen stappen wanneer je pupil alleen gaat wonen. Dit
betekent niet dat jij als voogd zelf alles in orde moet brengen. Het is wel belangrijk dat jij samen
met je pupil verzekert dat al deze zaken in orde zijn.
Inschrijving in de gemeente en adreswijziging
Geef de adreswijziging door aan de gemeente. Als de effectieve woonstcontrole
lang op zich laat wachten, kan je zelf de wijkagent contacteren. Na de
woonstcontrole door de wijkagent zal de gemeente een uitnodiging verzenden
om het adres op de identiteitskaart aan te passen.
Wanneer je pupil erkend wordt als vluchteling moet een adreswijziging nog
worden doorgegeven aan DVZ en het CGVS tot het moment dat het CGVS het
vluchtelingenattest aflevert aan je pupil. Daarna gebeuren adreswijzigingen enkel
bij de gemeente. Wanneer een jongere subsidiaire bescherming verkrijgt, moeten
adreswijzigingen nog worden doorgeven aan het CGVS en DVZ tot 30 dagen na
ontvangst van de beslissing tot toekenning van subsidiaire bescherming. Bij
een verhuis na deze 30 dagen moet de jongere zich enkel nog tot de gemeente
wenden. De adreswijziging bij het CGVS via aangetekend schrijven en bij DVZ via
mail (asylum.minors@ibz.fgov.be).
Breng verder de dienst Voogdij en het bevoegde vredegerecht op de hoogte van
de verhuis. Vraag het vredegerecht expliciet om het dossier over te maken aan het
vredegerecht van de nieuwe woonplaats.

Checklist: mijn pupil gaat alleen wonen

Huurcontract
Bij de ondertekening van het huurcontract kan het zijn dat de huisbaas vraagt om
als voogd het contract mee te ondertekenen. Je kan dit doen met de vermelding:
“Ondertekend in de hoedanigheid als voogd van ‘naam NBMV’ en in naam en voor
rekening van ‘naam NBMV’.
Verzekering
Voor een woning in Vlaanderen of Wallonië moet de minderjarige verplicht een
brandverzekering afsluiten. Dit is nog niet het geval voor een woning in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar dit wordt wel ten zeerste aangeraden.
Voor het afsluiten van een brandverzekering contacteer je een bank of een
andere verzekeringsinstelling. Het is in de praktijk niet steeds evident om een
brandverzekering op naam van een minderjarige af te sluiten. Hierin verschilt de
praktijk van bank tot bank.
Je pupil kan verder een familiale verzekering afsluiten. Dit is niet verplicht, maar
kan soms aan te raden zijn.
Huurwaarborg
Een verhuurder kan een huurwaarborg van twee of maximum drie maanden huur
vragen. Het bedrag van de huurwaarborg en de formaliteiten verschillen van gewest
tot gewest, dus informeer je goed. Sommige verhuurders willen de huurwaarborg
cash, dit is echter niet wettelijk.
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Tool van voogden
Het OCMW kan de minderjarige ondersteunen door het bedrag van de
huurwaarborg voor te schieten (de minderjarige betaalt dit dan maandelijks
in schijven terug), een bankgarantie of een waarborgbrief af te leveren. Een
huurwaarborglening via het Vlaams Woningsfonds is een optie wanneer je pupil
meerderjarig is wanneer het huurcontract ingaat en de woning zich in Vlaanderen
bevindt.
Aanvraag OCMW-steun
De aanvraag voor OCMW-steun doe je best zo snel mogelijk. Bekijk of je een
afspraak moet maken voor de eerste aanmelding en welke documenten hierbij
nodig zijn.
Vraag op voorhand aan het OCMW in kwestie wie op de afspraak verwacht wordt.
Het is sterk aangeraden om als voogd mee te gaan met je pupil. Als je zelf niet kan
meegaan is het raadzaam om een begeleidende brief aan het OCMW te bezorgen
die de situatie van je pupil kadert en jouw contactgegevens als voogd vermeldt.
Meer info rond welke steun je kan aanvragen en hoe je dat doet, is terug te vinden
in de tekst rond alleen wonen en in de tool ‘tips en tricks: OCMW-aanvraag’ die
toegevoegd werd aan het hoofdstuk.
Elektriciteit, water, gas
In sommige huurcontracten zitten de kosten voor water en energie inbegrepen,
maar vaak zal je pupil zich moeten aansluiten bij een water- en/of energieleverancier.
Je kan online nagaan welke energieleverancier de goedkoopste is voor de regio waar
je pupil gaat wonen via www.vtest.vreg.be (Vlaanderen), www.cwape.be (Wallonië)
en www.brugel.brussels.be (Brussel). Bekijk ook of je pupil in aanmerking komt
voor een sociaal tarief. In Vlaanderen kan een persoon die recht heeft op het
sociaal tarief een kortingsbon van Fluvius aanvragen voor de aankoop van een
energiezuinige koelkast of wasmachine (www.fluvius.be/nl.thema/premies).
Als de leveranciers aan jou als voogd vragen om de contracten mee te ondertekenen,
doe je dit met de vermelding: “Ondertekend in de hoedanigheid als voogd van ‘naam
NBMV’ en in naam en voor rekening van ‘naam NBMV”.
Internet
Bekijk samen met je pupil welke internetprovider het meest aangewezen is. Dat
kan via www.bestetarief.be.
Huursubsidie
De huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurprijs voor huurders die
behoeftig zijn. In Wallonië is dit de ‘allocation de loyer’ en voor het Brussels gewest
gaat het om een ‘allocation de relogement’. De toekenning van de tegemoetkoming
is onderhevig aan voorwaarden en deze verschillen van gewest tot gewest. De
aanvrager moet bijvoorbeeld ingeschreven zijn op de wachtlijst van een sociale
huisvestingsmaatschappij, wat als minderjarige soms niet mogelijk is. Toch kan
het de moeite lonen om de aanvraag in te dienen.
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Checklist: mijn pupil gaat alleen wonen

Tool van voogden

Tool van voogden

Mutualiteit en inschrijving huisarts
Schrijf je pupil in bij de mutualiteit als ‘gerechtigde minderjarige’ als dit nog niet
gebeurd zou zijn (→ BOEK 5 – Medische en psychische opvolging).
Om een goede medische opvolging van je pupil te verzekeren is het belangrijk
om hem of haar in te schrijven bij een huisdokter of wijkgezondheidscentrum
in de buurt. Een wijkgezondheidscentrum werkt met een multidisciplinair team
zodat alle aspecten van de gezondheid aan bod komen. Daarnaast werkt een
wijkgezondheidscentrum meestal met de derdebetalersregeling. Indien er geen
wijkgezondheidscentrum in de buurt is, kan je een huisarts contacteren en
nagaan of een derdebetalersregeling mogelijk is.

Checklist voor de jongere: alleen wonen
Deze checklist kan je als voogd gebruiken om je pupil te betrekken bij de overgang naar
alleen wonen. Voor alle volledigheid raadpleeg je ook best de checklist voor voogden
‘mijn pupil gaat alleen wonen’.

Ik ga alleen wonen! Wat moet ik zeker in orde brengen?


Ik onderteken mijn huurcontract.



Ik betaal mijn huurwaarborg.



Ik betaal mijn eerste maand huur.



Ik verander mijn adres:

1. Ik geef mijn nieuw adres door aan de gemeente.
2. Ik hang mijn naam aan mijn deurbel en aan mijn brievenbus.
3. De politie komt op bezoek om mijn adres te controleren.
4. Ik ga naar de gemeente om mijn adres op mijn identiteitskaart te veranderen.

Netwerkontwikkeling
Als je pupil nog geen uitgebreid netwerk heeft, is het zinvol dat hij of zij op voorhand
de buurt verkent. Je kan bijvoorbeeld samen langsgaan bij het lokale JAC of AMO
zodat je pupil weet dat hij of zij daar terecht kan met vragen. Daarnaast is het
interessant om na te gaan of vzw’s of de stad/gemeente initiatieven aanbieden
rond steunfiguren, buddy’s, huiswerkbegeleiding, enzovoort.

Checklist: mijn pupil gaat alleen wonen

Als je pupil dit wil, kan een inschrijving bij een sportclub, muziekschool of
jeugdwerking een goede manier zijn om mensen te leren kennen en een netwerk
op te bouwen.
Onderwijs
Mogelijks moet je pupil van school veranderen. Bekijk op voorhand welke
mogelijkheden er zijn om de lopende opleiding verder te zetten. Contacteer
de school op tijd om te vragen of er een vrije plaats is voor je pupil. Dit is geen
evidentie middenin een schooljaar.
Regel de inschrijving bij voorkeur al voor de effectieve verhuis zodat je pupil
geen schooldagen moet missen. Breng ook de vorige school op de hoogte van de
datum van verhuis en geef de contactgegevens van de nieuwe school door zodat
het leerlingendossier kan doorgegeven worden.

OK



Samen met mijn voogd vraag ik OCMW-ondersteuning aan.



Ik neem een brandverzekering.



Ik sluit een contract af voor:

1.
2.
3.

Gas & elektriciteit
Water
Internet



Ik schrijf mij in bij een dokter. Dit wordt mijn huisdokter waar ik naartoe ga als ik ziek ben.



Ik bekijk of ik een nieuw vervoersabonnement nodig heb om naar school te gaan.

Vervoersabonnementen
Bekijk met je pupil welke abonnementen nodig zijn om vlot naar school te gaan.
Je pupil kan aan de mutualiteit (met inschrijving als ‘gerechtigde minderjarige’)
een attest ‘verhoogde tegemoetkoming’ aanvragen. Met dit attest kan je pupil
een abonnement bij De Lijn/TEC/MIVB aan verminderd tarief kopen en een
kortingskaart ‘verhoogde tegemoetkoming’ bij de NMBS aanvragen.
Ook via het OCMW is het meestal mogelijk om een abonnement voor De Lijn/
MIVB/TEC te kopen aan verminderd tarief.
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Checklist voor de jongere: alleen wonen

Bank
Open zo snel mogelijk een zicht- en spaarrekening bij een bank naar keuze als je pupil
die nog niet had. Als je pupil wel al over een bankrekening beschikt, communiceer
je de adreswijziging best aan de bank. Veelal moet je pupil hiervoor langsgaan in
het bankkantoor. Als je pupil al een elektronische identiteitskaart heeft, kan je via
online banking soms ook de identiteitskaart opnieuw inlezen.

Tool van voogden

2

OCMW

Elke gemeente heeft een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). 38 Wie geldzorgen heeft, kan naar het OCMW gaan. De sociale dienst zal onderzoeken hoe deze problemen kunnen worden opgelost. Indien aan bepaalde
voorwaarden is voldaan kan een OCMW steun verlenen aan de minderjarige als
hiervoor een aanvraag werd ingediend.

2.1.

Welke soort bijstand verleent het OCMW?

Financiële steun in de vorm van een leefloon is een maatregel die behoort tot het
pakket maatschappelijke integratie dat wordt toegekend door een OCMW. Een
OCMW kan een minderjarige geen maatschappelijke integratie toestaan omdat
deze jongeren minderjarig zijn. Dit kan wel als een minderjarige gelijkgesteld wordt
aan een meerderjarige (m.n. minderjarige met één of meerdere kinderen ten laste,
zwangere minderjarige of minderjarige die meerderjarig verklaard is door het huwelijk. Zodra de minderjarige 18 jaar oud is, kan deze wel in aanmerking komen voor
het recht op een leefloon indien er voldaan is aan de toekenningsvoorwaarden.
Minderjarigen kunnen wel een equivalent leefloon krijgen, wat behoort tot de
maatschappelijke dienstverlening van een OCMW. Maatschappelijke dienstverlening zorgt ervoor dat een persoon een menswaardig leven kan leiden. Deze steun is
toegankelijk voor iedereen ongeacht de leeftijd, ook voor de niet-begeleide minderjarige vreemdeling.39 Zelfs als een minderjarige dus niet voldoet aan de strikte voorwaarden om van maatschappelijke integratie te genieten, kan er wel maatschappelijke dienstverlening aangevraagd worden. Het OCMW zal bepalen of de minderjarige
‘behoeftig’ is (zie later) en welke hulp het beste past bij de minderjarige.
Maatschappelijke dienstverlening kan naast een equivalent leefloon ook bestaan
uit andere soorten ondersteuning waar de minderjarige recht op kan hebben,
naargelang de conclusies van het sociaal onderzoek:
› Huurwaarborg: dit is een som geld dat dient als garantie voor de verhuurder
in het geval hij niet zou worden vergoed wanneer de huurder zijn verplichtingen
geheel of gedeeltelijk niet nakomt. De verhuurder kan deze som geld bijvoorbeeld
aanspreken wanneer de huurder de huurprijs niet betaalt volgens de
afgesproken tijdstippen, de woning niet onderhoudt, de nodige herstellingen niet
uitvoert, de gehuurde woning op het einde van het huurcontract in slechte staat
achterlaat, enz. De huurwaarborg is twee- of driemaal de maandelijkse huurprijs
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die vaak op een geblokkeerde bankrekening wordt geplaatst. Het OCMW kan
de minderjarige ondersteunen door het bedrag van de huurwaarborg voor te
schieten, een bankgarantie of een waarborgbrief af te leveren. Het bedrag van de
huurwaarborg en de formaliteiten verschillen van gewest tot gewest. Voor meer
informatie verwijzen we naar de website van Helder Recht (www.helderrecht.
be) / Droits Quotidiens (www.droitsquotidiens.be). De minderjarige betaalt dit in
schijven terug aan het OCMW aan de hand van een afbetalingsplan.
Installatiepremie: dit is een geldsom om meubels te kopen. Het helpt de
minderjarige om de woning voor de eerste keer instapklaar te maken en in te
richten. Iemand kan slechts eenmalig aanspraak maken op een installatiepremie
en bovendien kan de minderjarige dit slechts aanvragen als deze verhuist
vanuit een opvangstructuur en dus niet bij een verhuis uit een andere woning
waar de minderjarige gedomicilieerd was. De installatiepremie moet niet
terugbetaald worden aan het OCMW, want het OCMW wordt voor deze steun
volledig betoelaagd door de POD MI.
Eerste maand huur: een OCMW kan de eerste maand huur voorschieten
omdat de eerste uitbetaling van het equivalent leefloon vaak niet overeenkomt
met de datum waarop de huurprijs voor de eerste keer moet betaald worden.
Participatie en sociale activering: deze vorm van ondersteuning dient om
tussen te komen in cultuur- en sportactiviteiten en -evenementen of bij nieuwe
informatie- en communicatietechnologie.
Budgetbeheer: Een maatschappelijk werker van het OCMW ontvangt de
inkomsten van de minderjarige en doet de betalingen van de vaste kosten
en van de schulden in de plaats van de minderjarige. De minderjarige krijgt
leefgeld om eten mee te kopen of om andere noodzakelijke aankopen te
kunnen betalen. Bij budgetbegeleiding beheert de minderjarige nog steeds zelf
de inkomsten, maar ondersteunt een maatschappelijk werker bij het houden
van het overzicht en het opstellen van een budgetplan.
Medische kosten: we verwijzen hiervoor naar het (→ BOEK 5 - Medische en
psychische begeleiding).
Schoolkosten
Vervoerskosten
-…

Deze lijst is geen exhaustieve opsomming en kan verschillen naargelang
gewestelijke wetgeving en van OCMW tot OCMW en is ook afhankelijk van het
sociaal onderzoek.
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Een OCMW kan maatschappelijke dienstverlening toestaan aan een minderjarige
indien voldaan is aan de volgende voorwaarden (ook wel gekend als de toekenningsvoorwaarden):
•
in België verblijven;
•
een verblijfsrecht hebben. Een brochure opgemaakt door de verschillende
verenigingen voor Steden en Gemeenten verduidelijkt deze voorwaarde aan
de hand van een FAQ van de POD Maatschappelijke Integratie. De FAQ impliceert dat het feit dat een minderjarige geïdentificeerd is door de Dienst Voogdij
voldoende is om de voorwaarde van verblijfsrecht te vervullen, ongeacht of de
minderjarige een verblijfsprocedure opgestart heeft of al in het bezit is van een
verblijfsrecht. De identificatie als minderjarige wordt beschouwd als een vorm
van internationale bescherming die als norm primeert op elke andere norm.
•
behoeftig zijn. Dit betekent voornamelijk dat de minderjarige niet ten laste
mag zijn van een andere instelling (materiële hulp van Fedasil of een opvangpartner, jeugdhulp, opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel,
enz.). Zolang de minderjarige dus verblijft in een opvangstructuur, heeft deze
geen recht op bijstand van het OCMW.

