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De ’t Zitemzo Jeugdrecht… fiches

De ’t Zitemzo Jeugdrecht… fiches willen wetgeving en regels die van 

toepassing zijn op minderjarigen op een bevattelijke manier toelichten 

en uitdiepen voor praktijkwerkers.

Deze fiches kunnen besteld worden bij de Kinderrechtswinkel of in PDF 

gedownload worden van de website www.tzitemzojeugdrecht.be

De juridische helpdesk van de Kinderrechtswinkel

Diensten en professionelen zoals hulpverleners, beroepsbeoefenaars 

in de gezondheidszorg, leerkrachten,… kunnen met al hun juridische 

vragen en casussen m.b.t. minderjarigen steeds rechtstreeks bij de  

juridische helpdesk van de Kinderrechtswinkel terecht.

Daarnaast verzorgen de juristen van de Kinderrechtswinkel ook  

workshops voor uw organisatie of team rond de rechtspositie van  

minderjarigen. 

Men kan de juridische helpdesk van de 

Kinderrechtswinkel bereiken via:

09 234 19 72

jurist@kinderrechtswinkel.be

www.tzitemzojeugdrecht.be
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In 2004 ging men in Vlaanderen van start met de integrale jeugdhulp. Het was de  

bedoeling om de jeugdhulpverlening te optimaliseren door een nauwe samenwerking tussen 

de verschillende jeugdhulpaanbieders en door intersectorale afstemming van het jeugdhulp-

aanbod.

Het eerste decreet integrale jeugdhulp werd samen met het decreet betreffende de rechts-

positie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (DRM) gestemd op 7 mei 2004. Sinds 

2006 regelt het DRM op een samenhangende en uniforme wijze de rechten van minder-

jarige cliënten in de jeugdhulp, ongeacht de sector of de hulpverleningsvorm waarmee de 

minderjarige in aanraking komt. 

De integrale jeugdhulp heeft betrekking op jeugdhulpverlening die aangeboden wordt 

door de centra voor integrale gezinszorg (CIG), de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), 

de geestelijke gezondheidszorg (CGG), Kind en Gezin (o.a. de centra voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning (CKG) en de vertrouwenscentra kindermishandeling (VK’s)), de bijzon-

dere jeugdbijstand (BJB), de diensten die vallen onder het Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap (VAPH), het algemeen welzijnswerk (o.a. de JAC’s en vluchthuizen) en de 

pleegzorg.

Scholen, ziekenhuizen en psychiatrische instellingen, én zelfstandige psychologen of  

therapeuten vallen niet onder het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en dus  

ook niet onder het toepassingsgebied van het DRM.

Het DRM is dus van toepassing op de verhouding tussen minderjarige cliënten en jeugdhulp-

aanbieders binnen de IJH. Omdat er de afgelopen jaren soms onduidelijkheid heerste over de 

positie van ouders en opvoedingsverantwoordelijken, heeft het nieuwe decreet Integrale 

Jeugdhulp dat van kracht is sinds maart 2014, hen nu ook een duidelijke plaats gegeven 

binnen de integrale jeugdhulp.

Inleiding
MET DE RECHTEN 

VAN MINDERJARIGE CLIËNTEN 

IN DE INTEGRALE JEUGDHULP
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A. ENKELE ALGEMENE PRINCIPES BINNEN DE INTEGRALE JEUGDHULP 

1. (on)Bekwaamheid van minderjarigen om hun rechten uit het DRM zelfstandig  

uit te oefenen.

Art. 4 DRM voorziet dat minderjarigen de rechten uit het DRM zelfstandig uitoefenen. En 

aangezien de meeste rechten uit het DRM feitelijke handelingen zijn, is dit ook logisch:

De principiële handelingsonbekwaamheid die het Burgerlijk Wetboek 1 voorziet voor  

minderjarigen slaat immers enkel op het stellen van rechtshandelingen en niet op feitelijke 

handelingen. 

