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Voorontwerp van decreet houdende diverse wijzigings-, 
opheffings- en overgangsbepalingen aangaande het decreet 

betreffende het jeugddelinquentierecht 

DE VLAAMSE REGERING, 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is ermee belast, in naam 

van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te 

dienen, waarvan de tekst volgt: 

Hoofdstuk 1. Wijzigingen van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 

schade 

Art. 1. De voorafgaande titel van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte 

schade, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2006, wordt opgeheven.  

Art. 2. In artikel 10 van dezelfde wet, hersteld bij de wet van 13 juni 2006, worden 

de woorden “voorlopige maatregel of om een maatregel ten gronde” vervangen 

door de woorden “maatregel of om een sanctie”. 

Art. 3. Artikel 29bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2006, 

wordt opgeheven. 

Art. 4. In artikel 36 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 19 juli 

2013, wordt punt 4° opgeheven. 

Art. 5. In artikel 36bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 mei 1972 en 

gewijzigd bij de wet van 2 februari 1994, worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “artikel 36, 4°,” vervangen door de zinsnede 

“artikel 13 van het decreet van XXX betreffende het jeugddelinquentierecht”; 

2° in het tweede lid wordt de zinsnede “maatregel van bewaring, behoeding of 

opvoeding” vervangen door het woord “sanctie”.  

Art. 6. In dezelfde wet worden de volgende artikelen opgeheven: 
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1° artikel 37, het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016; 

 

2° artikel 37bis tot en met 37quinquies, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2006. 

 

Art. 7. In artikel 43 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 13 juni 2006, 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in het eerste en het tweede lid wordt de zinsnede “artikel 36, 4°” vervangen 

door de zinsnede “artikel 13 van het decreet van XXX betreffende het 

jeugddelinquentierecht”; 

 

2° in het tweede lid wordt de zinsnede “maatregel bedoeld in artikel 37” vervangen 

door de zinsnede “maatregel en sanctie, vermeld in artikel 17, §2, eerste lid, en 

artikel 28, §2, eerste lid, van het voormelde decreet van XXX”. 

 

Art. 8. In artikel 44 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 juli 2013, 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in paragraaf 2 worden de woorden “als een misdrijf omschreven feit” vervangen 

door het woord “jeugddelict”; 

 

2° in paragraaf 5 wordt de zinsnede “maatregel van bewaring, behoeding of 

opvoeding” vervangen door het woord “sanctie”. 

 

Art. 9. Artikel 45bis, 45ter en 45quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet 

van 13 juni 2006, worden opgeheven. 

 

Art. 10. In artikel 46bis, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 

april 1999, wordt de zinsnede “artikel 36, 4°” vervangen door de zinsnede “artikel 

13 van het decreet van XXX betreffende het jeugddelinquentierecht,”. 

 

Art. 11. In artikel 47, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 

mei 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° de zinsnede “artikel 36, 4” wordt vervangen door de zinsnede “artikel 13 van 

het decreet van XXX betreffende het jeugddelinquentierecht”; 

 

2° de zinsnede “artikel 45quater” wordt vervangen door de zinsnede “artikel 11 

van het voormelde decreet”. 

 

Art. 12. In artikel 48, §2, tweede lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 

2 februari 1994 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt de zinsnede 

“artikel 57bis” vervangen door de zinsnede “artikel 36 van het decreet van XXX 

betreffende het jeugddelinquentierecht”. 

 

Art. 13. In artikel 49 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 13 juni 

2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in het tweede lid worden de woorden “als misdrijf omschreven feit” vervangen 

door het woord “jeugddelict”; 

 

2° in het tweede lid wordt de zinsnede “in de artikel 52 bedoelde maatregelen van 

bewaring” vervangen door de zinsnede “maatregelen, vermeld artikel 17, §2, 

eerste lid, van het decreet van XXX betreffende het jeugddelinquentierecht,”. 

 

3° in het vierde lid wordt de zinsnede “artikel 57bis” vervangen door de zinsnede 

“artikel 36 van het voormelde decreet”. 
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Art. 14. In artikel 51, §1, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2006 

en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, worden de woorden “als misdrijf 

omschreven feit” vervangen door het woord “jeugddelict”. 

 

Art. 15. Artikel 52 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 13 juni 

2006, wordt opgeheven.  

 

Art. 16. In artikel 52bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 februari 

1994 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt het eerste lid 

opgeheven. 

 

Art. 17. In artikel 52ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 februari 

1994 en gewijzigd bij de wetten van 15 mei 2006 en 27 december 2006, worden 

de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° het eerste, tweede en derde lid worden opgeheven;  

 

2° in het vijfde lid wordt de zinsnede “artikel 52” vervangen door de zinsnede 

“artikel 17, §2, eerste lid, van het decreet van XXX betreffende het 

jeugddelinquentierecht”. 

 

Art. 18. In artikel 52quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 februari 

1994 en gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 13 juni 2006, worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° het eerste tot en met het vierde lid worden opgeheven; 

 

2° in het vijfde lid worden de woorden “de vorige leden” vervangen door de 

zinsnede “artikel 17, §2, eerste lid, 4° en 5° van het decreet van XXX betreffende 

het jeugddelinquentierecht”. 