2.2. Welk OCMW is bevoegd?
Het OCMW van de gemeente waar de minderjarige gewoonlijk verblijft is bevoegd.40
Dit is een feitenkwestie en wordt mee onderzocht tijdens het sociaal onderzoek.
Als de voogd de aanvraag bij het verkeerde OCMW indiende, stuurt het OCMW
deze aanvraag binnen de vijf dagen door naar het bevoegde OCMW.

2.2.1. Bijzondere regels
In een aantal situaties wordt er afgeweken van de algemene regel.41
Voor hulpvragen gesteld voor het verlaten van de opvangstructuur, is het OCMW
van de plaats van de opvangstructuur bevoegd voor de financiële ondersteuning
van de eerste maand huur en de installatiepremie.
Het OCMW van de nieuwe woonst is bevoegd voor de huurwaarborg. Als de jongere de aanvraag doet na het verlaten van de opvangstructuur, zijn de normale
bevoegdheidsregels van toepassing en is het OCMW van de nieuwe verblijfplaats
bevoegd voor alle OCMW-dienstverlening.
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Wanneer de minderjarige in een instelling (bijvoorbeeld een erkende instelling
voor gehandicapten, instellingen van Bijzondere Jeugdzorg, pleeggezinnen, enzovoort) verblijft, is het bevoegde OCMW dat van de gemeente waar de minderjarige ingeschreven stond in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister op
het moment van de opname in de instelling. Dit OCMW blijft bevoegd zolang de
minderjarige in de instelling verblijft, ook al verliest de minderjarige ondertussen
diens inschrijving of wordt die veranderd.42 Dit OCMW blijft ook bevoegd als de
minderjarige zonder onderbreking van de ene naar de andere instelling verhuist.
Dit zorgt voor continuïteit.
Wanneer de minderjarige dakloos is en niet in een opvangcentrum verblijft, is het
bevoegde OCMW dat van de gemeente waar de minderjarige zich feitelijk bevindt
op het moment dat men om bijstand vraagt.43

2.3. Hoe gebeurt de aanvraag?
De voogd kan de aanvraag tot steun zowel schriftelijk als mondeling indienen. Bij
een mondelinge aanvraag is het beter om samen de aanvraag te doen. De voogd
moet handtekenen ter bevestiging van de aanvraag en krijgt een ontvangstbewijs.
De volgende documenten van de minderjarige zijn nodig om de aanvraag te doen:
› de identiteitskaart of verblijfsvergunning
› een klevertje van de mutualiteit
› een huurcontract of belofte tot verhuur
› informatie aangaande het groeipakket
› een bewijs van inschrijving voor de school
› een attest van ‘verlaten opvangstructuur’44
› eventueel een begeleidende brief van de voogd.

2.3.1. Steunaanvraag zonder huurcontract
Het aanleveren van een huurcontract bij de aanvraag voor OCMW-ondersteuning is
een veelvoorkomende moeilijkheid. Veel huisbazen willen pas een huurovereenkomst
opmaken als ze zeker zijn dat de minderjarige de huur zal kunnen betalen.
Ze willen ze een bevestiging van de goedkeuring van OCMW-ondersteuning, terwijl
het OCMW een huurovereenkomst vraagt om de steunaanvraag goed te keuren. Dit
kan een bijkomende drempel zijn voor de minderjarige om een verhuurder te vinden.
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Het is belangrijk om voor het ondertekenen van de huurovereenkomst na te gaan
bij het OCMW of de steunaanvraag kan worden goedgekeurd. Indien het OCMW
daarvoor effectief een huurovereenkomst vraagt, is het aangewezen om aan de
verhuurder te vragen of er een voorlopig akkoord kan worden getekend onder
voorbehoud van financiële steun van het OCMW.

2.4. Hoe behandelt het OCMW de steunaanvraag?
Als een OCMW een hulpvraag van een minderjarige (en/of de voogd) krijgt, gaat
een maatschappelijk werker van het OCMW over tot het uitvoeren van een sociaal
onderzoek (→ BOEK 5 - Medische en psychische opvolging). Tijdens het sociaal onderzoek verzamelt de maatschappelijk werker alle informatie die nuttig is voor het
beantwoorden van de steunvraag.
Het OCMW doet onderzoek naar de gezinssituatie van de minderjarige, de nationaliteit en het verblijfsrecht, de huisvesting en woonplaats, de sociale rechten
(het OCMW is het ‘laatste redmiddel’), de opleiding, de (mogelijkheid tot) tewerkstelling, de gezondheid (zowel fysiek als psychisch) en de financiële situatie van de
minderjarige. Men gaat na of aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is, of de
huisvesting in orde is (huurprijs niet te hoog, woning conform met de geldende
woonnormen, enz.), of de jongere beschikt over een netwerk zodat er een minimum aan begeleiding en omkadering is, of er reeds een andere organisatie is die
mee voor ondersteuning en begeleiding zal zorgen, waarom de minderjarige zich
in die stad of gemeente wil vestigen (bv. school, werk, familie of ander netwerk),
wat het schooltraject is van de jongere, of de jongere andere financiële middelen
heeft (de vergoeding die een minderjarige verkrijgt in het deeltijds onderwijs voor
het uitgevoerde werk zal een invloed hebben op de hoogte van het equivalent
leefloon en verrekend worden), enz.
Voor het sociaal onderzoek moet het OCMW over alle relevante informatie beschikken. Het is belangrijk om samen met de minderjarige mee te werken aan het sociaal
onderzoek en alle nodige informatie en bewijzen over te maken aan de maatschappelijk werker van het OCMW. Het OCMW heeft dertig dagen om het sociaal onderzoek uit te voeren.45 Deze termijn begint te lopen vanaf het indienen van de steunaanvraag. Daarom is het belangrijk om een bewijs te vragen van de aanmelding.46
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2.5. Wat indien het OCMW een negatieve beslissing neemt?
In een brochure van de Vereniging voor Steden en Gemeenten lezen we: “Juridisch
is het niet toegelaten om een hulpvraag van een minderjarige af te wijzen tenzij uit het
sociaal onderzoek blijkt dat de omstandigheden waarin de minderjarige terecht zou
komen, echt wel een ernstig risico voor de minderjarige kunnen inhouden. En ook in die
situatie beslist uiteindelijk de arbeidsrechter als de minderjarige in beroep gaat tegen
de weigering van het OCMW. Met andere woorden, als het OCMW vaststelt dat de minderjarige in slechte huisvesting terecht zal komen en/of heel weinig begeleiding en omkadering zal hebben, kan het OCMW de minderjarige en zijn voogd proberen af te raden
om door te zetten met de hulpvraag. Als de minderjarige zijn hulpvraag toch indient,
kan het OCMW de toekenning van het equivalent leefloon echter niet weigeren (tenzij er
een ernstig en door het OCMW aangetoond risico voor de minderjarige bestaat).” Let
wel, niet elk OCMW gaat hier op dezelfde manier mee om.
Tegen een beslissing van het OCMW kan een beroep worden ingediend bij de Arbeidsrechtbank van de verblijfplaats van de minderjarige. Vanaf de datum van ontvangst van de beslissing heeft men drie maanden de tijd om dit te doen. In de brief
die de beslissing van het OCMW meedeelt, staat vermeld hoe en waar dit beroep kan
worden ingediend. Het beroep werkt niet opschortend, wat wil zeggen dat de beslissing die het OCMW heeft genomen gewoon wordt uitgevoerd, zonder de beslissing
van de arbeidsrechtbank af te wachten. Ook als er geen beslissing genomen is binnen de dertig dagen na het indienen van de aanvraag, kan de voogd beroep instellen
bij de arbeidsrechtbank.47 Het is daarom belangrijk om bij te aanvraag zeker een
ontvangstbewijs te vragen, zodat het duidelijk is wanneer deze termijn van dertig
dagen juist verstrijkt. De voogd kan het Bureau voor Juridische Bijstand contacteren,
dat een pro-Deoadvocaat zal aanwijzen om de minderjarige bij te staan in deze procedure (→ BOEK 7 - Werken met advocaten). Het beroep is gratis.

2.6. Ondertekenen van het huurcontract
Een minderjarige kan een huurcontract afsluiten vanaf 16 jaar, maar veel verhuurders staan weigerachtig tegenover het afsluiten van een contract met een minderjarige (→ BOEK 6 –Handelingsbekwaamheid). Verhuurders vragen soms aan
de voogd om het huurcontract te ondertekenen. De voogd ondertekent nooit een
contract in eigen naam, maar kan een huurovereenkomst voor de minderjarige
mee ondertekenen met de expliciete vermelding «Ondertekend in de hoedanigheid als voogd van ‘NAAM minderjarige’ en in naam en voor rekening van NAAM
minderjarige». Dit geldt voor alle soorten contracten: huur, aansluiting op nutsvoorzieningen, bankrekening, enz.).
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3

Ondersteuning en begeleiding bij het alleen wonen

Verschillende organisaties bieden een vorm van ondersteuning en begeleiding aan
voor jongeren die alleen (gaan) wonen. We belichtten er al enkelen (→ BOEK 4 - Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie).
Deze begeleiding kan door verschillende organisaties en kan verschillende vormen
aannemen. Voor bepaalde vormen van begeleiding is een officiële aanvraag of aanmelding nodig (→ BOEK 4 - Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie).
Hou er rekening mee dat de vraag groter is dan het aanbod en er vaak sprake is van
aanmeldprocedures en wachtlijsten.
› Begeleiding (ambulant) in de eigen woning. Dit kan via voorzieningen uit de

jeugdhulp (bv. Context begeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW))
of via organisaties gesubsidieerd door de jeugdhulpadministraties (bv.
Mentor Escale) In de ‘Guide Plan Mena’ van de Franse jeugdhulpadministratie
AGAJ (via http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=8642) kunnen
nog andere projecten en organisaties geraadpleegd worden (→ BOEK 4 Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie). Mentor Escale is een Franstalige
organisatie die minderjarigen onder meer begeleidt naar autonomie door het
aanleren van verschillende vaardigheden. De organisatie heeft een aanbod van
groepsactiviteiten, maar biedt ook individuele psychosociale ondersteuning
aan minderjarigen die alleen (gaan) wonen. Informeer tijdig via https://www.
mentorescale.be. Het plaatselijke Centrum voor Algemeen Welzijnswerk biedt
meestal ook een vorm van woonbegeleiding aan waar men terecht kan voor
informatie en ondersteuning met betrekking tot zelfstandig wonen (meer
informatie via www.caw.be). Andere organisaties die mee helpen zoeken naar
een woning, informatie kunnen geven en/of jongeren voorbereiden op wat
alleen wonen allemaal inhoudt zijn onder meer Umoya (www.umoya.be), Live
in
Color
(https://www.liveincolorassociation.com/autonomie-mena-jena),
Espace 28 (http://www.espace28.be/), Racynes ASBL (http://www.racynes.be/
fr/p/association-promotion-logement), Centrum Voor Algemeen Welzijnswerk
Brabantia in Brussel (https://www.brabantia.brussels/nl/huisvesting/ ) en Couleur
Café (https://www.couleurcafeasbl.be/agrements/initiative-locale-integration/)
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› Begeleiding en tijdelijk samenwonen met andere jongeren in huisvesting dat ter

beschikking wordt gesteld van een organisatie zoals bijvoorbeeld Maison Babel
(https://maisonbabel.be/ ), Kleine wooneenheden (bv. https://minor-ndako.be/
watwedoen/studio-54/) (→ BOEK 4 - Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie),
of de rechtstreeks toegankelijke begeleiding bij autonoom wonen in de
Vlaamse jeugdhulp (bv. https://mmzkiosk.be/vluchtelingenwerk/joba-vlw).
Deze initiatieven zijn enkel toegankelijk voor jongeren die recht hebben op een
(equivalent) leefloon. Jongeren kunnen er tijdelijk verblijven in de huisvesting die
de voorziening aanbiedt, maar betalen er huur, vandaar de noodzaak tot recht
op OCMW-steun. De begeleiding binnen de kleine wooneenheden bijvoorbeeld
in Vlaanderen geven een gelijkaardige soort begeleiding als CBAW-begeleiding,
maar deze is enkel toegankelijk voor jongeren met een verblijfsstatuut.
Bovenstaande opsomming bevat een kleine (niet-exhaustieve) greep uit de organisaties die mogelijks een ondersteuning kunnen bieden. Het is belangrijk om vroeg
genoeg in het traject van de minderjarige te proberen om een zicht te krijgen op
welke organisaties eventueel ondersteuning kunnen bieden. Informeer tijdig bij
een Service d’Action au Milieu Ouvert (AMO), een Centrum Algemeen Welzijnswerk
(CAW), een Jongeren Advies Centrum (JAC), Mentor Escale of andere organisatie
voor meer informatie.
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Tool van voogden

Tips & tricks: OCMW-aanvraag

Tool van voogden
HOE
 Welke documenten neem ik mee?

 Je pupil kan de aanvraag in principe alleen doen. Sommige OCMW’s verwachten
echter dat de voogd mee de aanvraag doet. Contacteer het OCMW om te weten
wie ze verwachten op de afspraak. Leg daarbij duidelijk uit dat het gaat over een
aanvraag equivalent leefloon (maatschappelijke dienstverlening) voor een nietbegeleide minderjarige. Vergezel je pupil indien mogelijk, zelfs al is dit niet vereist.
 Als je niet aanwezig kan zijn op de afspraak en je pupil de aanvraag alleen zal doen,
geef je best een begeleidingsbrief mee die de context van je pupil schetst. Deze
brief kan je ook opstellen en meenemen als je zelf naar de afspraak gaat. Het
OCMW kan deze brief toevoegen aan het administratief dossier.
WANNEER
 De aanvraag ‘huurwaarborg’ (en eerste maand huur) kan voor de officiële verhuis.
De aanvraag huurwaarborg gebeurt bij het OCMW van de officiële woonplaats van
je pupil, tenzij die in een opvangcentrum of LOI woont, dan is het OCMW van de
nieuwe woonplaats bevoegd.

 Klevertje van de mutualiteit
 Huurovereenkomst of belofte tot verhuur
 Informatie over het Groeipakket/gezinsbijslagen
 Bewijs van de inschrijving in een school (of VDAB/FOREM/ACTIRIS en
interimkantoren)
 Attest van ‘verlaten opvangstructuur’
 Eventueel de begeleidende brief, als je als voogd niet mee kan naar de afspraak
(zie eerder)
 Vraag aan het einde van het intakegesprek een ontvangstbewijs van de aanvraag.
 Vraag tijdens het intakegesprek wanneer het dossier op het Bijzonder Comité zal
komen en wanneer je een antwoord kan verwachten op de aanvraag.

 De aanvraag maatschappelijke dienstverlening en installatiepremie gebeurt na de
officiële verhuis. Als je pupil een opvangstructuur verlaat, neem je best ook het
attest ‘verlaten opvangstructuur’ mee.

 Geef jouw contactgegevens en vraag expliciet om jou als voogd te contacteren
wanneer er bepaalde problemen zijn met het dossier van je pupil.

! Wacht niet te lang met het indienen van deze aanvragen. Het OCMW heeft 30 dagen de
tijd om het sociaal onderzoek en de beslissing te nemen.

 Vraag wie de bevoegde maatschappelijk werker zal worden voor het dossier.
De maatschappelijk werker die de intake doet is meestal niet dezelfde als de
maatschappelijk werker die uiteindelijk je pupil zal opvolgen.

Tips & tricks: OCMW-aanvraag

WAT

EXTRA INFO

 Vermeld expliciet de zaken waarvoor je een aanvraag doet:

 Als het equivalent leefloon toegekend wordt, zal het OCMW normaal gezien
een GPMI opstellen met je pupil. Een GPMI is een ‘Geïndividualiseerd Project
Maatschappelijke Integratie’. In het GPMI worden de voorwaarden opgenomen
voor de toekenning van het equivalent leefloon. Lees dit zeker goed na. Het niet
nakomen van de afspraken uit het GPMI kan gevolgen hebben voor het recht op
equivalent leefloon.