Rechtshandelingen zijn handelingen die gesteld worden met de bedoeling om 

rechtsgevolgen met zich mee te brengen, zoals bv. het ondertekenen van een 

contract, zich inschrijven op school, het voeren van een juridische procedure,…

Feitelijke handelingen hebben geen rechtsgevolgen tot gevolg. Of toch in elk geval 

niet bedoeld. Het recht op informatie, het recht op participatie, het recht op een 

menswaardige behandeling, het recht op een vertrouwenspersoon,… zijn voor-

beelden van feitelijke handelingen. 

Het decreet betreffende de rechtspositie van de 

minderjarige in de integrale jeugdhulp (DRM)1

TER VERDUIDELIJKING

1 Meer informatie over de (on)bekwaamheid van minderjarigen vindt men terug in de fiche ’t Zitemzo Jeugdrecht 
met de (on)bekwaamheid van minderjarigen.
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Voor wat betreft 3 specifieke rechten, nl. het recht om al dan niet in te stemmen met de 

jeugdhulp, het recht om niet tegen je wil van je ouders gescheiden te worden, en het recht 

op toegang tot het dossier, stelt art. 4 DRM dat minderjarige cliënten deze pas zelfstandig 

mogen uitoefenen op voorwaarde dat ze tot een redelijke beoordeling van hun belangen in 

staat zijn, en dus wilsbekwaam zijn. Het DRM hanteert hierbij het vermoeden dat minder-

jarigen van 12 jaar of ouder, bekwaam zijn. 

In een concrete situatie kan het wel gebeuren dat een hulpverlener de bekwaamheid van een

 minderjarige anders inschat. Dit kan mits grondige motivatie in het hulpverleningsdossier 

van de minderjarige. Het is immers de betrokken hulpverlener die, uiteraard in dialoog 

met de minderjarige en zijn ouders, uiteindelijk oordeelt of een minderjarige al dan niet 

bekwaam is.

Zo kan een +12jarige als onbekwaam worden beschouwd wanneer de betrokken hulpverlener 

in het dossier argumenteert waarom de minderjarige volgens hem niet over de nodige  

maturiteit beschikt om de gevolgen van zijn beslissingen in te schatten.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat een hulpverlener een -12jarige toch als bekwaam inschat. 

Zo kan het bv. zijn dat een 10-jarige die reeds jaren in de hulpverlening zit, bewuster een 

beslissing kan nemen dan een 13-jarige die voor de eerste maal in aanraking komt met de 

jeugdhulp. Ook deze inschatting moet grondig gemotiveerd worden in het dossier.

Het is hierbij belangrijk voor ogen te houden dat de beoordeling of een minderjarige al dan 

niet bekwaam is geen éénmalige, “alles-of-niets” beslissing is. Deze beoordeling kan 

wijzigen naarmate men de minderjarige cliënt beter leert kennen. En kan ook evolueren 

gedurende het hulpverleningstraject. Daarnaast zal men de bekwaamheid van de minder-

jarige soms ook anders moeten inschatten naargelang de situatie die zich voordoet. 

Bv. wanneer er zich een crisissituatie voordoet met een zware impact op de emotionele 

stabiliteit van de minderjarige. Het is dus niet omdat men de minderjarige niet bekwaam 

acht om een beslissing te nemen in een bepaalde situatie dat dit ook zomaar opgaat voor 

elke andere situatie.

2. Het belang van de minderjarige staat centraal binnen de jeugdhulp

Volgens art. 5 DRM vormt het belang van de minderjarige de belangrijkste overweging bij het 

verlenen van hulp. Dit betekent o.a. dat wanneer er een conflict bestaat tussen de belangen 

van de minderjarige met de belangen van anderen, het belang van de minderjarige primeert.
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Wat het belang van de minderjarige precies inhoudt, is natuurlijk niet definieerbaar. Dat zal 

sterk afhangen van de concrete situatie en kan veranderen doorheen het hulpverlenings-

traject. 

Het is uiteindelijk aan de betrokken jeugdhulpverlener om vast te stellen wat in het belang 

is van zijn minderjarige cliënt. Hij moet dit doen in dialoog met de minderjarige zelf en met 

respect voor de mening van de ouders. 