 

Art. 19. In dezelfde wet worden de volgende artikelen opgeheven: 

 

1° artikel 52quinquies, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2006; 

2° artikel 54, gewijzigd bij de wetten van 2 februari 1994 en 24 april 2003. 

 

Art. 20. In artikel 56, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 2 

februari 1994, wordt de zinsnede “artikel 52” vervangen door de zinsnede “artikel 

17, §2, eerste lid, van het decreet van XXX betreffende het 

jeugddelinquentierecht”.  

 

Art. 21. Artikel 57bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 13 juni 2006 en 

gewijzigd bij de wet van 31 juli 2009 en het decreet van 15 juli 2016, wordt 

opgeheven.  

 

Art. 22. In artikel 58, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 2 

februari 1994 en 27 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° de zinsnede “de artikelen 52,” wordt vervangen door de zinsnede “artikel 17 

van het decreet van XXX betreffende het jeugddelinquentierecht en artikel”; 

 

2° de zinsnede “, van deze wet” wordt toegevoegd. 

 

Art. 23. In artikel 59 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in het eerste lid wordt de zinsnede “artikel 52” vervangen door de zinsnede 

“artikel 17, §2, eerste lid, van het decreet van XXX betreffende het 

jeugddelinquentierecht”; 
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2° in het eerste en het tweede lid wordt het woord “voorlopige” opgeheven. 

 

Art. 24. Artikel 60 van dezelfde wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 27 

december 2006, wordt opgeheven. 

 

Art. 25. In artikel 61, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 15 mei 

2006, worden de woorden “als misdrijf omschreven feit” vervangen door het woord 

“jeugddelict”.  

 

Art. 26. In artikel 62bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 februari 

1994 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013, wordt het woord “maatregel” 

vervangen door de woorden “maatregel en sanctie”.  

 

Art. 27. In artikel 63 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 2 februari 1994 

worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in het eerste, tweede en vijfde lid wordt het woord “maatregelen” vervangen 

door het woord “sancties”; 

 

2° in het eerste lid wordt de zinsnede “de artikelen 37 en” vervangen door de 

zinsnede “artikel 28, §2, van het decreet van XXX betreffende het 

jeugddelinquentierecht en artikel”; 

 

3° in het eerste lid wordt tussen het getal “39” en het woord “worden” de zinsnede 

“van deze wet,” ingevoegd. 

 

Art. 28. In artikel 63ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 2 februari 

1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

1° in het eerste lid, a), worden tussen het woord “maatregelen” en het woord 

“voorzien” de woorden “en sancties” ingevoegd; 

 

2° In het eerste lid, a), wordt het woord “voorlopige” opgeheven; 

 

3° in het eerste lid, b), wordt de zinsnede “, bedoeld in artikel 37, § 2” vervangen 

door de zinsnede “als vermeld in artikel 28, §2, eerste lid, van het decreet van XXX 

betreffende het jeugddelinquentierecht”. 

 

Art. 29. In dezelfde wet worden de volgende artikelen opgeheven: 

 

1° artikel 63quater, ingevoegd bij de wet van 2 februari 1994 en gewijzigd bij de 

wet van 27 december 2006; 

2° artikel 85, hersteld bij de wet van 13 juni 2006. 

 

Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp 

 

Art. 30. In artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 

2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede “ten aanzien van de 

jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg” 

vervangen door de woorden “in alle contacten met de jeugdhulp en de sociale 

dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening”;  

 

2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede “dat een minderjarige heeft met 

een jeugdhulpaanbieder, de toegangspoort of het ondersteuningscentrum 

Jeugdzorg” opgeheven; 



Pagina 5 van 17 

 

3° er wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“§1/1. Dit decreet is van toepassing op de minderjarigen die onder het 

toepassingsgebied van het decreet van xxxx betreffende het 

jeugddelinquentierecht vallen.”. 

 

Art. 31. In artikel 22, §2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:  

  

“Het recht op toegang wordt uiterlijk vijftien dagen na de ontvangst van het 

verzoek verleend.”; 

 

2° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Met behoud van de toepassing van het eerste lid wordt voor gegevens die bij de 

toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen worden bewaard, het recht op 

toegang uiterlijk verleend op het ogenblik waarop de toegangspoort of de 

gemandateerde voorziening een beslissing neemt. Voor gegevens die bij de sociale 

dienst worden bewaard, wordt het recht op toegang uiterlijk verleend op het 

ogenblik van het eerste vonnis van de jeugdrechter.”. 

 

Art. 32. In artikel 24, §1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het 

decreet van 12 juli 2013, wordt de zinsnede “jeugdhulpaanbieders, de 

toegangspoort en het ondersteuningscentrum Jeugdzorg” vervangen door de 

woorden “jeugdhulp en de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening”.  

