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

tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997
houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat
en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris
en houdende oprichting van een Commissie van toezicht
met betrekking tot voorzieningen
voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren,
wat het beveiligend verblijf en de benaming
van de Commissie van toezicht betreft
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TOELICHTING
1. Algemene toelichting

Bij de uitrol van het Vlaamse jeugddelinquentierecht zal het landschap van de
hulpverlening in de nabije toekomst wijzigen voor de opvang van zowel minderjarigen die een delict hebben gepleegd, als van minderjarigen in een verontrustende
situatie met een indicatie voor een beveiligend opvangkader.
De module beveiligend verblijf wordt immers ondergebracht bij de private voorzieningen voor de jongeren die geen delict hebben gepleegd, maar voor wie wel een
beveiligend verblijf nodig is. Het is al bekend over welke voorzieningen het gaat,
namelijk een combinatie van voorzieningen die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en voorzieningen die erkend zijn
door het agentschap Opgroeien regie. Drie van de vier bestaande private proeftuinen hebben zich kandidaat gesteld voor de nieuwe module beveiligend verblijf en
worden mee in dat landschap opgenomen.
Er zijn twintig voorzieningen die een erkenning hebben gekregen om de module
gefaseerd op te starten, goed voor 132 plaatsen, zowel voor jongens als voor meisjes. De opstart gebeurt in verschillende snelheden. Twee voorzieningen die eerder
tot de proeftuinen behoorden, zijn al gestart op 1 april 2020. Andere voorzieningen
starten met hun afdeling in september 2020. Een tweede beweging is gepland voor
begin 2021 en de laatste plaatsen zullen uiterlijk in september 2022 operationeel
zijn.
Het toepassingsgebied voor het mandaat van de Commissie van toezicht is vermeld in het decreet van 3 februari 20171, dat werd aangenomen door de plenaire
vergadering van 25 januari 2017. De hierboven beschreven vernieuwing impliceert
dat dit toepassingsgebied niet langer accuraat is.
Het is dan ook aangewezen om in het voornoemde decreet het toepassingsgebied
van de voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren
uit te breiden, zodat de afdelingen van alle private voorzieningen die de module
beveiligend verblijf aanbieden, daarin worden opgenomen. Door ze niet meer bij
naam te noemen, wordt vermeden dat het decreet telkens moet worden aangepast
bij wijzigingen in de voorzieningen die dat aanbod hebben.
Extern toezicht blijft voor de beveiligende opvangplaatsen zeker nodig, aangezien
de vrijheid van jongeren sterk ingeperkt wordt. Het is noodzakelijk om dat over alle
voorzieningen heen te blijven volgen en toezicht te blijven houden op de manier
waarop de rechten van die jongeren vorm krijgen.
2. Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Dit artikel behoeft geen commentaar.

1 D
 ecreet van 3 februari 1997 houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting
van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris, van
het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
en van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, met het oog op de organisatie
van het externe toezicht en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende
opvang van kinderen en jongeren.
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Artikel 2
Tot nu toe wordt het begrip ‘beveiligend verblijf’ niet omschreven in de regelgeving. Daarom wordt ervoor geopteerd om te verwijzen naar de bepaling die de
erkenning van die typemodule regelt, namelijk artikel 15 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de
subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp.
Artikel 2, 6°, c), kan worden opgeheven omdat het centrum voor voorlopige plaatsing niet langer bestaat. Artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van
5 april 2019 tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van
diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht heft
immers het koninklijk besluit op dat het bestaan van het centrum voor voorlopige
plaatsing regelt.
De gesloten instelling De Grubbe in Everberg valt onder artikel 2, 6°, a), over
gemeenschapsinstellingen als vermeld in artikel 40 van het decreet van 15 februari
2019 betreffende het jeugddelinquentierecht.
Artikel 3
De commissie gebruikt in haar eigen communicatie de benaming ‘Commissie van
Toezicht voor jeugdinstellingen’. Het is wenselijk om de benaming van de commissie in het decreet in die zin aan te passen.
Artikel 4
Ook in artikel 17 moet de benaming van de commissie worden gewijzigd in ‘Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen’.
De erkende cliëntenorganisaties ontvangen automatisch het jaarverslag. Het is
wenselijk om ook het cliëntenforum standaard te informeren aangezien daarin ook
andere organisaties zullen zitten die betrekking hebben op de jeugdhulp.
Artikel 5
Tot slot wordt de benaming van de commissie ook in de resterende artikelen gewijzigd in ‘Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen’.
Artikel 6
Dit decreet treedt in werking op 1 september 2020. Op dat moment zijn alle proeftuinen overgegaan naar een typemodule beveiligend verblijf of hebben ze opgehouden te bestaan. De opsomming van de vier proeftuinen in artikel 2, 6°, b), i tot
en met iv, kan op dat moment opgeheven worden.

Katrien SCHRYVERS
Lorin PARYS
Freya SAEYS
Katja VERHEYEN
Maaike DE RUDDER
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VOORSTEL VAN DECREET

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Art. 2. In artikel 2 van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een
Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris en houdende oprichting van een Commissie van toezicht met betrekking tot
voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren, gewijzigd bij de decreten van 3 februari 2017, 1 december 2017 en 8 mei 2020, worden
de volgende wijzigingen aangebracht:
1°

punt 6°, b), wordt vervangen door wat volgt:
“b) 	de afdeling van een voorziening die de typemodule beveiligend verblijf
aanbiedt waarvoor de voorziening erkend is overeenkomstig artikel 15
van het besluit van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden
en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp;”;

2°

punt 6°, c), wordt opgeheven.

Art. 3. In artikel 16 van hetzelfde decreet, toegevoegd bij het decreet van 3 februari 2017, worden de woorden “Commissie van toezicht” vervangen door de woorden “Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen”.
Art. 4. In artikel 17 van hetzelfde decreet, toegevoegd bij het decreet van 3 februari 2017 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018 en 8 mei 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° 	
de woorden “Commissie van toezicht” worden telkens vervangen door de
woorden “Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen”;
2° 	aan paragraaf 6, 2°, wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt:
“e) 	
het cliëntenforum, vermeld in artikel 45/2 van het decreet van 12 juli
2013 betreffende de integrale jeugdhulp;”.
Art. 5. In artikel 18, 20 en 23 tot en met 26 van hetzelfde decreet, toegevoegd
bij het decreet van 3 februari 2017, en in artikel 21 en 22 van hetzelfde decreet,
toegevoegd bij het decreet van 3 februari 2017 en gewijzigd bij het decreet van 8
mei 2020, worden de woorden “Commissie van toezicht” telkens vervangen door
de woorden “Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen”.
Art. 6. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2020.
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