Hoewel alle rechten uit het DRM even belangrijk zijn en 1 geheel vormen, is art. 5 DRM toch 

een scharnierartikel. Het ‘belang van de minderjarige’ zal andere rechten immers helpen 

interpreteren of verduidelijken, en kan uiteindelijk zelfs knopen helpen doorhakken wanneer 

verschillende rechten uit het DRM met elkaar in conflict zouden komen. 

Justine, 17 jaar, kampte 2 jaar met een ernstig drugsprobleem maar is sinds kort 

helemaal clean. Haar vriend die ook verslaafd is aan drugs, wil haar nu komen 

opzoeken in de residentiële voorziening waar ze verblijft. De begeleiders maken 

zich hierover grote zorgen omdat Justine nog erg kwetsbaar is.

Hoewel Justine volgens het DRM recht heeft op bezoek, beslissen de begeleiders 

in haar belang toch om haar vriend momenteel niet toe te laten in de voorzie-

ning. De opdracht van de voorziening houdt immers ook het beschermen van de 

minderjarigen die zij onder hun hoede hebben in. 

3. Het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel

Art. 6 DRM stelt heel duidelijk dat alle rechten uit het DRM zonder onderscheid gelden voor 

alle minderjarigen die jeugdhulp krijgen binnen de integrale jeugdhulp.

Er mag dus geen onderscheid gemaakt worden naar ras, huidskleur, geslacht, taal, gods-

dienst, gezondheid, seksuele geaardheid, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische 

of maatschappelijke afkomst, verblijfstatuut, personeel statuut, juridisch beschermings-

statuut, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van de minderjarige of zijn 

ouders. Het DRM geldt dus bv. ook voor de minderjarigen in de gemeenschapsvoorzieningen, 

en voor buitenlandse minderjarigen zonder verblijfsrecht die opgevangen worden binnen de 

integrale jeugdhulp.



7MET DE RECHTEN VAN MINDERJARIGE CLIËNTEN IN DE INTEGRALE JEUGDHULP

Personen die ouder zijn dan 18 maar verlengd minderjarig verklaard werden, vallen buiten 

het toepassingsgebied van het DRM. 

B. EEN OVERZICHT VAN DE RECHTEN VAN MINDERJARIGE CLIËNTEN IN DE 
INTEGRALE JEUGDHULP

1. Recht op jeugdhulp

Art. 7 DRM stelt dat alle minderjarigen recht hebben op jeugdhulp binnen het beschikbare 

jeugdhulpaanbod.

Het recht op hulp geldt dus enkel voor zover deze ook beschikbaar is. In de praktijk kan het 

‘recht op jeugdhulp’ dan ook beknot worden door wachtlijsten, of door het feit dat niet alle 

diensten overal een aanbod hebben. 

Zowel minderjarigen als hun ouders kunnen steeds terecht voor hulp bij de rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp, of de brede instap. Het gaat hier om hulp geboden door het CLB, 

Kind en Gezin, of het CAW. Meer ingrijpende jeugdhulp is in principe niet rechtstreeks 

toegankelijk voor minderjarigen en hun ouders. Hiervoor moet men eerst een aanvraag doen 

bij de intersectorale toegangspoort. 

Per provincie is er een intersectorale toegangspoort (ITP) die de buitengerechtelijke 

toegang tot niet-rechtstreekse jeugdhulp organiseert. De toegangspoort vervangt 

het vroegere Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en de provinciale evaluatie-

commissie (voor de sector VAPH). De toegangspoort bestaat uit een team Indicatie-

stelling en een team Jeugdhulpregie. Het team Indicatiestelling bekijkt welke hulp 

het beste een antwoord biedt op een specifieke hulpvraag. Het team Jeugdhulpregie 

zoekt daarna samen met de minderjarige, zijn ouders en de aanmelder naar een 

geschikte jeugdhulpaanbieder voor de voorgestelde jeugdhulp. 