 

Hoofdstuk 3. Wijzigingen van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale 

jeugdhulp 

 

Art. 33. In artikel 2, §1, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale 

jeugdhulp, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 

 

1° in punt 2° wordt de zinsnede “artikel 59 van het decreet van 7 maart 2008 

inzake bijzondere jeugdbijstand” vervangen door de zinsnede “artikel 69/6”; 

 

2° in punt 14° wordt de zinsnede “hoofdstuk V, afdeling II, van het decreet van 7 

maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand” vervangen door de zinsnede 

“hoofdstuk 14/1”; 

 

3° er wordt een punt 15°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“15°/1 Fonds: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, 

vermeld in artikel 69/1;”; 

 

4° in punt 18° wordt de zinsnede “artikel 47 van het decreet van 7 maart 2008 

inzake bijzondere jeugdbijstand” vervangen door de zinsnede “artikel 37 van het 

decreet van XXX betreffende het jeugddelinquentierecht”; 

 

5° er wordt een punt 25°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“25°/1 jeugdbijstandsregeling: het decreet van XXX betreffende het 

jeugddelinquentierecht en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale 

jeugdhulp;”; 

 

 6° er wordt een punt 31°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 
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“31°/1 kaderdecreet van 18 juli 2003: het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 

juli 2003;”; 

 

7° punt 35° wordt vervangen door wat volgt: 

 

“35° Aansturingscomité: het Aansturingscomité Jeugdhulp, vermeld in artikel 61;”; 

 

8° aan punt 36° worden de volgende woorden toegevoegd: 

 

“of van wie vermoed wordt dat hij jonger dan achttien jaar is;”; 

 

9° er wordt een punt 46°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“46°/1 projecten: de bijzondere initiatieven die hulp- of dienstverlening aan 

minderjarigen en gezinnen aanbieden;”; 

 

10° er wordt een punt 55°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“55°/1 voorzieningen: de initiatieven die hulp- of dienstverlening aan 

minderjarigen en gezinnen aanbieden;”.  

 

Art. 34. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“Art. 2/1. De ouder van de minderjarige en, in voorkomend geval, de 

opvoedingsverantwoordelijke hebben het recht om zich in alle contacten met de 

jeugdhulp en met de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening, te laten 

bijstaan door een persoon die aan de volgende voorwaarden voldoet: 

1° meerderjarig zijn; 

2° niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening die voor de 

minderjarige georganiseerd wordt;  

3° op ondubbelzinnige wijze door de ouder en, in voorkomend geval, de 

opvoedingsverantwoordelijke aangewezen zijn; 

4° beschikken over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 als 

vermeld in artikel 596, tweede lid, wetboek van strafvordering, omvat;  

5° verschillen van de vertrouwenspersoon van de minderjarige, vermeld in 

artikel 24 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van 

de minderjarige in de integrale jeugdhulp. 

 

De vertrouwenspersoon die de ouder en, in voorkomend geval, de 

opvoedingsverantwoordelijke bijstaat, legitimeert zich bij elk optreden in die 

hoedanigheid.”. 

 

Art. 35. In artikel 3, §1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende 

wijzigingen aangebracht:  

 

1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:  

 

“1° het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de 

erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de 

bijzondere jeugdbijstand;”; 

 

2° punt 6° wordt opgeheven. 

 

Art. 36. In artikel 5 van hetzelfde decreet wordt tussen het tweede en het derde 

lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 
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“Er worden voorzieningen en projecten georganiseerd, erkend of gesubsidieerd 

voor de jeugdhulpverlening van minderjarigen die zich in een verontrustende 

situatie bevinden of die een jeugddelict hebben gepleegd, en eventueel van hun 

ouders, hun opvoedingsverantwoordelijken of personen uit hun leefomgeving.”. 

 

Art. 37. In artikel 7 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid opgeheven.  

 

Art. 38. In artikel 18 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 3 vervangen door wat 

volgt: 

 

“§3. De toegangspoort kan voor personen tot maximaal vijfentwintig jaar beslissen 

over de jeugdhulpverlening conform de regels die de Vlaamse Regering bepaalt.”. 

 

Art. 39. In artikel 26, §1, vijfde lid, 1°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede 

“5°” vervangen door de zinsnede “2°”. 

 

Art. 40. In artikel 28, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord “urgente” 

opgeheven.  

 

Art. 41. Artikel 29 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Art. 29. Een minderjarige die minstens twaalf jaar is of, als hij jonger dan twaalf 

jaar is, een minderjarige die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in 

staat is, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen bij de toegangspoort 

een aanvraag tot niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp indienen. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden om een aanvraag als vermeld 

in het eerste lid, te kunnen indienen.”. 

 

Art. 42. In artikel 33, §1, 3°, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden 

“wordt verleend in” en de woorden “verontrustende situaties” de woorden “bij het 

ondersteuningscentrum jeugdzorg aangemelde” ingevoegd. 

  

Art. 43. In artikel 39 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door 

wat volgt:  

 

“Een doorverwijzing wordt voorafgegaan door een uitnodiging van het 

ondersteuningscentrum voor een gesprek tussen de personen, vermeld in het 

eerste lid, 1° en 2°, de begeleidende consulent en de teamverantwoordelijke. 

Tijdens dat gesprek worden de minimale verwachtingen nogmaals besproken en 

wordt erop ingegaan hoe die bereikt kunnen worden. Het gesprek wordt al dan niet 

afgesloten met het akkoord van de personen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, 

met de minimale verwachtingen. Als er op het einde van het gesprek een akkoord 

is bereikt, wordt een engagementsverklaring opgemaakt en ondertekend door de 

personen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°.”. 

 

Art. 44. In artikel 42, §1, tweede lid, 5°, van hetzelfde decreet wordt tussen de 

woorden “wordt verleend in” en de woorden “verontrustende situaties” de woorden 

“bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling aangemelde” ingevoegd.  