 Huurwaarborg
 Eerste maand huur
 Installatiepremie
 Maatschappelijke dienstverlening (= equivalent leefloon)
 Medische kosten: bespreek met het OCMW welke medische noden en eventuele
ingrepen je pupil moet ondergaan. Maak duidelijke afspraken over welke kosten
het OCMW opneemt en welke niet.
 Elk OCMW beslist autonoom op basis van de behoeften van de minderjarige
die blijken uit het sociaal onderzoek, waarin het extra steun voorziet. Zo zijn er
bijvoorbeeld premies voor sport, cultuur, openbaar vervoer, enzovoort. Vraag
tijdens het intakegesprek zelf de vraag naar deze extra steunmaatregelen, want
vaak wordt dit niet automatisch vermeld.
Ook wanneer je pupil werkt is er soms de mogelijkheid om via het OCMW een aanvullend
equivalent leefloon te ontvangen. Aarzel dus niet om het OCMW te contacteren en de
vraag te stellen.
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 Identiteitskaart of bijlage 15 die afgeleverd werd in afwachting van de
elektronische identiteitskaart, positieve beslissing CGVS

 Alle inkomsten van je pupil worden verrekend met het equivalent leefloon. Dit is
bijvoorbeeld zo voor de inkomsten uit gezinsbijslagen. Ga op voorhand na welke
inkomsten het OCMW in kwestie in rekening neemt.
 Soms neemt het OCMW ook schoolfacturen, de aankoop van een laptop voor
schoolwerk of andere kosten gerelateerd aan de opleiding op zich. Vraag dit na
tijdens het intakegesprek.
 Tegen een beslissing van het OCMW kan een beroep worden ingediend bij de
Arbeidsrechtbank van de verblijfplaats van de minderjarige. Meer info hierover
kan je vinden in de brochure ‘Wegwijs in het beroep tegen een OCMW-beslissing’
(https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/wegwijs-het-beroeptegen-een-ocmw-beslissing).
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WIE

Medische en psychische opvolging

Rol van de voogd
› Wanneer je pupil in aanmerking komt om zelfstandig te gaan

wonen en dit zelf graag wilt, is het belangrijk dat je in overleg met
de minderjarige, het opvangcentrum en de betrokken diensten
bekijkt of je pupil hier klaar voor is. Bekijk hiervoor ook de tool voor
voogden ‘beoordelingstips: verblijf bij netwerk’.
› Het is niet de bedoeling dat je als voogd zelf op zoek gaat naar

een studio of appartement voor de minderjarige. Je ondersteunt je
pupil en leidt hem of haar toe naar organisaties die kunnen helpen
bij de zoektocht. Het is belangrijk dat je je pupil ook stimuleert om
zelf op zoek te gaan naar gepaste huisvesting. In de praktijk is het
netwerk van jouw pupil de belangrijkste bron voor het vinden van
een studio of appartement.

1

Inleiding

Minderjarigen hebben recht op medische en psychologische begeleiding. Dat recht
zit verankerd in internationale verdragen, Europese en nationale wetgeving.48 Een
leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid vormt hiervoor de basis.
We geven in dit hoofdstuk antwoord op de vragen: Op welke zorgen heeft een minderjarige recht? Hoe krijgt een minderjarige toegang tot deze zorgen? Wat is het
(gespecialiseerd) aanbod waarop een minderjarige beroep kan doen? Wie betaalt
de factuur? Hebben minderjarigen die niet in een opvangstructuur verblijven recht
op medische zorgen? Wat is de rol van de voogd?

› Wanneer er gepaste huisvestiging gevonden is voor je pupil,

is het belangrijk dat de nodige administratieve stappen gezet
worden, zoals een steunaanvraag bij het OCMW. Volg goed de
steunaanvraag goed op: zorg dat er een gedateerd ontvangstbewijs
is, bekijk of alles werd aangevraagd waar je pupil recht op heeft,
vraag een kopie van de beslissing, overleg indien nodig met een
advocaat naar de mogelijkheid om juridische stappen te zetten, ….
We verwijzen hiervoor door naar de tool voor voogden ‘checklist:
mijn pupil gaat alleen wonen’ en ‘Tips & Tricks: OCMW-aanvraag’.
› Zorg voor voldoende ondersteuning tijdens de eerste periode van

het alleen wonen. Zoek organisaties die kunnen ondersteunen
bij de emotionele, administratieve en praktische moeilijkheden
die bij het alleen wonen komen kijken. Het is belangrijk om je
pupil daarvoor aan te melden bij diensten of organisaties die
ondersteuning kunnen bieden. Je houdt daarbij best rekening met
de lange wachttijden en zorgt dat de aanmelding tijdig gebeurt.
› Pols regelmatig naar het welbevinden van je pupil en breng

bezorgdheden ter sprake.
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2

Ziekteverzekeringsinstelling

De ziekteverzekering wordt beheerd door het RIZIV en de verzekeringsinstellingen,
met name de ziekenfondsen en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) of La Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI).49
Het is belangrijk om een minderjarige zo snel mogelijk in te schrijven bij een ziekteverzekeringsinstelling. Op die manier is een maximale toegang tot medische zorgen verzekerd ongeacht de verblijfplaats en -situatie van de minderjarige.
Een minderjarige die aangesloten is bij een ziekteverzekeringsinstelling kan meestal rekenen op een verhoogde tegemoetkoming.
Dit betekent concreet:
› Het recht op een hogere terugbetaling van de kosten voor geneeskundige
verzorging.
› Het recht op het systeem van derdebetaler bij de huisarts. De arts vereffent
het te betalen bedrag rechtstreeks met de verzekeringsinstelling (de
verzekeringsinstelling betaalt als derde actor).

127

In dit geval moet de minderjarige enkel het remgeld (het deel dat niet
terugbetaald wordt door de verzekeringsinstelling) betalen op het moment van
de consultatie.
› Tal van kortingen onder meer bij het openbaar vervoer, energieleveranciers,
gemeentes (in functie van belastingen), maar ook op talrijke
ontspanningsmogelijkheden die vaak stedelijk worden georganiseerd. Adviseer
de minderjarige steeds om na te vragen of er kortingen mogelijk zijn voor
mensen met verhoogde tegemoetkoming.

2.1.

Welke ziekteverzekeringsinstelling?

Een minderjarige kan zich vrij aansluiten bij eender welke ziekteverzekeringsinstelling. Onderling zijn er wel verschillen.
Het HZIV of CAAMI is een instelling van openbaar belang en biedt enkel de verplichte ziekteverzekering aan. Dit betekent dat deze ziekteverzekering enkel zal tussenkomen in de terugbetaling van kosten voorzien van een RIZIV-nomenclatuur. Er zijn
geen aanvullende voordelen. Een minderjarige kan gratis ingeschreven worden bij
de HZIV of CAAMI.
Minderjarigen kunnen ook ingeschreven worden bij andere ziekenfondsen of mutualiteiten (bv. de christelijke mutualiteit of de liberale mutualiteit). Deze ziekenfondsen zijn betalend aangezien zij ook aanvullende voordelen voorzien. Deze
aanvullende voordelen kunnen gaan over tegemoetkomingen op vlak van sportkampen, bepaalde aankopen die je voordeliger kan doen of de terugbetaling van
bepaalde zorgverstrekkingen die niet worden terugbetaald binnen de verplichte
verzekering. Hoewel deze ziekenfondsen dus betalend zijn, kan het interessant zijn
om de aansluiting voor een minderjarige met hoge medische kosten te overwegen.
Het is mogelijks voordeliger om een jaarlijkse aansluitingskost te betalen, maar
dan te kunnen genieten van een hogere terugbetaling bij frequente en hoge medische kosten. Een aansluiting bij een ziekenfonds kost ongeveer €100/jaar. Vraag zeker aan de opvangstructuur of zij eventueel kunnen tussenkomen in deze kosten.
Meer informatie over de verschillende ziekteverzekeringsinstellingen kan worden
geraadpleegd via de website van het RIZIV.50

2.2. Wie schrijft de minderjarige in?
De voogd is verantwoordelijk om de minderjarige die in een opvangstructuur verblijft in te schrijven bij een ziekteverzekeringsinstelling.

128

Verblijft de minderjarige bij familie of een pleeggezin, dan zal het gezin de aansluiting moeten regelen bij hun eigen ziekteverzekeringsinstelling. Naargelang de
situatie zal de voogd hierin een ondersteunende rol opnemen. Het is belangrijk dat
de voogd opvolgt of de aansluiting door de familie effectief in orde werd gebracht.
Indien de persoon of familie waarbij de minderjarige woont geen eigen aansluiting
bij een ziekteverzekering heeft zal de voogd alsnog de aansluiting van de minderjarige in orde moeten brengen. We bespreken verder in detail welke mogelijkheden
er zijn om een minderjarige in te schrijven bij een ziekteverzekeringsinstelling.

2.3. Hoe gebeurt de inschrijving?
Naargelang er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan een minderjarige ingeschreven worden als:
•
persoon ten laste (= de persoon heeft een afgeleid recht door het samenwonen en/of door verwantschap met een gerechtigde).
•
gerechtigde (= de persoon opent zijn eigen recht op ziekteverzekering).
Een inschrijving als gerechtigde kan op basis van verschillende hoedanigheden.
Een minderjarige kan bijvoorbeeld als gerechtigde op basis van werk of op basis van een verblijfsdocument worden ingeschreven. Specifiek voor minderjarige
werd bovendien de mogelijkheid gecreëerd om zich in te schrijven als gerechtigde
op basis van het feit dat het een minderjarige is (“gerechtigde minderjarige”). In het
laatste geval is er wel sprake van een residuair karakter. Een ziekteverzekeringsinstelling zal dus altijd eerst nagaan of een inschrijving als persoon ten laste of als
gerechtigde (op basis van een andere hoedanigheid) mogelijk is. Er zijn uiteraard
voorwaarden verbonden aan elke hoedanigheid. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de Wet betreffende de verplichte verzekering.
We bespreken de inschrijving als persoon ten laste en gerechtigde minderjarige
verder in de volgende paragrafen.

2.3.1. Inschrijving als persoon ten laste
Indien de minderjarige bij een gezin woont zal altijd eerst worden nagegaan of de
minderjarige ingeschreven kan worden als persoon ten laste (van dat gezin). Een
inschrijving als gerechtigde kan in deze situatie eventueel wel mogelijk zijn op basis
van verblijf (als de minderjarige een elektronische A-kaart krijgt) of in de hoedanigheid van ‘werkende’. Pas als de inschrijving als persoon ten laste of gerechtigde
op basis van verblijf of werk bijvoorbeeld niet kan, zal men onderzoeken of de
minderjarige ingeschreven kan worden als ‘gerechtigde minderjarige’ (residuair).
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De inschrijving als gerechtigde minderjarige is dus enkel mogelijk als er geen inschrijving op basis van een andere hoedanigheid mogelijk is.
Een minderjarige kan ingeschreven worden als persoon ten laste op voorwaarde dat:
•
de persoon die instaat voor het onderhoud van de jongere (pleeggezin, oom,
tante, vriend, enz.) ingeschreven is bij een ziekteverzekeringsinstelling.
•
het samenwonen wordt bewezen. Dit kan door een uittreksel uit het rijksregister. Indien dit niet kan worden aangetoond aan de hand van het rijksregister,
kunnen alternatieve bewijsstukken worden verstrekt aan de Dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV.51
Het recht opent zich in principe vanaf de dag waarop de hoedanigheid van persoon
ten laste verworven wordt.
Het familielid of pleeggezin zal de nodige stappen moeten ondernemen om de
minderjarige in te schrijven bij zijn verzekeringsinstelling als persoon ten laste.52
Het familielid of de persoon waarvan de minderjarige ten laste is, zal hier geen
extra bijdrage voor moeten betalen. De voogd ziet toe of de aansluiting effectief
gebeurde. De minderjarige die ingeschreven wordt als persoon ten laste zal niet
automatisch genieten van een verhoogde tegemoetkoming. Dit is afhankelijk van
het feit of het familielid of gezin (de gerechtigde) zelf recht heeft op verhoogde
tegemoetkoming op basis van de eigen aansluiting.

2.3.2. Inschrijving als gerechtigde minderjarige
Eerder vermeldden we reeds het residuaire karakter van de hoedanigheid “gerechtigde minderjarige”. Een ziekteverzekeringsinstelling zal dus altijd eerst nagaan of
een minderjarige kan worden ingeschreven als ‘persoon ten laste’ of als gerechtigde op basis van een andere hoedanigheid (bv. werk of verblijfsdocument). De
verschillende mogelijkheden om als gerechtigde/rechthebbende ingeschreven te
kunnen worden zijn wettelijk bepaald.53
Het statuut van gerechtigde minderjarige werd in de wet specifiek gecreëerd voor
niet-begeleide minderjarigen. Een minderjarige kan op die manier een eigen recht
op een ziekteverzekering openen op basis van zijn erkenning door de Dienst Voogdij als minderjarige.
De voorwaarden om als ‘gerechtigde minderjarige’ ingeschreven te worden zijn 54:
› De minderjarige is jonger dan 18 jaar oud en kreeg een voogd van de FOD
Justitie.
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› De

minderjarige die leerplichtig is, volgde gedurende minstens drie
opeenvolgende maanden regelmatig basis- of secundair onderwijs in een
erkende onderwijsinstelling.55 De school oordeelt of er sprake is van een
regelmatig schoolbezoek, gebaseerd op het register van de schoolbezoeken
van de leerlingen en rekening houdend met afwezigheden die als gewettigd
worden beschouwd. De dagen waarop de minderjarige met andere woorden
gewettigd afwezig was zullen gelden als aanwezigheid. Indien een minderjarige
in het buitengewoon onderwijs vrijgesteld werd van de leerplicht wordt het
advies van de bevoegde commissie opgevraagd. Dit kan worden opgevraagd
bij de Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs in de Vlaamse
Gemeenschap, Commission Consultative de l’Enseignement Spécialisé in
de Franstalige Gemeenschap of de Sonderschulausschuss in de Duitstalige
Gemeenschap.
› Als de minderjarige niet leerplichtig (0-5 jaar) is, dient de voogd de minderjarige
aan te melden bij een door een Belgische overheid erkende instelling voor
preventieve gezinsondersteuning. De instelling dient erkend te zijn door Kind
en Gezin (Vlaamse Gemeenschap), door de ONE (Franstalige Gemeenschap) en
door de Dienst für Kind und Familie (Duitstalige Gemeenschap).
› De minderjarige kan niet ingeschreven worden op basis van een andere
hoedanigheid zoals geformuleerd in de wet (zie hierboven).
Welke documenten zijn er nodig om een minderjarige in te schrijven als gerechtigde minderjarige?56
› Ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier van de
ziekteverzekeringsinstelling. Je vindt deze formulieren terug op de
respectievelijke websites. Dit formulier wordt ondertekend door de voogd,
met duidelijke vermelding van de inschrijving als gerechtigde minderjarige.
› Het attest dat aantoont dat de minderjarige regelmatig de lessen bijwoont. Dit
attest kan worden aangevuld met een attest van het OOC waar de minderjarige
verbleef (en aantoont dat deze gedurende het verblijf onderwijs gevolgd heeft).
Voor kinderen die niet schoolplichtig zijn wordt het attest van preventieve steun
door Kind en Gezin, ONE of Dienst für Kind und Familie afgeleverd. Alle attesten
moeten worden opgevraagd bij de school, het OOC of de diensten die voorzien
in de preventieve steun indien het kind niet schoolplichtig is.
› Identiteitsbewijs van de minderjarige (Attest van Immatriculatie, bijlage 26,
paspoort, geboorteakte, enz.)
› Bewijs van aanstelling van de voogd van de Dienst Voogdij.
Niet-begeleide minderjarigen hebben als ‘gerechtigde minderjarige’ automatisch
recht op de verhoogde tegemoetkoming. 57
131

De inschrijving van de jongere als gerechtigde minderjarige vangt aan vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de aanvraag tot inschrijving werd gedaan. Het recht
wordt behouden tot 31 december van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het
recht werd geopend. Nadien wordt het recht door de ziekteverzekeringsinstelling jaarlijks verlengd als aan de voorwaarden voldaan is. Indien dit niet meer het geval is (bv.
de jongere wordt 18 jaar, krijgt een verblijfstitel van onbepaalde duur, enz.) dan zal de
minderjarige niet meer ingeschreven kunnen worden als “gerechtigde minderjarige”.
Dit betekent echter niet automatisch het verlies van de aansluiting bij de ziekteverzekeringsinstelling. Er is steeds een periode van behoud van het recht en er zal worden
onderzocht op basis waarvan de minderjarige ingeschreven kan blijven bij de ziekteverzekeringsinstelling. Neem tijdig contact op met de ziekteverzekeringsinstelling om
hierover verder te informeren. Raadpleeg ook de omzendbrief van het RIZIV voor een
volledige opsomming van wanneer men niet meer aan de voorwaarden voldoet om
recht te hebben op het statuut als gerechtigde minderjarige.
Het verlies van het statuut als gerechtigde minderjarige betekent ook het verlies
van de automatische toekenning van de verhoogde tegemoetkoming. Informeer
ook hier expliciet bij de ziekteverzekeringsinstelling naar de mogelijkheden om
toch een verhoogde tegemoetkoming te behouden indien de minderjarige op basis
van een andere hoedanigheid kan worden ingeschreven.

3

Wie neemt welke kost ten laste en hoe is de toegang tot
de zorg geregeld?