TER VERDUIDELIJKING
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2. Recht op informatie en duidelijke communicatie

Alle minderjarigen, ook de onbekwame, hebben recht op informatie en duidelijke  

communicatie.

Art. 11 DRM bepaalt dat minderjarigen recht hebben op duidelijke, volledige en begrijpe-

lijke informatie over de jeugdhulp en over alles dat daarmee verband houdt. We denken o.a. 

aan informatie over het beschikbare jeugdhulpaanbod en mogelijke alternatieven, informatie 

over de rechten uit het DRM, informatie over de rechten van ouders en opvoedingsverant-

woordelijken, de gevolgen van het aanvaarden of weigeren van (bepaalde) jeugdhulp,...

Het is hierbij zeker niet de bedoeling dat jeugdhulpverleners wachten met het geven van 

informatie tot wanneer ze vragen krijgen van minderjarigen. Het recht van de minderjarige  

op informatie vertaalt zich in een actieve informatieplicht voor jeugdhulpvoorzieningen,  

de toegangspoort en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. 

Zij zullen minderjarigen dan ook op regelmatige tijdstippen moeten informeren.

In het belang van de minderjarige kan uitzonderlijk toch worden beslist om bepaalde infor-

matie niet door te geven. De hulpverlener moet steeds motiveren in het dossier waarom 

hij zich op deze agogische exceptie beroept. Ouders van onbekwame minderjarigen en de 

vertrouwenspersoon van de minderjarige hebben wel recht op deze informatie.

Stan, 11 jaar, wordt gepest op school. Wanneer Stan zijn moeder op gesprek 

komt bij het CLB om de situatie te bespreken, laat ze vallen dat Stan zijn vader 

voor zijn geboorte een tijdje in de gevangenis heeft gezeten voor diefstal. 

Sindsdien is hij echter niet meer in aanraking gekomen met het gerecht. Dit feit 

heeft ook niets te maken met het pestprobleem van Stan op school. De CLB-

medewerker oordeelt dan ook dat Stan niet op de hoogte gebracht moet worden 

van deze informatie. 

Art. 12 DRM voorziet verder dat de communicatie met de minderjarigen in een voor hem 

begrijpelijke taal moet verlopen, afgestemd op zijn leeftijd en maturiteit. Men moet verder 

ook rekening houden met de emotionele toestand en de draagkracht van de minderjarige. 
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In het geval van erg jonge kinderen zal het een bijzondere inspanning vragen 

van de hulpverleners om informatie toch zo volledig en begrijpelijk mogelijk te 

bespreken met het jonge cliëntje.

Informatie verspreiden via een website of een geschreven folder zal natuurlijk 

niet toereikend zijn om te voldoen aan het recht op informatie van een 5-jarige, 

een anderstalige minderjarige of een visueel beperkte minderjarige. 

De Brochure ‘Ik en jeugdhulp’ stelt de rechten uit het DRM voor aan de hand van 

pictogrammen en kan dus bv. een hulpmiddel zijn om het DRM te overlopen met 

bepaalde doelgroepen. Maar de hulpverlener zal hoe dan ook de verschillende 

rechten uit het DRM steeds concreet moeten toelichten voor de minderjarige. 

3. Recht om in stemmen met de jeugdhulp

Art. 8 DRM stelt dat de minderjarige het recht heeft om geïnformeerd en vrij in te stemmen 

met de buitengerechtelijke jeugdhulp of om deze te weigeren. Het gaat hier wel om een van 

de 3 specifieke rechten waarvoor vereist is dat de minderjarige bekwaam is.

Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp bepaalt bovendien dat de buitengerechtelijke jeugd-

hulpverlening alleen kan worden verleend met de instemming van de personen tot wie ze 

zich richt. Dit betekent dat naast de toestemming van de bekwame minderjarige, vaak ook 

de toestemming van zijn ouders nodig zal zijn vooraleer er buitengerechtelijke hulp kan 

geboden worden. Alleen wanneer de hulp die de bekwame minderjarige vraagt, zich enkel tot 

de minderjarige richt, kan hulp geboden worden zonder de toestemming van zijn ouders.