 

Art. 45. In artikel 44, §2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “als vermeld in 

paragraaf 1” opgeheven.  

 

Art. 46. Aan artikel 47 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 

2016, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt:  

 

“3° Als het Openbaar Ministerie aantoont dat cumulatief de volgende voorwaarden 

zijn vervuld: 
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a) er loopt voor de minderjarige een procedure bij de jeugdrechtbank op grond 

van artikel 13 van het decreet van XXX betreffende het 

jeugddelinquentierecht; 

b) er zijn voldoende aanwijzingen dat de minderjarige, vermeld in a), zich in 

een verontrustende situatie bevindt.”. 

 

Art. 47. Artikel 48 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Art. 48. De jeugdrechtbank kan, na een vordering als vermeld in artikel 47, 1° en 

3°, een combinatie van alle functies die steunen op begeleiding, beveiligend 

verblijf, dagopvang, diagnostiek, training of verblijf opleggen.  

 

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere invulling en de duur van de functies. De 

Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen voor de verdere uitwerking van 

deze functies.  

 

Binnen de toepassing van de functies, vermeld in het eerste lid, moet steeds 

contextgericht gewerkt worden. De uitwerking van contextgericht werken wordt 

bepaald door de Vlaamse Regering.”. 

 

Art. 48. In hetzelfde decreet wordt een artikel 48/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 48/1. De eerste overweging bij uithuisplaatsing moet steeds pleegzorg, zoals 

omschreven in art. 2, 11° van het decreet pleegzorg, zijn. De Vlaamse Regering 

bepaalt hoe aan dit principe uitvoering moet gegeven worden.”. 

 

Art. 49. In artikel 49 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “artikel 48, § 2, van 

het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand” vervangen door de 

zinsnede “artikel 78/2, §2,”. 

 

Art. 50. In hoofdstuk 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 

juli 2016, wordt het opschrift van afdeling 2 vervangen door wat volgt: 

 

“Afdeling 2. Aansturingscomité Jeugdhulp”. 

 

Art. 51. In artikel 61 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen 

aangebracht: 

 

1° in het eerste lid worden de woorden “Managementcomité Integrale Jeugdhulp” 

vervangen door de woorden “Aansturingscomité Jeugdhulp”; 

 

2° in het tweede lid wordt het woord “Managementcomité” vervangen door het 

woord “Aansturingscomité”.  

 

Art. 52. In artikel 62 en 63 van hetzelfde decreet wordt het woord 

“Managementcomité” telkens vervangen door het woord “Aansturingscomité”. 

  

Art. 53. In artikel 67, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet 

van 15 juli 2016, worden tussen de zinsnede “vermeld in artikel 26, § 1, eerste lid, 

6°” en de zinsnede “, kan het team Jeugdhulpregie” de woorden “of in 

uitzonderlijke gevallen voor dossiers waarin de continuïteit van het 

hulpverleningstraject bedreigd is” ingevoegd.  

 

Art. 54. In hoofdstuk 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 

juli 2016, wordt een afdeling 4/1 ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Afdeling 4/1. Fonds Jongerenwelzijn”.  
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Art. 55. In hoofdstuk 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 

juli 2016, wordt in afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 54, een onderafdeling 1 

ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Onderafdeling 1. Oprichting”.  

 

Art. 56. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in onderafdeling 1, ingevoegd bij artikel 55, een artikel 69/1 

ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 69/1. Er wordt een intern verzelfstandigd agentschap met 

rechtspersoonlijkheid opgericht als vermeld in artikel 10 van het kaderdecreet van 

18 juli 2003. Dat agentschap wordt het Fonds Jongerenwelzijn genoemd. 

 

De Vlaamse Regering bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein het Fonds 

behoort en kan een afwijking toestaan van het principe van de operationele 

autonomie, vermeld in artikel 10, §1, van het voormelde decreet. 

 

De bepalingen van het voormelde decreet zijn van toepassing op het Fonds, 

met uitzondering van artikel 4, §2, eerste lid, 1°, en artikel 6, §3, van het 

voormelde decreet.”. 

 

Art. 57. In hoofdstuk 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 

juli 2016, wordt in afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 54, een onderafdeling 2 

ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Onderafdeling 2. Missie, taken en bevoegdheden”.  

 

Art. 58. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in onderafdeling 2, ingevoegd bij artikel 57, een artikel 69/2 

ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 69/2. Het Fonds heeft als missie de financiering te garanderen van de zorg 

die wordt aangeboden aan de doelgroep, vermeld in het tweede lid. 

 

De doelgroep wordt gevormd door: 

1° personen tot de leeftijd van 25 jaar voor wie de maatschappelijke integratie 

en participatie in het gedrang zijn gekomen of dreigen te komen door een 

verontrustende situatie, door een verschillende leefcultuur of door 

maatschappelijk niet-aanvaardbare situaties; 

2° personen die onderworpen zijn aan de maatregelen en de sancties, 

respectievelijk vermeld in artikel 17, §2, eerste lid, en artikel 28, §2, eerste 

lid van het decreet van XXX betreffende het jeugddelinquentierecht; 

3° de pleeggasten en de pleegkinderen, vermeld in artikel 2, 8° en 10°, van 

het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg; 

4° de ouders, de opvoedingsverantwoordelijken en de natuurlijke personen die 

bij de personen, vermeld in punt 1°, 2° en 3°, inwonen, met die personen 

een affectieve band hebben, in hun buurt wonen of geregeld contact met 

hen hebben, onder meer bij het schoolgaan, in de werksituatie of tijdens de 

vrijetijdsbesteding.”. 