De aansluiting bij een ziekteverzekeringsinstelling geldt als algemene voorwaarde
die in de mate van het mogelijke voor elke minderjarige in elke verblijfssituatie zo
snel mogelijk moet worden geregeld. De kosten zullen dus grotendeels worden
gedekt door de ziekteverzekeringsinstelling. Verder kan een opvangstructuur of
het OCMW instaan voor het ten laste nemen van de medische en psychologische
kosten:
› wanneer de aansluiting van de minderjarige bij een
ziekteverzekeringsinstelling (nog) niet kan;
› die niet ten laste genomen wordt door de ziekteverzekeringsinstelling (bijv.
het remgeld).
De ‘verplichte plaats van inschrijving’, de code 207 in het wachtregister, of het niet
(meer) hebben van een code 207 geeft belangrijke informatie over welke andere instanties (naast de ziekteverzekeringsinstelling) een rol spelen in de ten laste name
van (bepaalde) medische en psychologische kosten.
We verwijzen voor meer uitleg rond de code 207 (→ BOEK 5 – Opvang, jeugdhulp en
jeugddelinquentie). Voor meer achtergrondinformatie hierover kan men terecht op de
website van Medimmigrant58 of de website van de POD Maatschappelijke Integratie.59
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de verschillende mogelijke codes 207 en wat
dit betekent voor de medische en psychologische zorgen.

3.1.

De minderjarige heeft een code 207 opvangstructuur en
verblijft in een opvangstructuur van Fedasil of een partner van Fedasil (niet LOI)

Het gaat hier concreet over minderjarigen die verblijven in een opvangstructuur
van Fedasil, het Rode Kruis, Croix Rouge, de plaatsen die gefinancierd worden door
Fedasil en de jeugdhulpadministraties, Ciré, Caritas International, enz. Dit kan dus
gaan over een grootschalig collectief opvangcentrum of over een kleinschalige of
individuele opvangplaats, met uitzondering van de minderjarige die in een lokaal
opvanginitiatief (LOI) van een OCMW verblijft (zie verder).

132

133

3.1.1. Wie is bevoegd voor de kosten?
Fedasil is bevoegd voor de ten laste neming van de medische en psychologische
kosten van de minderjarige die verblijven in een opvangstructuur van Fedasil of
van één van de partners van Fedasil (kruisverwijzing maken naar materiële hulp in
hoofdstuk opvang). Deze opvangstructuren zullen instaan voor de betaling van de
facturen, maar vorderen dit terug van Fedasil.
Indien de minderjarige de procedures volgt in de opvangstructuur waar deze verblijft (zie verder) dan zal de minderjarige in praktijk weinig/niet geconfronteerd
worden met de betaling van de kosten.

3.1.2. Welke kosten worden betaald?
Fedasil zal de opvangstructuren vergoeden en is dus verantwoordelijk:
› voor het betalen van de kosten zolang de minderjarige nog niet is aangesloten
bij een ziekteverzekeringsinstelling.
› voor eventuele niet-gedekte kosten door de ziekteverzekeringsinstelling,
bijvoorbeeld het remgeld (mits de nodige procedures werden gevolgd, zie verder).
3.1.2.1. Medische kosten
Alle prestaties die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur worden vergoed door
Fedasil, behalve de uitzonderingen vermeld in het Koninklijk Besluit van 9 april
2007, deze worden ook aangeduid als de + en – lijst.60
Enkele voorbeelden van zorg die wel een RIZIV-nomenclatuur hebben, maar niet
door Fedasil worden terugbetaald (‘- lijst’) omdat deze niet als strikt noodzakelijk
worden beschouwd om een menswaardig leven te leiden:
› orthodontie
› tandprothesen als er geen kauwprobleem is
› zuiver esthetische ingrepen, tenzij voor reconstructie na heelkunde of trauma
› tandverzorging of -extracties onder algemene verdoving.
Enkele voorbeelden van zorg die wél terugbetaald wordt door Fedasil, maar geen
RIZIV-nomenclatuur hebben (‘+ lijst’) omdat deze wel als noodzakelijk worden beschouwd om een menswaardig leven te leiden:
› sommige geregistreerde geneesmiddelen D zonder voorschrift van een arts,
› tandextracties onder lokale verdoving
› tandprothesen voor het herstellen van de kauwfunctie
› brillen voor kinderen, voorgeschreven door een oogarts
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Bovenstaande opsomming is niet-exhaustief. Het overzicht kan worden geraadpleegd in het Medisch Vademecum van Fedasil of in het Koninklijk Besluit van 9
april 2007.
3.1.2.2. Kosten in het kader van psychologische begeleiding
Fedasil voorziet voor minderjarigen in de terugbetaling van psychologische consultaties indien het multidisciplinaire team van de opvangstructuur de psychologische begeleiding heeft goedgekeurd. Psychologische zorg omvat advies en gesprekken om het probleem vast te stellen (initiële diagnose) en een psychologisch
ondersteuningsplan dat is afgestemd op de behoeften van de minderjarige.
In sommige opvangstructuren zijn er psychologen in dienst, maar vaak zal er worden doorverwezen naar externe personen.
De ziekteverzekeringsinstelling voorziet een tussenkomst voor bepaalde psychologen en orthopedagogen (zie verder). Bijkomend voorziet Fedasil in een kader
wanneer er beroep wordt gedaan op een privé-therapeut waarvoor geen RIZIV-nomenclatuur voorhanden is. Fedasil legt die operationele uitwerking omtrent de
toegang en betaling van de kosten in het kader van psychologische begeleiding
vast in instructies en in het Medisch Vademecum. Deze bevatten onder meer de
voorwaarden met betrekking tot de prijs per sessie die kan worden terugbetaald,
de betalingsmodaliteiten en tot welke zorgverleners men zich kan richten.
Fedasil voorziet in een ander terugbetalingskader voor psychologische zorgen dan
de terugbetaling voorzien via de ziekteverzekeringsinstelling (zie verder). Op het
moment dat een minderjarige verhuist naar een LOI, bij een gezin of alleen gaat
wonen, valt de minderjarige terug op terugbetalingsmogelijkheden van de ziekteverzekeringsinstelling en kan de minderjarige geen beroep meer doen op de terugbetaling door Fedasil (uitzondering: minderjarige met een code 207 no show,
zie verder). Het is belangrijk om alle nodige stappen te zetten om de continuïteit
van het psychologische begeleidingstraject te garanderen en om dit af te stemmen
voordat een jongere verhuist.
Voor meer concrete informatie kan Fedasil gecontacteerd worden. Met betrekking
tot concrete vragen in dossiers van jongeren die verblijven in een Nederlandstalige opvangstructuur kan men Fedasil raadplegen via FHQ_med_noord@fedasil.be
en via FHQ_med_sud@fedasil.be voor jongeren die verblijven in een Franstalige
opvangstructuur. Met algemene vragen omtrent de instructie zelf kan contact worden opgenomen met Fedasil via FHQ_psychosocial@fedasil.be.
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3.1.2.3. Tolkkosten

3.1.4.1. Klacht indienen

De opvangstructuur waar de jongere verblijft is verantwoordelijk voor het voorzien
van de materiële hulp voor de minderjarige zoals bepaald in de opvangwet. Hierin
zit de toegang tot tolkdiensten vervat. De opvangstructuur zal dus de nodige stappen ondernemen om een tolk in te schakelen tijdens een medische consultatie of
sessie bij een therapeut indien noodzakelijk. De opvangstructuur neemt de facturen van de tolkkosten ten laste.

De minderjarige of de voogd kunnen een klacht indienen over de levensomstandigheden in de opvangstructuur en de toepassing van het huishoudelijk reglement. Een klacht met betrekking tot de medische of psychologische begeleiding
kan bijvoorbeeld gaan over de wachttijden, de consultatie, de begeleiding door de
arts en/of ander medisch personeel, de weigering om door te verwijzen naar een
externe arts, enz.

3.1..3 Procedure voor toegang tot zorgverstrekker
Minderjarigen die in een opvangstructuur verblijven (code 207 opvangstructuur)
wenden zich voor algemene zorgverstrekking meestal tot de begeleiders van hun
opvangstructuur, de medische dienst in de opvangstructuur (indien die er is) of
een arts verbonden aan de opvangstructuur. De begeleiders of de medische dienst
van de opvangstructuur zullen instaan voor de nodige doorverwijzing naar externe zorgverleners of in geval van hospitalisatie.
De goedkeuring en doorverwijzing van de medische dienst van de opvangstructuur is nodig voor de consultatie van elke zorgverlener extern aan de opvangstructuur of voor elke ziekenhuisopname. Bij akkoord zal de medische dienst van de opvangstructuur een requisitorium of betalingsverbintenis opmaken en meegeven
voor de zorgverstrekker. Zo weet de zorgverstrekker dat de factuur ten laste wordt
genomen door Fedasil of de partnerorganisatie van Fedasil (met uitzondering van
het deel dat door de verzekeringsinstelling wordt vergoed, enkele specifieke kosten bij een ziekenhuisopname of supplementen). Indien een minderjarige kosten
maakt zonder hiervoor vooraf de nodige doorverwijzing of betalingsverbintenis te
ontvangen, zal de minderjarige dit zelf moeten bekostigen. Het is belangrijk om de
jongere hierover goed te informeren. Kan het akkoord op voorhand niet gevraagd
worden door het dringend karakter van de medische zorg, dan kan de factuur naar
Fedasil gestuurd worden. De medische dienst schat dan het dringende karakter in
en garandeert nadien de terugbetaling.

3.1.4. Klacht of beroep indienen
De minderjarige of de voogd kan een klacht of een beroep indienen wanneer men
niet tevreden is met de medische en psychologische begeleiding.61
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De klachten worden schriftelijk ingediend bij de verantwoordelijke van de opvangstructuur. Dit kan gedaan worden door de minderjarige zelf, door de voogd of door
een familielid in naam van de minderjarige. Binnen de 7 dagen moet er een schriftelijk antwoord worden gegeven. Indien er geen antwoord is binnen de 7 dagen na
het indienen van de klacht of als men niet akkoord is met het antwoord, dan kan de
klacht ingediend worden bij de verantwoordelijke directeur van Fedasil:
› Opvangregio Noord - Frankrijklei 37 bus 5 2000 Antwerpen – noord@fedasil.be
› Opvangregio Zuid - Quai de la Batte 10 4000 Liège – sud@fedasil.be
Indien er hierop geen antwoord komt binnen de 30 dagen of indien men niet akkoord gaat met het antwoord, dan kan men zich richten tot de federale ombudsman:
Federale Ombudsman
Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel
3.1.4.2. Beroep indienen
Er zijn twee mogelijkheden om een beroep in te dienen:
› De minderjarige of voogd kan een intern beroep indienen tegen elke beslissing
die betrekking heeft op de medische begeleiding in een opvangstructuur. Het
beroep moet schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de directeurgeneraal van Fedasil binnen de vijf dagen nadat de beslissing van de medische
consultatie werd gecommuniceerd aan de minderjarige. Indien mogelijk wordt
er een kopie van de beslissing toegevoegd. Wanneer dit niet gaat, moeten de
omstandigheden van de mondelinge beslissing (inhoud en datum) worden
vermeld in de brief. Het beroep kan per post worden verzonden naar:
Fedasil – t.a.v. de directeur-generaal
Kartuizerstraat
1000 Brussel
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Het beroep kan ook per mail worden bezorgd aan info@fedasil.be, met de
ondertekende brief en eventuele bewijsstukken in bijlage. Het beroep kan
ingediend worden in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Na het ontvangen van de ontvangstbevestiging, zal men binnen de 30 dagen
na het indienen van het beroep een beslissing ontvangen. Indien de minderjarige binnen deze termijn geen antwoord krijgt of als de directeur-generaal
de beslissing waartegen beroep wordt aangetekend, bevestigt, dan kan men
binnen de drie maanden een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank.

het moment van aankomst in het LOI, zal dit prioritair gebeuren met de ondersteuning van het LOI.

3.2.2. Welke kosten worden betaald?
LOI’s zijn verantwoordelijk voor het mogelijk maken van medische en psychologische
begeleiding van de minderjarige die aan het LOI zijn toegewezen (LOI’s zijn ook
gebonden door de artikels 23-30 uit de opvangwet).
3.2.2.1. Medische kosten

› Bij de arbeidsrechtbank kan eveneens een rechtstreeks beroep worden

ingediend binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing
over de medische begeleiding. De arbeidsrechtbank van de locatie van de
opvangstructuur is bevoegd. In hoogdringende gevallen kan het beroep ook in
kort geding worden ingediend. De voorzitter van de arbeidsrechtbank kan in
deze gevallen voorlopige maatregelen opleggen vooraleer deze zich ten gronde
uitspreekt over de zaak.

3.2. De minderjarige verblijft in een Lokaal opvanginitiatief
(LOI) van het OCMW (code 207 LOI)
3.2.1 Wie is bevoegd voor de kosten?
De opvangwet bepaalt dat Fedasil niet bevoegd is voor het verzekeren van de medische begeleiding voor bewoners die in een LOI verblijven. De minderjarige toegewezen aan een lokaal opvanginitiatief (code 207 LOI) richt zich hiervoor tot het LOI.
Het OCMW waartoe het LOI behoort kan bepaalde medische kosten terugvorderen van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke
integratie indien aan enkele voorwaarden werd voldaan (en dus niet van Fedasil).
Het LOI kan bovendien ook beslissen om kosten terug te betalen waarvoor ze geen
terugbetaling krijgt van de POD Maatschappelijke Integratie. Het LOI neemt deze
kosten dan voor eigen rekening.
De maatschappelijk werker van het LOI zal eerst de behoeftigheid van de minderjarige moeten aantonen door middel van een sociaal onderzoek (→ BOEK 5 –
Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie). Het sociaal onderzoek moet uitsluitsel
geven of een minderjarige over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt.

De medische zorgen met een RIZIV-nomenclatuur62 en de uitzonderingen (+ en –
lijst) zijn de kosten die LOI’s ten laste zullen nemen. Ook het remgeld wordt voor
deze verstrekkingen betaald door het LOI indien de minderjarige geen inkomen
heeft, aangesloten is bij een verzekeringsinstelling en de nodige afspraken werden
gevolgd die eigen zijn aan elk LOI (zie ook verder).
De LOI’s zijn niet gebonden door het medisch vademecum van Fedasil. LOI’s volgen de richtlijnen voor terugbetaling van de POD Maatschappelijke Integratie. Voor
meer informatie kan het Informatiedocument van de POD Maatschappelijke Integratie geraadpleegd worden.
3.2.2.2. Kosten in het kader van psychologische begeleiding
LOI’s zijn niet gebonden door de instructie van Fedasil betreffende de terugbetaling van psychologische consultaties. LOI’s krijgen de terugbetaling van de POD
Maatschappelijke Integratie enkel als de factuur een officieel RIZIV-nomenclatuurnummer bevat. Dit geldt dus enkel voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die een overeenkomst hebben met het RIZIV om eerstelijns-psychologische sessies te voorzien.63
Sommige LOI’s voorzien toch in een terugbetaling van psychologische consultaties
zonder dat zij hiervoor een terugbetaling krijgen van de POD Maatschappelijke Integratie. Informeer hier zo snel mogelijk naar, zeker als de minderjarige reeds een
traject van psychologische opvolging had opgestart.

Mocht de aansluiting bij een ziekteverzekeringsinstelling nog niet in orde zijn op
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3.2.2.3 Tolkkosten
Het LOI waar de jongere verblijft is verantwoordelijk voor het voorzien van de materiële hulp voor de minderjarige zoals bepaald in de opvangwet. Hierin zit de toegang tot tolkdiensten vervat. Het LOI zal dus de nodige stappen ondernemen om
een tolk in te schakelen tijdens een medische consultatie of sessie bij een therapeut indien noodzakelijk. Het LOI neemt de facturen van de tolkkosten ten laste.

3.2.3 Procedure voor toegang tot zorgverstrekker
Elk LOI heeft zijn eigen manier om de medische begeleiding te organiseren. Soms is
er een overeenkomst met bepaalde artsen, soms kunnen minderjarigen vrij kiezen
bij welke zorgverstrekker ze langsgaan. Is er geen samenwerking met een arts, dan
is het interessant om de jongere in te schrijven in een wijkgezondheidscentrum of
maison médicale. Deze centra werken met een multidisciplinair team en hanteren
lagere tarieven. Meer informatie via:
› NL: www.vwgc.be
› FR: www.maisonmedicale.org
De meeste LOI’s zullen werken met een medische kaart die op basis van het sociaal
onderzoek geldig is voor het ten laste nemen van bepaalde kosten gedurende een
bepaalde tijd. Indien een minderjarige kosten maakt zonder hiervoor vooraf de
nodige doorverwijzing of betalingsverbintenis van het LOI te hebben ontvangen,
bestaat de kans dat de minderjarige dit zelf zal moeten bekostigen. Informeer tijdens de intake met de minderjarige en de LOI-begeleider wat de procedures zijn
ook als er dringende hulp nodig is. Zorg ervoor dat de jongere hier goed van op de
hoogte is zodat er geen onaangename verrassingen ontstaan wat betreft het zelf
moeten instaan voor kosten.