 

Art. 59. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in dezelfde onderafdeling 2 een artikel 69/3 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 69/3. Het Fonds heeft de volgende kerntaken: 

1° de financiële lasten van de zorgtaken voor de doelgroep, vermeld in artikel 

69/2, tweede lid, op zich nemen; 
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2° financiële reserves aanleggen en beheren om toekomstige en onvoorziene 

uitgaven te kunnen dekken; 

3° de kinderbijslagen en de bijdragen van personen voor wie hulp wordt 

georganiseerd, of van onderhoudsplichtige personen innen.”. 

 

Art. 60. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in dezelfde onderafdeling 2 een artikel 69/4 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 69/4. Naast de kerntaken, vermeld in artikel 69/3, neemt het Fonds ook de 

financiële lasten ten gevolge van de jeugdbijstandsregeling en van het decreet van 

29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg op. 

 

In de financiële lasten, vermeld in het eerste lid, zijn de wedden, de 

voorschotten daarop en de vergoedingen of uitkeringen, die een toebehoren van 

de wedden vormen of ermee gelijkstaan, van het personeel van de diensten van 

de Vlaamse Regering niet inbegrepen.”. 

 

Art. 61. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in dezelfde onderafdeling 2 een artikel 69/5 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 69/5. In het kader van de missie en de taken van het Fonds, vermeld in artikel 

69/2 tot en met 69/4, kan de Vlaamse Regering specifieke taken aan het Fonds 

toewijzen.”. 

 

Art. 62. In hoofdstuk 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 

juli 2016, wordt in afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 54, een onderafdeling 3 

ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Onderafdeling 3. Bestuur en werking”.  

 

Art. 63. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in onderafdeling 3, ingevoegd bij artikel 62, een artikel 69/6 

ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 69/6. Het Fonds wordt beheerd door de Vlaamse Regering, door middel van 

een door haar op te richten intern verzelfstandigd agentschap zonder 

rechtspersoonlijkheid.”. 

 

Art. 64. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in dezelfde onderafdeling 3 een artikel 69/7 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 69/7. De Vlaamse Regering regelt de werking van het Fonds. In afwijking van 

artikel 6, §3, van het kaderdecreet van 18 juli 2003 belast ze een hoofd van een 

agentschap van het beleidsdomein, vermeld in artikel 69/1, tweede lid, met de 

algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van het Fonds.”. 

 

Art. 65. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in dezelfde onderafdeling 3 een artikel 69/8 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 69/8. Het ondernemingsplan, vermeld in artikel 5/1 van het kaderdecreet van 

18 juli 2003, vormt een onderdeel van het ondernemingsplan van het intern 

verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 

69/6.”. 
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Art. 66. In hoofdstuk 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 

juli 2016, wordt in afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 54, een onderafdeling 4 

ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Onderafdeling 4. Financiële middelen”. 

 

Art. 67. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in onderafdeling 4, ingevoegd bij artikel 66, een artikel 69/9 

ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 69/9. De middelen waarover het Fonds beschikt, zijn: 

1° dotaties; 

2° het eventuele saldo op het einde van het voorgaande begrotingsjaar; 

3° schenkingen en legaten in speciën; 

4° inkomsten uit eigen participaties en uit door het Fonds verstrekte leningen 

aan derden; 

5° opbrengsten uit de verkoop van eigen participaties; 

6° ontvangsten die voortvloeien uit de daden van beheer of beschikking met 

betrekking tot eigen domeingoederen; 

7° de subsidies waarvoor het Fonds als begunstigde in aanmerking komt; 

8° de opbrengst uit sponsoring; 

9° de terugvordering van ten onrechte verrichte betalingen; 

10° de bijdragen van personen voor wie hulp wordt georganiseerd, of van 

onderhoudsplichtige personen; 

11° de geïnde kinderbijslagen en de ontvangsten die voortvloeien uit 

tegemoetkomingen in de geneeskundige zorgen; 

12° vergoedingen voor andere prestaties aan derden; 

13° leningen; 

14° huurgelden voor de gronden of de gebouwen waarvan de lasten van het 

eigenaarsonderhoud zijn toevertrouwd aan het Fonds, alsook de volledige 

opbrengst uit de verkoop van die gronden of gebouwen. 

 

Tenzij het anders bepaald is in een decreet, worden de ontvangsten, 

vermeld in het eerste lid, beschouwd als ontvangsten die bestemd zijn voor de 

gezamenlijke uitgaven. 

 

Voor een persoon als vermeld in artikel 69/2, tweede lid, 1° en 2°, kan het 

Fonds, onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt, tegemoetkomen 

in de kosten van de geneeskundige verzorging, vermeld in het eerste lid, 11°, in 

afwachting dat die kosten daadwerkelijk worden vergoed conform de regelgeving 

over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het 

Fonds treedt, voor het bedrag van die vergoeding, in de rechten en 

rechtsvorderingen van die persoon of zijn rechthebbende tegen het ziekenfonds 

dat de vergoeding verschuldigd is. Als de tegemoetkoming wordt verleend met een 

subsidie aan een erkende of gelijkgestelde voorziening waaraan de persoon was 

toevertrouwd, vordert die voorziening namens het Fonds de vergoeding van het 

ziekenfonds.”. 

 

Art. 68. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in dezelfde onderafdeling 4 een artikel 69/10 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 69/10. Het agentschap jongerenwelzijn kan schenkingen of legaten 

aanvaarden. Het hoofd van het agentschap jongerenwelzijn beoordeelt vooraf de 

opportuniteit en de risico's die aan de aanvaarding verbonden zijn.”. 

 

Art. 69. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in dezelfde onderafdeling 4 een artikel 69/11 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 
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“Art. 69/11. Het Fonds wordt gemachtigd om een reservefonds aan te leggen op 

het niveau van het agentschap jongerenwelzijn. 

 

De middelen in het reservefonds mogen worden aangewend voor: 

1° de taken die bij of krachtens artikel 69/3 tot en met 69/5 aan het Fonds zijn 

toegekend; 

2° de verwerving en het beheer van patrimonium dat wordt aangewend om de 

taken, vermeld in punt 1°, te realiseren. 

 

De financiering van het reservefonds is afhankelijk van een machtiging door 

het parlement in de jaarlijkse begroting. 

 

De machtiging tot financiering, vermeld in het derde lid, kan alleen 

betrekking hebben op het deel van de uitgavenkredieten dat in de begroting aan 

het Fonds wordt toegekend en dat in het begrotingsjaar zelf niet wordt 

aangewend.”. 

 

Art. 70. In hoofdstuk 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 

juli 2016, wordt in afdeling 4/1, ingevoegd bij artikel 54, een onderafdeling 5 

ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Onderafdeling 5. Algemene bepalingen”. 

 

Art. 71. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in onderafdeling 5, ingevoegd bij artikel 70, een artikel 69/12 

ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 69/12. Behalve in geval van andersluidende bepalingen worden de begroting 

en de rekeningen opgemaakt en goedgekeurd, en wordt de controle door het 

Rekenhof uitgevoerd conform Titel 3 en Titel 6 van het decreet van 8 juli 2011 

houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies 

en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.”. 

 

Art. 72. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in dezelfde onderafdeling 5 een artikel 69/13 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 69/13. De toegangspoort en de sociale dienst brengen Het Fonds op de hoogte 

van iedere beslissing die conform dit decreet genomen wordt als ze uitgaven die 

ten laste komen van het Fonds, tot gevolg heeft.”. 

 

Art. 73. In hoofdstuk 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 15 

juli 2016, wordt een afdeling 4/2 ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Afdeling 4/2. Bijdragen en bestemming van het loon”. 

 

Art. 74. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in afdeling 4/2, ingevoegd bij artikel 73, een artikel 69/14 ingevoegd, 

dat luidt als volgt: 

 

“Art. 69/14. De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de bijdrage van de 

minderjarigen en van de onderhoudsplichtige personen in de onderhouds-, 

opvoedings- en behandelingskosten van de minderjarigen, alsook voor de 

bestemming van het loon dat wordt toegekend aan de minderjarigen die zijn 

geplaatst conform de bepalingen van de jeugdbijstandsregeling. 

 

Het ondersteuningscentrum, de toegangspoort of de jeugdrechter bepaalt 

de bijdrage van de minderjarige en van de onderhoudsplichtige personen, alsook 
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de bestemming die aan het loon zal worden gegeven conform de regels, vermeld 

in het eerste lid.  

 

Als ze niet akkoord gaan met de beslissing van het ondersteuningscentrum 

of de toegangspoort, vermeld in het tweede lid, kunnen de minderjarige of zijn 

ouders of opvoedingsverantwoordelijken en de onderhoudsplichtige personen zich 

met een verzoekschrift tot de jeugdrechtbank wenden.”. 

 

Art. 75. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in dezelfde afdeling 4/2 een artikel 69/15 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 69/15. Als voor de minderjarigen die zijn geplaatst conform de 

jeugdbijstandsregeling, geldsommen op een spaar- of depositoboekje worden 

ingeschreven, worden die sommen ingeschreven op een boekje dat op hun naam 

wordt geopend bij een kredietinstelling.  

 

Tijdens de minderjarigheid kunnen de bedragen van het loon die op een 

spaar- of depositoboekje bij een kredietinstelling worden ingeschreven, niet 

worden afgehaald zonder de uitdrukkelijke machtiging van het 

ondersteuningscentrum, de toegangspoort of de jeugdrechter.”. 

 

Art. 76. In artikel 72, §3, van hetzelfde decreet wordt punt 2° opgeheven. 

 

Art. 77. In artikel 77, §3, van hetzelfde decreet wordt het derde lid vervangen 

door wat volgt: 

 

“Iedereen kan bij de uitoefening van het toegangsrecht naar eigen keuze worden 

bijgestaan door een door het beroepsgeheim gebonden persoon, wat de ouders 

van de minderjarige en de opvoedingsverantwoordelijke betreft, door de 

vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 2/1, en, wat de minderjarige betreft, door 

de vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 24 van het decreet van 7 mei 2004 

betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.”. 