3.3

De minderjarige verblijft niet in een opvangstructuur en
heeft een code 207 no show

Jongeren met een code no show zijn jongeren die recht hebben op materiële opvang en een opvangplaats in een opvangstructuur van Fedasil of één van haar
partners had toegewezen, maar hier niet (meer) verblijven. Dit zijn bijvoorbeeld
jongeren die nooit zijn aangekomen in die opvangstructuur of vertrokken zijn.
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3.3.1 Wie is bevoegd voor de kosten?
De betaling van de medische kosten voor minderjarige met een code 207 no show
die niet in een opvangstructuur verblijven, wordt geregeld door Fedasil (De Dienst
Procesbeheer).
Voor de minderjarige met een code 207 no show, is het interessant om de jongere in
te schrijven in een wijkgezondheidscentrum of maison médicale. Deze centra werken met een multidisciplinair team en hanteren lagere tarieven. Meer informatie via:
› NL: http://www.vwgc.be
› FR: www.maisonmedicale.org

3.3.2 Welke kosten worden betaald?
We verwijzen hier het deel over de minderjarigen met een code 207 die in een
opvangstructuur van Fedasil verblijven. De minderjarigen met een code 207 no
show kunnen van dezelfde zorgverstrekkingen genieten als minderjarigen die in
een opvangstructuur verblijven, met uitzondering van de tolkkosten. Tolkkosten
zijn geen medische uitgaven en hebben geen nomenclatuurnummer. Er is geen
instantie of voorziening die de tolkkosten voor minderjarigen met een code 207 no
show ten laste zal nemen.

3.3.3 Procedure voor toegang tot zorgverstrekker
Er wordt bij voorkeur per mail (via medic@fedasil.be) vóór de zorgen een betalingsverbintenis (= requisitoir of requisitorium) opgevraagd door de minderjarige, de zorgverlener of een derde. Telefonisch is deze dienst van Fedasil te bereiken van maandag tot
vrijdag van 9u tot 12u op het nummer: 02/213 43 00 (NL) of 02/213 43 25 (FR).
Aangezien de minderjarige niet in een opvangstructuur verblijft, is het zeker voor
deze jongeren uiterst belangrijk om op voorhand de nodige goedkeuring te vragen.
De instructie van Fedasil van 6 december 2017 betreffende ‘de medische begeleiding van asielzoekers die niet in een opvangstructuur verblijven’ bepaalt de procedure. Indien een minderjarige kosten maakt zonder hiervoor vooraf de nodige
doorverwijzing of betalingsverbintenis van Fedasil te ontvangen, bestaat de kans
dat de minderjarige dit zelf zal moeten bekostigen. Informeer de jongere hier tijdig
over. Is het onmogelijk om op voorhand een betalingsverbintenis te vragen wegens
het dringende karakter van de medische zorg, dan kan de factuur naar Fedasil gestuurd worden met de begeleiding van een medisch verslag. De artsen van Fedasil
evalueren het dringende karakter en garanderen de ten laste name indien het om
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een medische urgentie gaat. Voor meer informatie kan met steeds terecht op de
website van Fedasil: www.fedasilinfo.be.

3.3.4. Klacht of beroep indienen
Minderjarigen met een code 207 ‘no show’ of de voogd kunnen een beroep of een
klacht indienen wanneer ze niet tevreden zijn met de medische begeleiding.
3.3.4.1. Klacht indienen
De opvangwet van 2007 voorziet niet in de mogelijkheid voor minderjarige met
een code 207 no show om een klacht in te dienen via een interne klachtenprocedure. Men kan zich voor klachten met betrekking tot de medische begeleiding van
Fedasil richten tot de dienst Procesbeheer van Fedasil, de directeur-generaal van
Fedasil en/of de Federale Ombudsman.
3.3.4.2. Beroep indienen

2.

Bij de arbeidsrechtbank kan eveneens een rechtstreeks beroep worden ingediend binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing over de
medische begeleiding. Voor personen met een code 207 no show is de arbeidsrechtbank van de woonplaats van de betrokkene bevoegd. In hoogdringende
gevallen kan het beroep ook in kort geding worden ingediend. De voorzitter
van de arbeidsrechtbank kan in deze gevallen voorlopige maatregelen opleggen vooraleer deze zich ten gronde uitspreekt over de zaak.

3.4. De minderjarige verblijft niet in een opvangstructuur en
heeft geen code 207
Minderjarigen die niet in een opvangstructuur wonen, maar bij familie, vrienden of
alleen én die geen code 207 hebben (door bijvoorbeeld een opheffing van de code
→ BOEK 5 – Verblijf bij eigen netwerk), kunnen geen beroep doen op de medische
en psychologische begeleiding die verzekerd wordt door Fedasil of een LOI. Voor
deze jongeren is het belangrijk om zo snel mogelijk de aansluiting bij een ziekteverzekeringsinstelling te regelen.

Er zijn twee mogelijkheden om een beroep in te dienen:
1.

De minderjarige of voogd kan een intern beroep indienen tegen elke beslissing
die betrekking heeft op de medische begeleiding. Het beroep moet schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de directeur-generaal van Fedasil
binnen de vijf dagen nadat de beslissing van de medische consultatie werd
gecommuniceerd aan de minderjarige. Indien mogelijk wordt er een kopie van
de beslissing toegevoegd. Wanneer dit niet gaat, moeten de omstandigheden
van de mondelinge beslissing (inhoud en datum) worden vermeld in de brief.
Het beroep kan per post worden verzonden naar:
Fedasil – t.a.v. de directeur-generaal
Kartuizerstraat
1000 Brussel
Het beroep kan ook per mail worden bezorgd aan info@fedasil.be, met de
ondertekende brief en eventuele bewijsstukken in bijlage. Het beroep kan ingediend worden in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Na het ontvangen van de ontvangstbevestiging, zal men binnen de 30 dagen
na het indienen van het beroep een beslissing ontvangen. Indien de minderjarige binnen deze termijn geen antwoord krijgt of als de directeur-generaal
de beslissing waartegen beroep wordt aangetekend, bevestigt, dan kan men
binnen de drie maanden een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank.
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Voor minderjarigen in deze situatie is het interessant om de jongere in te schrijven
in een wijkgezondheidscentrum of maison médicale. Deze centra werken met een
multidisciplinair team en hanteren lagere tarieven. Meer informatie via:
› FR: www.maisonmedicale.org
› NL: http://www.vwgc.be

3.4.1. Wie is bevoegd voor de kosten?
Jongeren die niet in een opvangstructuur verblijven en geen code 207 hebben, zullen meestal een steunaanvraag voor maatschappelijke dienstverlening indienen
bij het OCMW (→ BOEK 5 - Alleen wonen). Een OCMW zal steeds de aansluiting bij
een ziekteverzekeringsinstelling verzoeken. Het is mogelijk dat een OCMW bijkomend tussenkomt in de betaling van enkele medische of paramedische kosten die
niet ten laste worden genomen door de ziekteverzekeringsinstelling indien het sociaal onderzoek de noodzaak hiervan zou uitwijzen en dit wordt goedgekeurd door
de OCMW-Raad. Raadpleeg hiervoor het bevoegde OCMW.
Minderjarigen in een pleeggezin (met de erkenning en ondersteuning van een erkende dienst (→ BOEK 5 – Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie) zullen meestal
ingeschreven worden als persoon ten laste bij de ziekteverzekeringsinstelling van
de pleegouders. De pleegouders ontvangen van de pleegzorgdiensten een vergoe143

ding waarmee zij het remgeld of bepaalde kosten die niet door de ziekteverzekeringsinstelling ten laste worden genomen, kunnen betalen.
Voor meer informatie hierover kan contact genomen worden met Pleegzorg Vlaanderen (Vlaamse Gemeenschap) of Mentor Jeunes (Franse Gemeenschap) (→ BOEK
5 – Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie).
Voor de minderjarige die zonder de ondersteuning van externe (pleegzorg)diensten bij familie of vrienden woont, zal de voogd moeten afstemmen met het gezin
en de minderjarige. Ook hier zal de minderjarige die ingeschreven is als persoon
ten laste bij de verzekeringsinstelling van het gezin, beroep kunnen doen op die
ziekteverzekeringsinstelling. De voogd zal wel moeten afspreken met het gezin wie
instaat voor het betalen van het remgeld of andere kosten die niet door de verzekeringsinstelling worden gedekt. Raadpleeg ook het OCMW om eventuele bijkomende steunmaatregelen te vragen voor het betalen van medische kosten. De
voogd zal in deze situaties extra moeten toezien dat de minderjarige de nodige
medische en psychologische verzorging krijgt. Het is belangrijk om hierover duidelijke afspraken te maken met het gezin en de minderjarige.

3.4.2. Welke kosten worden betaald?

3.4.3. Procedure voor toegang tot zorgverstrekker
De minderjarige mag de zorgverstrekker zelf kiezen maar moet voldoende geïnformeerd zijn over de terugbetaling van de ziekteverzekeringsinstelling. Indien er
medische of psychologische kosten ten laste zouden worden genomen door het
OCMW dient de minderjarige de voorwaarden om hiervan gebruik te kunnen maken op voorhand te kennen. Informeer hiervoor tijdig bij het OCMW.

3.5. De minderjarige verblijft in een structuur van de jeugdhulp
Zoals beschreven in het hoofdstuk betreffende de opvang (→ BOEK 5 – Opvang,
jeugdhulp en jeugddelinquentie) kunnen minderjarigen ook verblijven in de structuren van de jeugdhulp. Dit kan via de plaatsen in cofinanciering met Fedasil of
via de jeugdhulpstructuren los van Fedasil. In beide situaties zullen de structuren
van de jeugdhulp de toegang tot de medische en psychologische zorgen mogelijk
maken en voorzien in de nodige medische en psychologische begeleiding, inclusief
de ten laste name van de tolkkosten. Dit kan gebeuren via een intern aanbod of
een doorverwijzing naar externe medische en paramedische zorgverstrekkers. Als
voogd moet men informeren naar de procedures hiervoor tijdens de intake van de
minderjarige bij de begeleider van de voorziening.

Aangezien de minderjarige of het gezin zelf instaan voor de betaling van de kosten is
het noodzakelijk om de minderjarige en het gezin hierover goed te informeren. Zorg
ervoor dat de minderjarige en het gezin weten waar men terecht kan voor algemene
eerstelijnszorgen. Indien mogelijk is het aangewezen om als voogd mee op te volgen
dat er geen onbetaalde facturen blijven liggen. Neem zo snel mogelijk contact op
met het OCMW indien dit wel zo is en bijkomende ondersteuning zich opdringt.

Ook hier zal de minderjarige door de voogd ingeschreven moeten worden bij een
ziekteverzekeringsinstelling.

Bepaalde kosten die eventueel werden terugbetaald tijdens het verblijf in een
opvangstructuur, zoals therapie bij een privé-psycholoog, kunnen onbetaalbaar
worden, aangezien het HZIV/CAAMI geen tussenkomst voorziet voor deze consultaties en andere mutualiteiten ook slechts een heel beperkt bedrag terugbetalen
(gemiddeld €10/sessie met een beperkt aantal sessies). Ook het ten laste nemen
van tolkkosten wordt niet voorzien door de ziekteverzekeringsinstelling.

De dringende medische hulp is een vorm van maatschappelijke dienstverlening
die toegekend wordt door de OCMW’s aan mensen zonder wettig verblijf.64 Dit is
wettelijk verankerd.6566

Er dient dus rekening te worden gehouden met medische en/of paramedische
trajecten die werden opgestart bij een jongere tijdens het verblijf in een opvangstructuur en de mogelijke continuïteit na het verlaten hiervan. Het is belangrijk om
hierover in overleg te gaan met de verschillende zorgverstrekkers, begeleiders, de
minderjarige, het gezin waar de minderjarige eventueel woont en het OCMW.
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4

Dringende medische hulp

Dringende medische hulp via het OCMW is niet te verwarren met de medische begeleiding waarop een minderjarige recht heeft tijdens een verblijf in een LOI. Dringende medische hulp beperkt zich niet tot puur urgente medische zorgen. Het kan
bijvoorbeeld ook gaan over een consultatie bij een huisarts. Dringende medische
hulp omvat curatieve en preventieve zorg, ambulante zorg in een verpleeginstelling of de nazorg die nodig is voor de algemene volksgezondheid in het kader van,
bijvoorbeeld, besmettelijke ziekten.
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Minderjarigen kunnen in aanraking komen of beroep doen op de dringende medische hulp van het OCMW indien ze niet in een opvangstructuur verblijven, geen
code 207 hebben én indien ze op geen enkele manier aangesloten kunnen worden
bij een ziekteverzekeringsinstelling. Concreet gaat het hier onder meer over situaties waarbij de minderjarige:
› Inwoont bij een familielid of vriend die zelf geen verplichte ziekteverzekering heeft
waardoor de minderjarige niet als persoon ten laste kan worden ingeschreven bij
de ziekteverzekeringsinstelling én waar de minderjarige op geen enkele manier
kan worden ingeschreven als gerechtigde bij een ziekteverzekeringsinstelling
(bv. bij gebrek aan een schoolattest of een verblijfsrecht van onbepaalde duur
waardoor de minderjarige niet als gerechtigde ingeschreven kan worden).
› De minderjarige overleeft op straat of in kraakpanden
› De minderjarige die op de 18e verjaardag geen bewijs van wettig verblijf kan
voorleggen
De voorwaarden om beroep te kunnen doen op tussenkomst van het OCMW in het
kader van dringende medische hulp zijn:
› De (ex-)minderjarige verblijft onwettig in België
› De vaststelling door het OCMW na het sociaal onderzoek bij de (ex-)
minderjarige dat deze laatste behoeftig is en niet over voldoende middelen
beschikt om zelf in te staan voor de medische kosten. De minderjarige moet
medewerking verlenen aan het sociaal onderzoek.
› Een arts attesteert dat de verstrekte zorgen kaderen binnen de dringende
medische zorg.
De (ex-)minderjarige moet zich voorafgaand aan de zorgverstrekking melden bij het
OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats. Het OCMW gaat na of er aan de voorwaarden is voldaan en voert een sociaal onderzoek. Als aan de voorwaarden voldaan is,
krijgt de (ex-)minderjarige een beslissing tot tenlasteneming van medische kosten
van het OCMW. Wanneer het niet mogelijk is om vooraf het OCMW te contacteren
omwille van de spoedeisendheid van de medische ingreep, kan de sociale dienst
van het ziekenhuis het OCMW contacteren om de medische waarborg te regelen.
Als het OCMW een beslissing tot weigering neemt, kan er binnen de 3 maanden na
betekening van de beslissing een beroep worden ingediend bij de arbeidsrechtbank.