 

Art. 78. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt een artikel 78/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 78/1. De Vlaamse Regering laat de voorzieningen, vermeld in artikel 78/2, 

§1, en de organisaties, vermeld in artikel 78/6, inspecteren door personeelsleden 

van Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

vermeld in artikel 3, §2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 

31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen 

in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de 

wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein.”. 

 

Art. 79. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt een hoofdstuk 14/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Hoofdstuk 14/1. Private voorzieningen”. 

 

Art. 80. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in hoofdstuk 14/1, ingevoegd bij artikel 79, een artikel 78/2 

ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 78/2. §1. Iedere rechtspersoon die zich voorneemt doorgaans minderjarigen 

op te nemen of te begeleiden in het kader van dit decreet, moet daarvoor door de 

Vlaamse Regering worden erkend. 

 



Pagina 14 van 17 

Iedere rechtspersoon die zich voorneemt doorgaans minderjarigen op te 

nemen of te begeleiden binnen een beveiligd verblijf in het kader van dit decreet, 

moet daarvoor door de Vlaamse Regering worden erkend. 

 

§2. De Vlaamse Regering stelt de erkenningsvoorwaarden vast voor de 

rechtspersonen, vermeld in §1. Die voorwaarden kunnen betrekking hebben op: 

1° de personele en materiële infrastructuur; 

2° het opleidingsniveau en de aanvullende vorming van het personeel; 

3° de verzorging, het onderwijs en de beroepsopleiding van de minderjarigen 

en de opvoedingsregeling die voor hen geldt; 

4° het pedagogische concept en programma; 

5° de door haar bepaalde programmatie voor de voorzieningen. 

 

§3. De voorzieningen verwerken in het kader van de erkenningsvoorwaarden de 

persoonsgegevens als vermeld in artikel 10 en gegevens over de gezondheid als 

vermeld in artikel 4, 15) van de algemene verordening gegevensbescherming van 

de personeelsleden en de andere personen die in de voorziening verblijven. 

Het betreft minstens een uittreksel uit het strafregister. 

 

§4. De voorzieningen kunnen voor een onbepaalde duur erkend worden. De 

projecten kunnen worden erkend voor een hernieuwbare erkenningstermijn van 

maximaal vijf jaar.”. 

 

Art. 81. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/3 ingevoegd, dat luidt als 

volgt:  

 

“Art. 78/3. De Vlaamse Regering beslist over de erkenningsaanvragen. De Vlaamse 

Regering stelt de erkenningsprocedure vast. 

 

Het erkenningsdossier dat de administratie aanlegt bevat, de vereiste 

administratieve inlichtingen, de erkenningsaanvraag, een verslag van het 

Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp, vermeld in artikel 65, in het 

werkgebied waarvan de aanvrager is gevestigd.”. 

 

Art. 82. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/4 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 78/4. Als een erkende voorziening niet meer aan de erkenningsvoorwaarden 

voldoet, kan een aanmaning van de Vlaamse Regering volgen om zich, naargelang 

van het geval, binnen een termijn van acht dagen tot zes maanden aan die 

voorwaarden te conformeren. 

 

Als de voorwaarden niet vervuld worden binnen de termijn, vermeld in het 

eerste lid, kan de Vlaamse Regering de erkenning intrekken.”. 

 

Art. 83. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/5 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 78/5. De Vlaamse Regering bepaalt de subsidies en de aard van de subsidies, 

die aan de erkende voorzieningen, de projecten en de gelijkgestelde voorzieningen, 

rekening houdend met de doelgroep en het soort aanbod, kunnen worden 

toegekend.  

 

De subsidiëringsnormen worden, overeenkomstig de door haar vastgestelde 

procedure, door de Vlaamse Regering vastgesteld.”. 
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Art. 84. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/6 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 78/6. Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering 

organisaties erkennen en subsidiëren, rekening houdend met de doelgroep en het 

soort aanbod, die voor specifieke categorieën van minderjarigen de hulp- en 

dienstverlening ondersteunen die de toegangspoort en het ondersteuningscentrum 

verstrekken.”. 

 

Art. 85. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari 

2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/7 ingevoegd, dat luidt als 

volgt: 

 

“Art. 78/7. Buiten de gevallen waarin er een medische tegenaanwijzing bestaat, 

mogen aan de minderjarigen die in een gemeenschapsinstelling of door 

bemiddeling van een erkende voorziening geplaatst zijn overeenkomstig de 

bepalingen van de jeugdbijstandsregeling, preventieve vaccinaties en inentingen 

worden toegediend conform de regels die de Vlaamse Regering bepaalt.”. 

 

Hoofdstuk 4. Wijzigingen van het decreet van XXX betreffende het 

jeugddelinquentierecht 

 

Art. 86. In het decreet van XXX betreffende het jeugddelinquentierecht wordt een 

hoofdstuk 4/1 ingevoegd, die luidt als volgt: 

 

“Hoofdstuk 4/1. Gegevensverwerking”.  

 

Art. 87. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk 4/1, ingevoegd bij artikel 86, een 

artikel 39/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 39/1. §1. Met het oog op de uitvoering van de opdrachten, toegewezen aan 

de diensten vermeld in artikel 10, paragraaf 4, tweede lid, artikel 11, paragraaf 1, 

vierde lid, artikel 12, paragraaf 1, vijfde lid, artikel 22, paragraaf 6, tweede lid en 

artikel 26, paragraaf 2, tweede lid, het oriëntatiecentrum en de sociale dienst 

worden persoonsgegevens van de minderjarige, zijn ouders en, in voorkomend 

geval, zijn opvoedingsverantwoordelijken, inclusief persoonsgegevens als vermeld 

in artikel 9 en 10 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, verwerkt. 