5

Aanbod geestelijke gezondheidszorg

Minderjarigen hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. In BOEK 2 wordt het
traject van de minderjarige, de factoren die het psychosociaal welzijn van de minderjarigen beïnvloeden en de uitingen van emotionele pijn, uitgebreid besproken. Daarin
werd onder meer geschetst dat er in grote mate symptomen van depressie, angst en
posttraumatische stress aanwezig kunnen zijn bij minderjarigen op het moment van
aankomst in België.67 De aanwezigheid van dagelijkse stress zoals onzekerheid omtrent de verblijfsprocedures, ontoereikende huisvesting of medische zorgen, conflicten met leeftijdsgenoten of volwassenen kunnen die symptomen van angst, depressie
en posttraumatische stress bevorderen waardoor dit lang kan aanhouden.
Het is belangrijk om alert te zijn voor emotionele problemen bij jongeren en te proberen om deze bespreekbaar te maken met de jongeren. Voor veel jongeren kan een
goed pedagogisch klimaat en een gestructureerde begeleiding preventief werken om
vroeg genoeg met emotionele moeilijkheden te kunnen leren omgaan.68 Voor sommige jongeren is er meer nodig. Als er beroep wordt gedaan op psychische ondersteuning, is het belangrijk dat er aandacht is voor de huidige leefcontext van de jongeren,
maar eveneens voor de culturele achtergrond van de jongere en de familiale context.
Therapie kan op verschillende manieren vorm krijgen. Verbale therapie, waarbij
het voeren van gesprekken tussen de therapeut en de jongere centraal staat, is
waarschijnlijk de bekendste en meest voorkomende vorm. Bij deze vorm van therapie is het meestal nodig om een tolk in te schakelen (→ BOEK 2 – Psychosociale
begeleiding van de niet-begeleide minderjarige). De taalbarrière wordt vaak beschouwd als één van de grootste obstakels voor de toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Het inschakelen van professionele tolken is duur, tijdrovend (aangezien
niet elke taal even frequent voorhanden is) en therapeuten staan niet altijd open
om te werken met een ‘derde partij’ zoals een tolk. Toch is werken met een professionele tolk essentieel als er geen gemeenschappelijke taal is die de jongere
voldoende beheerst om zijn gedachten en gevoelens uit te drukken. Een tolk mag
geen barrière vormen om een hulpverleningstraject op te starten.
Er zijn echter ook andere vormen van therapie die zeker met minderjarigen interessant zijn om te verkennen. Bij creatieve therapie gaat men uit van het principe dat
woorden vaak niet volstaan om gevoelens of ervaringen weer te geven. Er wordt
dan gewerkt met, onder andere, beeldende expressie, muziek, drama, dans- en
speltherapie. Het aspect taal dat vaak een barrière vormt kan op deze manier voor
een groot stuk omzeild worden.
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Deze vormen van therapie kunnen er ook voor zorgen dat jongeren een stuk van
hun culturele en individuele identiteit terugvinden of terug kunnen opbouwen.
Elke cultuur maakt namelijk gebruik van muziek en dans. Bovendien hoeven jongeren hun gevoelens en (traumatische) ervaringen niet expliciet te benoemen wat als
minder bedreigend kan worden ervaren. Sessies werken meestal ook toe naar een
resultaat, een eindproduct. Dit is een bijkomend voordeel omdat de jongeren zien
aan welk doel ze werken, wat hun zelfvertrouwen een boost kan geven.
Er zijn nog tal van andere therapievormen. Bij het kiezen van een therapievorm
is het belangrijk om goed te bepalen wat het doel is van de therapie en waar de
jongere zich zelf goed bij voelt. Sommige jongeren praten liever niet over hun problemen en niet elke therapeut is vertrouwd met elke vorm van therapie. Het is niet
evident om te achterhalen wat het best aansluit bij een jongere en vaak ondervinden de therapeut en de jongere pas tijdens de therapie of iets werkt of niet.
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van het aanbod van de psychische ondersteuning waar minderjarigen beroep kunnen op doen. Het aanbod varieert van
ambulante begeleiding tot residentieel verblijf, van toegankelijk voor iedereen tot
specifieke werkingen voor mensen met een vluchtverhaal. De vraag overstijgt vaak
het aanbod en er is dus sprake van wachtlijsten. Zoals eerder ook beschreven in
voorgaand hoofdstuk is de mate van terugbetaling van psychologische consultaties sterk afhankelijk van de code 207 die aan de minderjarige werd toegewezen.
Informeer tijdig naar het aanbod, de wachtlijsten per organisatie, de kostprijs en
eventuele terugbetalingsmodaliteiten.

5.1

Regulier aanbod

Er zijn verschillende diensten en zorgverstrekkers die geconsulteerd kunnen worden wanneer er nood is aan psychische ondersteuning. De diensten in het regulier
aanbod richten zich naar de volledige bevolking en hebben niet noodzakelijk een
specifiek aanbod dat enkel gericht is op minderjarigen. We geven in dit hoofdstuk
een niet exhaustief overzicht van organisaties die mogelijks een rol kunnen spelen,
gaande van vraagverheldering en oriëntering tot een therapeutisch aanbod.
In het hoofdstuk rond onderwijs (→ BOEK 6 - Onderwijs) werd reeds vermeld dat de
centra voor leerlingenbegeleiding in de Vlaamse Gemeenschap (CLB) en de centra voor
psycho-medische-sociale bijstand in de Franse Gemeenschap (CPMS) toegankelijk zijn
voor minderjarigen met vragen of problemen die te maken hebben met welzijn. Deze
eerstelijnsdiensten kunnen een belangrijke steun bieden in het zoeken naar hulp.
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Sinds 2020 betaalt de ziekteverzekeringsinstelling voor minderjarigen (die aangesloten zijn bij een verzekeringsinstelling) kortdurende en ambulante behandelingen bij een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog grotendeels terug, als
er sprake is van matig ernstige psychische problemen.69 De behandeling omvat
eerstelijnszorg en een reeks van enkele individuele gesprekssessies. Dit kan alleen
na doorverwijzing van een arts.
Om hierop beroep te kunnen doen legt de wetgeving voor een persoon jonger dan
18 jaar de volgende voorwaarden op:
› lijden aan een psychisch probleem van één van de volgende types dat matig
ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan worden middels een beperkt
aantal sessies eerstelijns psychologische zorg:
•
angstproblemen;
•
depressieve problemen;
•
externaliserende problemen (bv. gedragsproblemen of opstandigheid);
•
sociale problemen (bv. teruggetrokkenheid of interpersoonlijke problemen)
› en verwezen zijn door een huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts of
een arts van Kind en Gezin, die u daarvoor een verwijsvoorschrift bezorgt.
Per sessie betaalt de patiënt 11 euro. Personen die recht hebben op de verhoogde
tegemoetkoming betalen 4 euro per sessie. De rest wordt betaald door de ziekteverzekeringsinstelling. Dit aanbod en tussenkomst van de ziekteverzekeringsinstelling geldt enkel voor een specifiek netwerk aan psychologen en orthopedagogen dat hiervoor een overeenkomst sloot met het RIZIV. Een overzicht van het
netwerk dat gecontacteerd kan worden voor deze consultaties kan geraadpleegd
worden via:
› https://www.psy0-18.be/images/ggkj-beleid_overzicht_netwerken_
update20201022.pdf https://www.psy0-18.be/index.php/nl/
netwerkcooerdinatie/contact
› https://www.psy0-18.be/index.php/fr/
› https://www.psy0-18.be/images/ggkj-beleid_overzicht_netwerken_
update20190314.pdf
Voor de volledige informatie verwijzen we door naar de website van het RIZIV.
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Vlaamse Gemeenschap
Aanbod ter plaatse:
› Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW): De CAW’s zijn toegankelijk voor
iedereen. Ze kunnen ondersteuning bieden bij het verhelderen van bepaalde
noden en in het oriënteren naar meer aansluitende organisaties, maar kunnen
ook zelf begeleiding aanbieden. Een brede waaier aan dienstverlening is terug
te vinden in elk CAW dat beschikbaar is in elke regio. Raadpleeg de website
voor meer informatie: https://www.caw.be/. Bij het Jongeren Advies Centrum
(JAC), dat behoort tot het CAW, kunnen jongeren terecht voor ondersteuning
met elke soort vraag: https://www.caw.be/jac/.
› Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ): Een centrum voor geestelijke
gezondheidszorg bestaande uit een multidisciplinair team van psychologen,
psychiaters, maatschappelijk werkers, enz. Men kan er rechtstreeks terecht,
maar meestal zal een huisarts of een CLB een doorverwijzing voorstellen. Hier
zijn enkel consultaties op afspraak mogelijk en geen opname. Een traject bestaat
meestal uit individuele gesprekken of groepsgesprekken. Een consultatie kost
ofwel niets, 4 euro of 11 euro. Voor meer informatie over de CGGZ, raadpleeg
de volgende website: https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/centrumgeestelijke-gezondheidszorg-cgg.
› TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige therapeutische hulpverlening door
professionele therapeuten op vrijwillige basis aan jongeren tussen 10 en 20
jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis.
› Overkop huizen zijn plaatsen waar jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en
buiten kunnen lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Je kan er ook beroep
doen op professionele therapeutische hulp.
› Privé therapeuten: https://www.vindeentherapeut.be/

›
›

›
›
›
›

›

›

chatten met een professionele medewerker van het Vertrouwenscentrum. Ze
kunnen er terecht met hun vragen en/of verhaal van mishandeling, verwaarlozing
of seksueel geweld.
Een initiatief van de Vlaamse overheid om de veerkracht te stimuleren is
Fitinjehoofd.be
Tele-onthaal (106): https://www.tele-onthaal.be/: je kan via chat of telefoon
anoniem praten over de meest uiteenlopende onderwerpen: relatieproblemen,
ziekte, depressie, eenzaamheid, zelfdoding, allerlei praktische problemen, enz.
Zelfmoordlijn (1813): https://www.zelfmoord1813.be/
Nieuw steunpunt ‘Te Gek’ geeft een overzicht van verschillende thema’s en
handige doorverwijsmogelijkheden
De sociale kaart van Brussel biedt een handige zoekmachine rond verschillende
thema’s: https://sociaal.brussels.be/
Het Vlaams Instituut Gezond Leven biedt via hun website https://www.
gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden en nieuwsbrief een overzicht van
vormingen, e-learning modules, enz. informatie over mentaal welbevinden.
De website www.Zelfverwonding.be biedt informatie over opzettelijke
zelfverwonding in de adolescentie en geeft onder meer een overzicht
van gespecialiseerde therapeuten. Ook de Nederlandse website https://
sameninmijnschoenen.nl/ biedt informatie over zelfverwonding.
Silver is een game gericht op jongeren tussen 12 en 16 jaar die meer te weten
willen komen over het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Het werd
ontwikkeld door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en de
UGent. Het kan gespeeld worden via een app: https://www.silvergame.be/.

Franse gemeenschap
Aanbod ter plaatse:

Online of telefonisch aanbod:
› Les services d’actions en milieu ouvert (AMO). De AMO’s richten zich op
› De jongerenwebsite ‘Wat Wat’ geeft uitleg over heel wat thema’s die jongeren

bezighouden.
› Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven ontwikkelde samen met ‘Wat Wat’ de
website www.noknok.be. Dat is een website die zich richt op jongeren tussen
12 en 16 jaar. Zij vinden er informatie en tips om zich goed in hun vel te voelen.
› Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een
probleem. Jongeren kunnen terecht voor informatie via de website of kunnen
anoniem chatten of bellen.
› https://www.nupraatikerover.be/over-ons/
is
een
initiatief
van
de
Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK) waar minderjarigen kunnen
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minderjarigen die hulp of advies nodig hebben of nood hebben aan een
luisterend oor. Er zijn meer dan 80 AMO’s in Brussel en Wallonië, elk met
hun eigen accenten. De AMO’s kunnen ondersteuning bieden om bepaalde
noden te definiëren en in het oriënteren naar meer aansluitende organisaties.
Ze voorzien ook in individuele begeleiding en kunnen activiteiten in groep
organiseren. Voor meer informatie kunnen de volgende websites geraadpleegd
worden: http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=329; http://www.
jeminforme.be/index.php/droits-citoyennete/les-amo.
› Les services de santé mentale (SSM) : De diensten voor geestelijke
gezondheidszorg verlenen met een multidisciplinair team psycho-medisch151

sociale hulp in een gespecialiseerde ambulante omgeving. Een interventie kost
11 euro. Een overzicht van de verschillende SSM kan geraadpleegd worden
via: https://pro.guidesocial.be/associations/services-sante-mentale-ssm-1704.
html;
http://www.cresam.be/adresses-2/;
http://www.cresam.be/santementale/les-ssm/quest-ce-quun-ssm/
› Het Centre de prévention du suicide biedt heel wat informatie en
doorverwijzingsmogelijkheden op de website. Via de gratis telefoonlijn (0800 32
123) kan iedereen er anoniem en 24u/24u terecht met vragen of om je verhaal
te doen.
› Privé-therapeuten: https://www.psy.be/fr.

Het gespecialiseerd aanbod bestaat uit ambulante en (semi-)residentiële psychische ondersteuning specifiek gericht op mensen met een migratieachtergrond of
vluchtverhaal (niet noodzakelijk enkel gericht op minderjarigen). Bovendien voorzien verschillende opvangstructuren ook zelf in psychologische bijstand (→ BOEK
5 – Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie).

Voor een online aanbod en een overzicht van verschillende diensten kunnen volgende websites geraadpleegd worden:
› Écoute – Enfants is een dienst die telefonisch bereikbaar is via het
telefoonnummer 103 of via de website https://www.103ecoute.be/. Kinderen
en jongeren kunnen er anoniem en gratis terecht met al hun vragen. Ook
volwassenen kunnen hier terecht om vragen te stellen met betrekking tot de
leefwereld van het kind of de jongere.
› Het Centre de Référence de Santé Mentale, Crésam, biedt een overzicht van
het aanbod van centra geestelijke gezondheid in de verschillende Waalse
provincies.
› Le guide social biedt de mogelijkheid om per thema te zoeken naar organisaties
in Brussel en Wallonië. Meer informatie rond geestelijke gezondheid kan
geraadpleegd worden via: https://pro.guidesocial.be/themes/sante-mentale.
html
› De website van Infor Jeunes richt zich rechtstreeks tot jongeren om thematische
informatie aan te bieden. Naast het online thematisch overzicht zijn er 15
fysieke Infor Jeunes centra waar jongeren terecht kunnen voor informatie.
› Yapaka is een initiatief van de Franstalige Gemeenschap en biedt een overzicht
van verschillende diensten (niet enkel toegespitst op geestelijke gezondheid) en
kan geraadpleegd worden via: https://cartographie.yapaka.be/.
› Via https://www.maintenantjenparle.be/ kunnen minderjarigen in de Franstalige
Gemeenschap anoniem chatten met een professionele medewerker van SOS
Enfants. Ze kunnen er terecht met hun vragen en/of verhaal over seksueel
geweld.
› Bij Télé-accueil (107) (www.tele-accueil.be) kan men via chat of telefoon anoniem
praten over de meest uiteenlopende onderwerpen: relatieproblemen, ziekte,
depressie, eenzaamheid, zelfdoding, allerlei praktische problemen, enz.
› Univers santé vzw biedt informatie aan over alle gezondheidsaspecten:
https://www.univers-sante.be/thematiques/

Onderstaand overzicht geeft een niet-exhaustieve opsomming van het aanbod.
Informeer tijdig naar de mogelijke ondersteuning bij de begeleiders van de opvangstructuur, de eerstelijnsdiensten, Fedasil of de dienst Voogdij.
› Paso : Een partnerschap van PraxisP KU Leuven, de dienst kinder- en
jeugdpsychiatrie UPC KU Leuven, Agentschap Opgroeien en Fedasil. Paso is een
gespecialiseerde psychiatrische dagbehandeling voor gevluchte jongeren. Dit
zorgaanbod vormt een eerste psychiatrische unit voor gevluchte jongeren met
een profiel van ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Een kinderpsychiatrische
dagbehandeling wordt gecombineerd met avond- en weekendbegeleiding
in drie naburige leefgroepen gespecialiseerd in de zorg voor niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen.
› Hejmo - SOS Kinderdorpen (Kessel-Lo)
› Juneco - Emmaüs (Mechelen)
› Major - Minor Ndako (Brussel)
De dagbehandeling vindt plaats in Leuven. In het dagbehandelingsprogramma is er plaats voor ongeveer tien gevluchte jongeren van 12 tot 18 jaar met
psychiatrische problemen en een geschiedenis van trauma en vlucht. Het aanbod is toegankelijk voor minderjarigen die:
•
in Vlaanderen of Brussel wonen
•
Nederlandstalig onderwijs volgen
•
een Nederlandstalige voogd hebben.
Het aanbod van Paso is toegankelijk voor jongeren in asielprocedure of met
een statuut van erkend vluchteling of subsidiair beschermde.
› vzw Ulysse is een centrum voor geestelijke gezondheid gespecialiseerd in
het werken met mensen met een vluchtverhaal. Ulysse biedt individuele
therapie aan, maar voorziet ook in groepsactiviteiten en heeft een aanbod aan
psychiatrische zorg.
› vzw D’ici et d’ailleurs is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in
Brussel. Een multidisciplinair team met een specialisatie in ethnopsychiatrie
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› De sociale kaart van Brussel biedt een handige zoekmachine rond