 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze 

waarop persoonsgegevens worden uitgewisseld 

 

§2. De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is het hoofd van het 

agentschap Jongerenwelzijn, voor de verwerking van persoonsgegevens met het 

oog op de uitvoering van de opdrachten van het oriëntatiecentrum en van de 

sociale dienst.  

 

§3. Voor de uitvoering van dit decreet worden de volgende instanties aangewezen 

als dienstenintegrator : 

1° het eHealth-platform, opgericht bij de wet van 21 augustus 2008 houdende 

oprichting en organisatie van het eHealth-platform, met betrekking tot de 

gegevensdeling in functie van de verstrekte jeugdhulpverlening, met uitzondering 

van de gegevens vermeld in punt 2°, a) en b); 

2° de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, opgericht bij wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid, voor : 
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a) de identificatiegegevens van de natuurlijke persoon die jeugdhulpverlening 

aanbiedt en de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn 

opvoedingsverantwoordelijken; 

b) de sociale gegevens, vermeld in artikel 2, 4°, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, met betrekking tot de minderjarige, zijn ouders of, in voorkomend 

geval, zijn opvoedingsverantwoordelijke. 

 

 

Als er bepaalde gegevens gedeeld worden bij of krachtens een wet, een decreet of 

een ordonnantie met een andere dienstenintegrator dan die vermeld in het eerste 

lid, dan werken die dienstenintegratoren samen om de gegevensdeling, volgens de 

bepalingen van dit decreet, zo optimaal mogelijk te laten verlopen met zo weinig 

mogelijk aanvullende lasten voor de minderjarige zijn ouders of, in voorkomend 

geval, zijn opvoedingsverantwoordelijke in het bijzonder en meer specifiek voor de 

jeugdhulpaanbieders of personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening 

aanbieden.”. 

  

Art. 88. In hetzelfde decreet wordt in hetzelfde hoofdstuk 4/1 een artikel 39/2 

ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 39/2. Met het oog op wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de 

voorziene reacties bezorgen de diensten, vermeld in artikel 10, paragraaf 4, 

tweede lid, artikel 11, paragraaf 1, vierde lid, artikel 12, paragraaf 1, vijfde lid, 

artikel 22, paragraaf 6, tweede lid en artikel 26, paragraaf 2, tweede lid, 

geanonimiseerde of gecodeerde persoonsgegevens aan de Vlaamse overheid.  

 

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze 

waarop de persoonsgegevens worden uitgewisseld. Ze bepaalt, in voorkomend 

geval, ook de wijze waarop de persoonsgegevens worden gecodeerd.  

 

In dit artikel wordt verstaan onder gecodeerde persoonsgegevens: 

persoonsgegevens die slechts door middel van een code in verband kunnen worden 

gebracht met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.” 

 

Art. 89. In hetzelfde decreet wordt in hetzelfde hoofdstuk 4/1 een artikel 39/3 

ingevoegd, dat luidt als volgt: 

 

“Art. 39/3. De diensten, vermeld in artikel 10, paragraaf 4, tweede lid, artikel 11, 

paragraaf 1, vierde lid, artikel 12, paragraaf 1, vijfde lid, artikel 22, paragraaf 6, 

tweede lid en artikel 26, paragraaf 2, tweede lid, het oriëntatiecentrum en de 

sociale dienst wisselen onder elkaar persoonsgegevens uit met het oog op de 

uitvoering van de hun toegewezen opdrachten, geregeld bij of krachtens dit 

decreet.  

 

Met behoud van de toepassing van de verplichtingen en beperkingen die 

voortvloeien uit de regelgeving over de bescherming bij de verwerking van 

persoonsgegevens of uit de regelgeving van de sectoren, is de 

gegevensuitwisseling onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

1° de gegevensuitwisseling heeft alleen betrekking op gegevens die noodzakelijk 

zijn voor de uitvoering van de aan de diensten, vermeld in het eerste lid, 

toegewezen opdrachten; 

2° de gegevens worden alleen uitgewisseld in het belang van de personen tot wie 

de diensten, vermeld in het eerste lid zich richten; 

3° de diensten, vermeld in artikel 10, paragraaf 4, tweede lid, artikel 11, paragraaf 

1, vierde lid, artikel 12, paragraaf 1, vijfde lid, artikel 22, paragraaf 6, tweede lid 

en artikel 26, paragraaf 2, tweede lid, proberen, zo veel mogelijk, de instemming 

met de gegevensuitwisseling te verkrijgen van de personen op wie de gegevens 

betrekking hebben.  
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De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze 

waarop de persoonsgegeven worden uitgewisseld.” 

 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen 

 

Art. 90. De wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van 

minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, gewijzigd bij 

de wetten van 13 juni 2006 en 27 december 2006, wordt opgeheven. 

 

Art. 91. Het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd 

bij de decreten van 29 juni 2012, 21 juni 2013, 12 juli 2013 en 15 juli 2016, wordt 

opgeheven. 

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

 

 

 

 

 

 

Jo VANDEURZEN 