verschillende thema’s: https://sociaal.brussels.be/

5.2. Organisaties met een gespecialiseerd aanbod
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›

›

›

›
›

›
›

›

›

›

›
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biedt individuele therapie aan in verschillende talen. Meer informatie via de
website (http://www.dieda.be/) of via telefoon (02/414 98 98).
vzw Exil is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Brussel dat met een
multidisciplinair team een integraal zorgaanbod verstrekt voor mensen met
een vluchtverhaal. Ze bieden individuele therapie en groepsactiviteiten aan.
vzw Solentra is expert in transculturele psychiatrie en biedt psychische zorg en
hulpverlening aan jonge vluchtelingen- en migrantenkinderen en hun gezin. Het
team van Solentra bestaat uit klinisch psychologen, ontwikkelingspsychologen
en psychotherapeuten. Solentra heeft bovendien een eigen helpdeskaanbod
in Dari, Farsi en Arabisch en is actief in verschillende provincies. Via factsheets
die beschikbaar zijn op de website (https://www.solentra.be/nl/consultancy/)
is het mogelijk om aan de hand van concrete casussen inzicht te krijgen in
de kernthema’s die gerelateerd zijn aan de geestelijke gezondheid van
vluchtelingen.
Programma Tabane, een initiatief van het centrum geestelijke gezondheidszorg
Club André Baillon (https://www.clubandrebaillon.be/) en vzw Tabane in Luik.
Meer informatie via 04 228 14 40 of via tabane@skynet.be
Espace 28 in Verviers. Meer informatie via www.espace28.be of via 087 22 53 91
Clinique de l’exil, een specifiek initiatief van de provinciale dienst voor
geestelijke gezondheid van Namen. Meer informatie via www.province.namur.
be/clinique_de_l_exil.
Sémaphore – Picardie Laïque vzw, meer informatie via https://www.picardielaique.be/, 065 84 73 22 of via accueil.relaismons@laicite.net
‘Santé en exil’, een initiatief van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg
Montignies-sur-Sambre. Meer informatie via santeenexil@ssm6061.be of via
071 10 86 10
CINL – Centre des Immigrés Namur-Luxembourg in Namen met psychologische
consultaties in Libramont, Aarlen en Marche-en-Famenne. Meer informatie
via www.cinl.be , coordination1@cinl.be of via 081 22 42 86
Gams is een organisatie die ijvert voor de afschaffing van vrouwelijke genitale
verminking (VGV). De organisatie wil bijdragen aan de beperking van de
lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van VGV door het bieden van
ondersteuning aan vrouwen en meisjes die de praktijk ondergingen. Men kan
er terecht voor informatie, ondersteuning en begeleiding.
Mind-Spring is een psycho-educatieprogramma (in meerdere talen) voor
vluchtelingen, verzoekers van internationale bescherming en migranten met
het doel de veerkracht te verhogen en zo te helpen de toekomst aan te pakken.
De eigen kracht vormt hier de basis voor. Mind-Spring heeft een aanbod in
Vlaanderen en Brussel.
The Red Pencil is kunsttherapie dat beschikbaar is voor minderjarigen die in een

opvangstructuur verblijven van Fedasil of één van haar partners. Meer informatie
via de opvangstructuur waar de minderjarige verblijft of via de website.
› Ademhalingsoefeningen en -technieken in verschillende talen: https://www.
care4refugees.org.
› Het project “Post-traumatic Integration. Low-level psychosocial support and
intervention for refugees” is een project bedoeld om niet-gespecialiseerde
zorgverleners in staat te stellen vluchtelingen met posttraumatische
problemen (en PTSS) te herkennen, hun laagdrempelige psychosociale
ondersteuning te geven en in een vroeg stadium laagdrempelig in te grijpen
op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het project kwam tot stand
in samenwerking met de KU Leuven. Er is meer informatie beschikbaar via
https://posttraumatic-integration.eu/nl/.
› Het Europees project ACCESS wil de toegang tot preventie, bescherming
en ondersteuning vergemakkelijken voor vrouwelijke migranten die
geconfronteerd worden met gender gerelateerd geweld. Via de website www.
we-access.eu zijn er video’s in verschillende talen, een online chat en een
uitgebreide sociale kaart beschikbaar.

6

Seksuele ontwikkeling en gezondheid

Met de puberteit verandert het lichaam van elke jongere. Samen met de lichamelijke veranderingen ontwikkelt zich ook interesse voor seksualiteit en (seksuele)
relaties. Praten over seksualiteit en lichamelijke veranderingen is vaak moeilijk. Bij
jonge nieuwkomers is dit vaak nog extra moeilijk door culturele verschillen waardoor dit onderwerp taboe is. Daarnaast moet men rekening houden met mogelijke
vroegere erg moeilijke ervaringen bij de jongere op lichamelijk en/of seksueel vlak,
zoals seksueel geweld, genitale verminking of mensenhandel.
Uiteraard is de kijk op seksualiteit en relaties sterk cultureel bepaald en zijn hier
grote verschillen. Toch zijn er ook een aantal universele gelijkenissen tussen mensen op dit vlak, zoals het verlangen naar verbinding, ook op seksueel vlak, en de intense zoektocht die dit met zich meebrengt tijdens de adolescentie en de jongvolwassenheid. Alle jonge mensen hebben dan ook behoefte aan informatie. Kennis
helpt om minder angstig of onzeker te zijn, om te begrijpen wat er op lichamelijk
vlak gebeurt, om te weten hoe je iemand mee uitvraagt en wat het betekent om
verliefd te worden op iemand van hetzelfde geslacht, om te beseffen dat je ‘nee’ mag
zeggen en om te leren hoe een ongewenste zwangerschap vermeden kan worden.
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Veel jongeren die in België opgegroeid zijn, krijgen deze informatie gaandeweg
aangereikt, op school, via ouders en vrienden of door een eigen zoektocht op internet. Jonge vluchtelingen hebben niet altijd toegang tot deze informatie of zijn al
zo lang onderweg dat dit deel van het opgroeien aan hen is voorbijgegaan. Seksualiteit en relaties zijn dan ook belangrijke thema’s om bespreekbaar te maken zodat
jongeren zo veel mogelijk de juiste informatie krijgen en om eventuele culturele
verschillen te kunnen uitleggen. In het onthaalonderwijs in ons land krijgen de jongeren dan ook uitleg over de gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen, over
de mogelijkheid en het recht voor mensen van hetzelfde geslacht om te trouwen of
over de mogelijkheid om van geslacht te veranderen.
Seksualiteit, lichamelijke ontwikkeling en relaties zijn niet altijd gemakkelijk bespreekbaar. We voelen ons niet altijd competent om het thema zelf toe te lichten,
zijn voorzichtig omdat er een vermoeden is van ervaringen van seksueel geweld
in de voorgeschiedenis van de jongere of zijn terughoudend om als mannelijke
voogd ongewild bepaalde grenzen te overschrijden door het thema bij een meisje
ter sprake te brengen. Het is zeker goed om onze eigen grenzen op dit vlak te erkennen en te respecteren. Toch moet men er ook voor zorgen dat de jongere wel
een antwoord kunnen vinden op hun vragen door hen correct door te verwijzen.
Enkele aandachtspunten:
› Breng seksualiteit proactief ter sprake. Dit betekent dat we zelf het thema ook
aansnijden (kort of uitgebreider), ook als de jongere nog geen (directe) vragen
stelt.
› Geef de jongere de mogelijkheid om te praten over bezorgdheden of
vragen, zonder direct advies of een oplossing te geven. Eventuele schuld en
schaamtegevoelens worden zo verminderd en de erkenning en normalisering
op zich hebben reeds een - vaak onderschat - helpend effect.
› Men hoeft geen seksuoloog of therapeut te zijn om te spreken over
seksualiteit en dit wordt ook niet verwacht.
Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, verwijst hier
naar het PLISSIT-model.70 Het PLISSIT-model maakt duidelijk dat het niet de taak
is van de hulpverlener om seksuologische counseling te geven, maar dat best gewerkt kan worden vanuit de volgende niveaus:
› Permission
› Limited Information
› Specific Suggestions
› Intensive Therapy.
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Iedere professional kan aan de slag gaan met het eerste en belangrijkste element
van dit model, namelijk ‘Permission’. Het gaat om de toestemming om het gesprek
over seksualiteit aan te vatten en als professional hiernaar te luisteren. Direct advies geven, doorverwijzen of zeggen wat iemand moet doen, heeft weinig effect
als er niet er niet onbevooroordeeld geluisterd wordt. Het belang hiervan wordt
vaak onderschat.
‘Limited Information’ verwijst naar het geven van beperkte informatie, bijvoorbeeld via de websites www.allesoverseks.be en www.zanzu.be. Dit zorgt ervoor
dat de hulpverlener en de ander niet overspoeld worden door informatie en dat
er geen foutieve verwachtingen worden gecreëerd. Het is hierbij van belang om de
eigen (professionele) grenzen te kennen en aan te geven.
Als hulpverlener is het jouw rol om de persoon te helpen bij het spreken over vragen of bezorgdheden rond seksualiteit en om concreet, beperkt advies te geven
(‘Specific Suggestions’). Afhankelijk van de eigen rol en opleiding kan soms specifiek advies op maat gegeven worden (bv. als gynaecoloog).
De focus voor hulpverleners ligt dus op de eerste drie stappen van het PLISSIT-model. De laatste stap, ‘Intensive Therapy’, is de rol van een gespecialiseerde professional. Het model voorziet dus duidelijk de mogelijkheid om iemand door te
verwijzen naar een andere dienst indien nodig. Tal van websites bieden toegankelijke informatie over seksualiteit en relaties, maar ook over organisaties waar
men terecht kan bij specifiekere vragen of problemen (bv. over homoseksualiteit,
mensenhandel, genitale verminking, seksueel geweld, enz.). Het is uiteraard erg
belangrijk om zo goed als mogelijk de signalen op te vangen indien er sprake zou
zijn van (risico op) mensenhandel, (risico op) genitale verminking en seksueel geweld en dan ook correct door te verwijzen. Probeer de jongere zo goed als mogelijk
in deze doorverwijzing te begeleiden door ook zelf snel te bekijken met de hulp van
gespecialiseerde diensten hoe deze moeilijke thema’s en een mogelijke doorverwijzing aangekaart kunnen worden bij de jongere.
De volgende organisaties en websites bieden de mogelijkheid om seksualiteit, seksuele gezondheid, sexting, grooming, sextortion, al dan niet in meerdere talen,
bespreekbaar te maken voor minderjarige en/of hen te leiden naar betrouwbare
(informatie)kanalen:
› Merhaba vzw verenigt en empowert LGBT+ personen met een
migratieachtergrond.
› Pigmentzorg bundelt brochures en voorlichtingsmateriaal over seksuele
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› gezondheid in verschillende talen: https://www.pigmentzorg.be/toolbox/fiche/

brochures-en-spelen-over-seksuele-gezondheid-in-verschillende-talen
› Sensoa, het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid geeft

›

›

›

›

›

›
›

›
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informatie en advies rond seksualiteit en relaties in verschillende talen via hun
websites: https://www.allesoverseks.be/ en www.zanzu.be.
WAT WAT is een platform van meer dan 80 organisaties (onder meer Awel,
Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) die jongeren willen informeren en
helpen in de zoektocht naar advies of hulp. De Ambrassade coördineert WAT
WAT in opdracht van de Vlaamse Overheid. Jongeren kunnen er terecht om
antwoorden te vinden op verschillende vragen (https://watwat.be)
http://www.loveattitude.be biedt een overzicht van alle centres de planning
familial in Brussel en Wallonië. Les centres de planning familial zijn centra in
Brussel en Wallonië waar men terecht kan met alle vragen omtrent seksualiteit.
De centra hebben een onthaalfunctie waar men terecht kan voor informatie,
maar ook voor medische, sociale, psychologische en juridische consultaties. Het
FLCPF ondersteunt de verschillende centra en via de website is er een goede
doorverwijzing naar informatie en organisaties: https://www.planningfamilial.net/
Infor Jeunes is een netwerk van organisaties in Wallonië dat jongeren informatie
geeft over allerlei thema’s. Je kan er fysiek terecht (https://inforjeunes.be/
centre/) of via de website antwoorden vinden op tal van vragen: https://
inforjeunes.be/
Yapaka is een website beheerd door de Franstalige gemeenschap die
overkoepelend informatie bundelt over verschillende thema’s en een sociale
kaart aanbiedt: https://www.yapaka.be/thematique/sexualite
Evras is een Franstalig platform dat zich in eerste instantie richt op professionals
die bezig zijn met seksuele en relationele opvoeding (Evras = l’Education
à la Vie Relationnelle, Affective & Sexuelle). De website biedt informatie,
doorverwijzingen naar andere organisaties, mogelijkheid tot het bekijken van
tools en is toegankelijk zijn voor iedereen.
Univers santé vzw biedt informatie aan over alle gezondheidsaspecten,
waaronder seksuele gezondheid: https://www.univers-sante.be/thematiques/
Child Focus is de Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. Child
Focus stelt alles in het werk om verdwijning en seksuele uitbuiting van kinderen
te voorkomen en aan te pakken. Het gratis noodnummer 116 000 is 7 dagen op
7 en 24 uur op 24 bereikbaar. De website biedt veel nuttige informatie.
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Sexualite is een Canadese
website, maar biedt overzichtelijke uitleg en tekeningen in het Frans en Engels.

7

Middelengebruik en verslaving

Experimenteren met genotsmiddelen, zoals sigaretten, alcohol of drugs, is voor
heel wat jongeren een onderdeel van de adolescentie, van het opgroeien en de
identiteitsontwikkeling. Ze leren hun grenzen kennen en komen los van de ouderlijke context. Een adolescent zoekt ook vaak naar manieren om ‘erbij te horen’,
om deel uit te maken van een vriendengroep. De jongere zal dan soms ook de behoefte hebben om risico’s te nemen en kicks op te zoeken om bewondering van de
groep te krijgen. Het in groep gebruiken van (illegale) drugs, kan voor jongeren ook
het voor hen noodzakelijke gevoel van verbondenheid creëren: wij doen samen
iets wat niet mag.
Experimenteren met alcohol en andere drugs kan echter ook een manier zijn om te
kunnen omgaan met emotionele pijn. De middelen worden dan gebruikt als verdoving om het psychisch lijden niet meer (in die mate) te moeten ervaren. De klachten
worden op die manier tijdelijk onderdrukt en het middelengebruik wordt een vorm
van zelfmedicatie.
In beide gevallen kan er na verloop van tijd een verslavend patroon ontstaan,
waarbij het gebruiken van middelen (of het gokken en gamen) nodig zijn om de
spanningsopbouw te reduceren. Er gaat dan ook extensief veel tijd, energie en
geld gaan naar de verslaving. Vaak heeft dit ook een grote impact op het lichamelijk
welzijn en op het dagelijks functioneren. Jongeren verliezen interesse in leeftijdgenoten en vrienden, trekken zich terug, willen of kunnen niet meer naar school
gaan, gaan liegen om te kunnen voldoen aan de spanning van de verslaving, enz.
Waar het gebruik van bepaalde middelen (bv. alcohol, pijnstillende medicatie of
cannabis) in bepaalde contexten maatschappelijk aanvaard zijn, hangt er algemeen rond het gegeven ‘verslaving’ vaak een groot taboe. Het is niet eenvoudig om
‘toe te geven’ dat er sprake is van een verslaving – te meer door de vele ‘positieve’
effecten die men onmiddellijk na het gebruik van een roesmiddel ervaart.
Onderzoek toont geen grote verschillen aan tussen landen of nationaliteiten in de
prevalentie van problematisch gebruik van bepaalde middelen of van verslaving.
Wel zijn er verschillen in welke middelen gebruikt worden en dus ook waar verslavingsproblematiek kan ontstaan. Zo is het gebruik van alcohol en slaapmiddelen
en de gerelateerde verslavingsproblematiek bij in België geboren Belgen erg wijdverspreid, waar het gebruik van khat of waterpijpen meer voorkomt bij groepen
met een andere nationaliteit of afkomst die in België verblijven.
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Als een vorm van preventie, is het belangrijk dat dit thema af en toe eens ter sprake
kan komen. Zo weet de jongere dat de centrale figuren in die omgeving (bv. een
voogd en begeleiders in de opvangstructuur) hier iets over weten en er een mening
over hebben. Het is echter vooral belangrijk dat de jongere weet dat deze figuren in
de eerste plaats willen luisteren hoe de jongere hier zelf over denkt. Probeer dus
af en toe in korte gesprekjes op het thema in te gaan. Let er wel op om dit te doen
op een niet-veroordelende manier en met interesse in de diverse aspecten van de
leefwereld van de jongere. Dit betekent ook dat men moet durven aangeven dat
we zelf soms ook twijfelen en ook niet alle goede antwoorden hebben.
Als er een duidelijk vermoeden is van het frequent(er) gebruik van middelen (of zelfs
het eenmalig gebruik van illegale drugs) is het belangrijk om hierover in gesprek te
gaan met de jongere. Probeer de jongere steeds zo neutraal mogelijk aan te spreken,
met empathie en bezorgdheid, zonder dreigementen, beschuldigingen, verwijten,
paniek of zonder een preek te geven over gezondheid en toekomst. Ook hier is het
essentieel om eerst en vooral te luisteren. Uiteraard is het hierbij belangrijk om kort
te wijzen op het illegale karakter van sommige verdovende middelen en de risico’s die
dit met zich meebrengt naar politionele veroordelingen toe. Liever dan onmiddellijk
allerlei acties op te zetten, is het uitspreken van de eigen bezorgdheid (samen met
wat je opmerkt aan veranderd gedrag) een moeilijke, maar cruciale eerste stap. Is er
slechts een vermoeden van druggebruik, dan kan men best ook vanuit die bezorgdheid vertrekken. Door dit bespreekbaar te maken heeft de jongere de kans om over
een aantal dingen te praten. Het is eerlijk en biedt het veilige gevoel dat we de signalen
die we zien ook verwoorden. Door ons zorgzaam op te stellen, creëren we de nodige
ruimte voor de jongere om over zichzelf te praten. Voor hen verlaagt het de drempel
om een gesprek aan te gaan en tegelijkertijd betekent het voor jou een belangrijke
vorm van controle. Je kan de jongere aanspreken door datgene wat je opmerkt zo
concreet mogelijk te benoemen.
Probeer daarbij geen ‘waarom’-vragen te stellen (‘Waarom doe je dit toch?’), die
vaak als beschuldiging ervaren worden, maar wel ‘hoe’-vragen, zoals:
› ‘Hoe ben je ermee begonnen?’
› ‘Hoe gaat het verder?’
› ‘Hoeveel rook je nu eigenlijk?’
› ‘Hoe lang denk je nog door te gaan met je gebruik?’
› ‘Hoe moet dit nu verder?’.

Benoem dus ook je eigen gevoelens, ook als dat gevoelens van kwaadheid zijn,
maar doe dit in de vorm van ‘ik-boodschappen’. In een ik-boodschap beschrijf
je eerst de feiten, bijvoorbeeld: ‘We hadden een afspraak om niet met drugs te
beginnen en nu hoor ik van de begeleiding dat ze een zakje wiet in jouw zakken
hebben gevonden.’ Dan benoem je de gevoelens die deze feiten bij jou teweeggebracht hebben, bijvoorbeeld: ‘Ik was teleurgesteld en heb me dan ook heel erg
kwaad gemaakt.’ Ten slotte beschrijf je het effect dat de hele situatie op jou heeft
gehad, bijvoorbeeld: ‘Ik heb de hele namiddag zenuwachtig rondgelopen.’ Daarnaast – maar wacht hiermee tot de jongere terug nuchter is – is het belangrijk
om te onderhandelen over de toekomst en afspraken te maken rond de verdere
aanpak, afspraken waar dan uiteraard ook toezicht op moet gehouden worden.
Soms ontstaan er ernstige vormen van verslaving, waarbij het dagelijks functioneren en soms ook de fysieke gezondheid sterk onder druk komt te staan. Deze
jongeren hebben enkel nog oog voor hun verslaving en het functioneren op alle
andere levensdomeinen (school, vrienden, dag-nacht-patroon, eten, enz.) komt
op de achtergrond terecht. Als dit het geval is dient men op zoek te gaan naar gespecialiseerde ondersteuning om de verslavingsproblematiek aan te pakken. De
moeilijkste stap hierbij is vaak om de jongere te laten inzien dat er inderdaad een
probleem is. Dit vraagt veel geduld, veel openheid, veel gesprekken en vaak is dit
ook een proces van vallen en opstaan. Ook hier moeten we durven accepteren
dat de jongere – weliswaar met heel veel steun, begrip en duwtjes-in-de-rug – de
eigen weg zal moeten volgen.
Probeer dit als voogd niet alleen op te lossen, maar schakel hierbij ook de belangrijkste contextfiguren van de jongere in. Of de ouders van de jongere hiervan
ook op de hoogte moeten worden gesteld is een moeilijke vraag door het grote
taboe en de schaamte die rond verslaving kan hangen. Toch is het belangrijk om
dit in overweging te nemen. Men moet steeds rekening houden met het feit dat
de moeizaam opgebouwde vertrouwensband kapot kan gaan als we het gesprek
hierover openen met de ouders tegen de wil van de jongere in. Toch kan de toestemming van de ouders om professionele hulp te zoeken ook het laatste duwtje
zijn die de jongere nodig heeft om de drempels effectief over te stappen.

Je kan daarbij ook je eigen gevoelens (bezorgdheid, angst, enz.) verwoorden en om
verduidelijking vragen.
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Tool van voogden

Gesprekskader: Middelengebruik
(alcohol, drugs, gaming, gokken)
 Vooraf:
 Je staat er als voogd niet alleen voor. Bij een vermoeden van middelengebruik
kan je zowel het opvangstructuur als de school mee betrekken in de opvolging
en begeleiding van je pupil. Bespreek samen op welke manier jullie dit zullen
aanpakken.
 Vooraleer je over middelengebruik en psychisch welbevinden kan spreken, moet er
een redelijke vertrouwensband zijn tussen jou en je pupil. Neem hiervoor de tijd en
respecteer het tempo van je pupil. Als voogd ben je vaak geneigd om onmiddellijk
oplossingen te zoeken, terwijl het belangrijk is om eerst het vertrouwen van je
pupil te krijgen.
 Handvaten voor het gesprek
 Vaak zal je je pupil nooit effectief zien gebruiken. In dat geval is het beter om het
gesprek te openen door concrete observaties te benoemen: gedragsveranderingen
die je opmerkt, fysieke veranderingen, het zakgeld dat onmiddellijk op is,
enzovoort.
 Na het benoemen van deze observaties probeer je het gesprek openen. Is je pupil
zich bewust van deze veranderingen? Denkt je pupil zelf te weten hoe dit komt?
 Ook wanneer je pupil niet over het gebruik wil spreken, kan je vragen of je uitleg
mag geven over bepaalde middelen en hun gevolgen. Hou daarbij het gesprek
algemeen, zodat je pupil zich niet geviseerd voelt.
 Probeer te achterhalen wat de jongere zelf over middelengebruik denkt. Ziet je
pupil middelengebruik zelf als problematisch?
 Ten slotte is het ook interessant om te weten hoe het netwerk van je pupil hierover
denkt. Het kan zijn dat het middelengebruik een normaal gegeven is in de omgeving
van je pupil, dit is belangrijke informatie voor jou.
 Houding
 Probeer je bezorgdheid te uiten.
 Tracht je eigen gevoel te beschrijven, maar doe dit in de vorm van ‘ik-boodschappen’.
Dit toont dat je betrokken en bezorgd bent.
 Probeer niet meteen allerlei acties en/of oplossingen voor te stellen. De eerste stap
is om het gesprek over het middelengebruik te openen. De doelstelling daarbij is
dat je pupil begrijpt dat het gebruik problematisch is en hieraan iets wil veranderen.
 Middelengebruik is vaak een uiting van psychische kwetsbaarheid. Enkel het
middelengebruik aanpakken is dan symptoombestrijding. Probeer samen met je
pupil na te gaan wat de effectieve oorzaak is van het middelengebruik.
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Gesprekskader: middelengebruik

Onderstaande websites bieden informatie over het omgaan met alcohol, drugs, medicatie, maar ook met gokken, gaming en veilig internetgebruik:
› Het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) ontwikkelde
verschillende tools en informatiebrochures (niet specifiek gericht op
minderjarigen) in verschillende talen rond verschillende thema’s: https://www.
vad.be/themas; https://www.druglijn.be/talen.
› Drughulp biedt uitgebreide informatie aan over drugs via de website, maar ook
online zelfhulptools en online begeleiding: https://www.drughulp.be/. Er zijn ook
tal van websites opgelijst met betrekking tot andere specialisaties zoals https://
gokhulp.be/; https://www.alcoholhulp.be/; https://www.cannabishulp.be/
› De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich tot mensen met
drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang,
ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen:
https://www.desleutel.be
› De overkoepelende groep “Jongeren, Alcohol & Samenleving” omvat momenteel
12 Franstalige verenigingen uit het onderwijs, gezondheidszorg en jeugdzorg,
met als doel verantwoord en minder riskant alcoholgebruik te bevorderen:
https://www.jeunesetalcool.be
› La Fedito Wallonne, de Waalse federatie van instellingen voor drugsverslaafden,
telt 52 leden, diensten en netwerken verspreid over heel Wallonië. Zij ontwikkelen
allemaal activiteiten en acties op het gebied van verslavingen: https://www.
feditowallonne.be
› Infor Drogues biedt op anonieme wijze Franstalige informatie, hulp en advies:
https://infordrogues.be/
› Child Focus is de Stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. De
organisatie biedt heel wat informatie omtrent veilig internetgebruik:
› https://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten
› https://www.childfocus.be/fr/prevention/clicksafe-tout-sur-la-securiteen-ligne

Tool van voogden
 Weerstand
 Er bestaat een grote kans dat je pupil niet wil spreken over het gebruik of het
gebruik ontkent of minimaliseert. Probeer in die gevallen een meer algemeen
gesprek te voeren over hoe je pupil zich voelt, of er genoeg leuke activiteiten zijn
om te doen tijdens de schoolweek, of er voldoende vrienden zijn waarbij hij of zij
terecht kan, enzovoort.
 Als je merkt dat je pupil geen openheid vertoont om te spreken over het misbruik,
kan je proberen om in te zetten op meer algemene doelen. Spreek over zijn of
haar algemene gezondheid, school, zoek samen een steunfiguur, enzovoort. Deze
doelen dragen bij aan het welbevinden van je pupil en dus ook onrechtstreeks aan
het verlagen van het middelengebruik.
 Handvaten voor actie
Het kan lang duren vooraleer je pupil klaar is om actie te ondernemen. Dit kan als
voogd frustrerend zijn, maar probeer je pupil zeker niet te snel te ‘forceren’.
 Verschillende signalen kunnen duidelijk maken of je pupil klaar is voor actie. Je
pupil erkent bijvoorbeeld het middelengebruik en geeft aan dat hij of zij er iets aan
wil veranderen, je pupil stelt vragen over het gebruik en hoe dit te verminderen,
enzovoort.
 Bepaal samen enkele (haalbare) doelen: het gebruik verminderen, het gebruik
omkaderen (bijvoorbeeld enkel in het weekend marihuana roken), onmiddellijk
stoppen, enzovoort.

Gesprekskader: middelengebruik

 Geef voorbeelden van de verschillende strategieën en bekijk samen dewelke
kunnen werken. Bijvoorbeeld het zoeken van een hobby, hulpverlening opstarten,
meer geld sparen per maand, een wekelijks gesprek met een begeleider,…
Het is belangrijk dat je pupil zelf kan kiezen op welke manier hij of zij aan het
middelengebruik zal werken. Dit zal zijn of haar motivatie versterken.
 Stel samen met je pupil een plan op om de gestelde doelen aan de hand van de
gekozen strategieën te bereiken.

8

Toegang tot het medisch dossier en toestemming geven voor medische informatie

Heeft een voogd toegang tot het medisch dossier van de minderjarige? Moet een
voogd toestemming geven aan een arts of ziekenhuis voor het uitvoeren van bepaalde interventies? Mag een minderjarige zelf de beslissing nemen om bepaalde interventies te laten doorgaan? Moet de voogd hiervan op de hoogte gesteld
worden? Kan een voogd informatie verkrijgen van de zorgverstrekker zonder dat
minderjarige hiervan op de hoogte is? Dit zijn vragen waarmee voogden regelmatig
geconfronteerd worden. Om een antwoord te vinden op de bovenstaande vragen
is het noodzakelijk om eerst te kijken naar de Wet betreffende de rechten van de
patiënt. Deze wet stelt dat de rechten die beschreven worden in de wet bij een minderjarige patiënt worden uitgeoefend door de ouders of door de voogd.
De voogd zal dus de rol van vertegenwoordiger van de minderjarige patiënt op zich
nemen. Dit houdt het recht in om geïnformeerd te worden over de gezondheidstoestand van de minderjarige en de verantwoordelijkheid om in te stemmen met een
behandeling/ingreep of die te weigeren. Dezelfde wet stelt echter ook dat de minderjarige wordt betrokken of in staat wordt gesteld zijn rechten volledig zelfstandig
uit te oefenen, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit. De wet stelt nergens
een bepaalde leeftijd voorop. Dit betekent dat de inschatting van de capaciteit van
de minderjarige om zelf in te staan voor een redelijke beoordeling van de persoonlijke belangen, doorslaggevend is. Die individuele inschatting of een minderjarige
een geïnformeerde beslissing kan nemen, wordt gemaakt door de zorgverstrekker.
Tenzij de minderjarige dus zeer jong of wilsonbekwaam is, zal de voogd a priori nooit
alleen beslissingen nemen over de behandeling van een minderjarige. In de praktijk
worden vaak de leeftijdsgrenzen van 12 en 16 jaar gehanteerd. Onder de twaalf jaar
wordt verondersteld dat de minderjarige de voorgestelde medische handelingen of
de mogelijke gevolgen ervan onvoldoende kan inschatten. En vanaf 16 jaar is het
zeer waarschijnlijk dat de jongere autonoom kan instaan voor de volledige zelfstandige uitvoering van zijn rechten als patiënt. Maar zoals gezegd blijft een individuele
inschatting noodzakelijk. Ongeacht de leeftijd is het noodzakelijk om de minderjarige voldoende te informeren over de medische handelingen.
De voogd is dus enkel verantwoordelijk om in te stemmen (of niet) met onder meer
chirurgische interventies, hospitalisaties of behandelingen indien wordt ingeschat
door de zorgverstrekker dat de minderjarige dit niet autonoom kan beslissen. In
geval van nood primeert de medische urgentie uiteraard en zal de arts handelen in
het belang van de gezondheid van de patiënt.
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Een voogd kan zich steeds tot de arts richten om toestemming te vragen om inzage
te krijgen in het medisch dossier. De arts kan dit (gedeeltelijk) toestaan of weigeren
om de persoonlijke levenssfeer van de minderjarige te beschermen of omdat de
arts van mening is dat de minderjarige bekwaam is om zelfstandig zijn rechten uit
te oefenen. Als de voogd en de arts het niet eens zijn dan “(…) kunnen de voogd en
de arts altijd de minnelijke tussenkomst vragen van de provinciale raad waar de
arts ingeschreven is opdat deze zijn objectieve en opbouwende hulp zou bieden
aan de verschillende partijen. Zij hebben ook de mogelijkheid de tussenkomst te
vragen van de Federale Ombudsdienst “Rechten van de patiënt” (bemiddeling-patientenrechten@gezondheid.belgie.be) of eventueel van de bemiddelingsdienst
van het ziekenhuis die, samen met de voogd en de arts, zal proberen het geschil
op te lossen.” zoals aangegeven door De Nationale Raad van de Orde der Artsen.71
Minderjarigen worden in opvangstructuren geïnformeerd dat het goed kan zijn
om de voogd te informeren over belangrijke medische aandoeningen, zonder de
minderjarigen daartoe te verplichten.

Rol van de voogd
› In het algemeen geldt de volgende regel: als voogd zorg je ervoor

dat je pupil de passende medische en psychologische zorg
ontvangt.
› Je sluit je pupil aan bij een ziekenfonds op het moment dat hij of zij

daartoe gerechtigd is.
› Je gaat vanaf de kennismaking met je pupil na hoe het gaat met

diens gezondheid. Ga na of er letsels zijn die verzorging nodig
hebben en of je pupil andere lichamelijke of psychologische
klachten heeft zoals slaap- of eetproblemen, huidziektes, enz.
› Je bent aandachtig voor mogelijke psychische noden en uitingen

daarvan zoals automutilatie, verminderde eetlust, slaapproblemen,
afwezigheden op school, enzovoort. Bespreek je zorgen tijdig met
je pupil en de begeleiding of ruimer netwerk.
› Wanneer je pupil over attesten beschikt die medische of psychische

problemen aantonen, bezorg je deze documenten aan de asiel- of
migratiediensten opdat deze, indien nodig, gepaste maatregelen
kunnen treffen.
› Je bent als voogd verantwoordelijk om in te stemmen (of niet)

met onder meer chirurgische interventies, hospitalisaties of
behandelingen indien wordt ingeschat door de zorgverstrekker dat
de minderjarige dit niet autonoom kan beslissen.
› Indien je pupil nood heeft aan medische bijstand bespreek je dit

met de opvanginstelling, de school, het medische team van de
opvangstructuur, eventuele familieleden, of andere betrokkenen.
Maak met hen concrete afspraken over de opvolging van de noden
van je pupil. Belangrijk om weten is dat de medische dienst en/of
behandelende artsen gebonden zijn aan beroepsgeheim.
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› Zij zullen jou als voogd dus niet automatisch op de hoogte houden.

Ze doen dit zeker niet zonder het akkoord van je pupil.
› Je bent attent voor elke aanwijzing van mogelijke fysieke of

psychologische mishandeling, kindermisbruik of kinderuitbuiting.
Indien nodig neem je maatregelen tot bescherming van je pupil door
bemiddeling met de familie en/of door een beroep te doen op de
autoriteiten bevoegd voor kinderbescherming.
› Het is belangrijk dat je als voogd een vertrouwensrelatie met je pupil

opbouwt en die naargelang de leeftijd en de maturiteit te begeleiden
naar de beschikbare zorgverstrekkers en instanties waar je pupil
terecht kan. Dit is zeker noodzakelijk voor de wat meer gevoelige
onderwerpen zoals bijvoorbeeld anticonceptie, zwangerschap en/of
abortus, HIV. Zet geen extra druk op de minderjarige om bepaalde
gezondheidsaspecten te delen.
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