In het geval van een onbekwame minderjarige zullen de ouders onder toepassing van hun 

ouderlijk gezag in de plaats van hun kind moeten toestemmen met de jeugdhulp.

In de buitengerechtelijke jeugdhulp kunnen bekwame minderjarigen (of ouders van onbe-

kwame minderjarigen) dus nooit verplicht worden om hulp te aanvaarden tegen hun wil. 

Alleen de jeugdrechter kan hulp opleggen maar dan spreken we van gerechtelijke jeugdhulp.
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Een 16-jarig, bekwaam meisje dat aanklopt bij het JAC voor een gesprek over haar 

moeilijke thuissituatie kan advies en hulp krijgen zonder dat hiervoor toestemming 

nodig is van haar ouders. Wanneer echter uit deze gesprekken blijkt dat het meisje 

het thuis niet meer kan uithouden en dat ze residentiële hulp nodig heeft, zullen 

haar ouders ook moeten toestemmen met een vrijwillige plaatsing.

Wanneer hulpverleners van oordeel zijn dat de integriteit of veiligheid van een minder-

jarige gevaar loopt, kunnen ze uitzonderlijk ook zelf ingrijpen zonder toestemming van 

de bekwame minderjarige (of van de ouders van de onbekwame minderjarige). Meer nog, 

wanneer ze dit niet doen, kunnen ze eventueel vervolgd worden wegens het plegen van 

schuldig hulpverzuim. Als jeugdhulpverleners niet (langer) zelf de ontwikkelingskansen of de 

integriteit van de minderjarige kunnen vrijwaren, en er dus sprake is van een verontrustende 

situatie, kunnen ze zich bv. ook zonder toestemming van de bekwame minderjarige (of van 

de ouders van de onbekwame minderjarige) tot een gemandateerde voorziening richten.

Een verontrustende situatie is een situatie die de ontwikkeling van de 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. 

Het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en het Vertrouwenscentrum Kinder-

mishandeling (VK) zijn de 2 gemandateerde voorzieningen in Vlaanderen. Zij zijn 

gespecialiseerd in het beoordelen van verontrustende situaties en kunnen beslissen 

dat de overheid moet tussenkomen in de hulpverlening om de veiligheid of de 

ontwikkeling van een minderjarige te beschermen.

De gemandateerde voorzieningen hebben daarom 4 taken:

1. Consult verlenen aan hulpverleners in het kader van een verontrustende situatie,

2. Onderzoeken en beslissen of jeugdhulp noodzakelijk is in het kader van een 

verontrustende situatie,

3. Jeugdhulp opstarten of opvolgen,

4. Doorverwijzen naar het parket als gerechtelijke jeugdhulp noodzakelijk is. 

TER VERDUIDELIJKING
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Wanneer het 16-jarige meisje dat aanklopte bij het JAC m.b.t. haar moeilijke 

thuissituatie niet akkoord gaat met een plaatsing in een residentiële voorziening, 

 kan ze niet vrijwillig geplaatst worden (zie 4. Respect op het gezinsleven). 

Wanneer de JAC-medewerker zich echter grote zorgen maakt over de ontplooiings- 

kansen van het meisje, kan hij ook zonder toestemming van het bekwame meisje 

het OCJ inschakelen. 

Wanneer een CLB-arts ernstige vermoedens heeft dat een 14-jarige leerling 

regelmatig geslagen en geschopt wordt, en de jongen niet akkoord gaat met een 

doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulp, kan het CLB ook zonder zijn 

toestemming het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling inschakelen.

Art. 9 DRM voorziet verder dat de minderjarige het recht heeft om een jeugdhulpvoorziening 

of jeugdhulpverlener te kiezen. Dit kan natuurlijk alleen indien er meerdere gepaste voor-

zieningen of deskundige hulpverleners aanwezig zijn om uit te kiezen en dit organisatorisch 

ook mogelijk is.

Een school werkt bv. samen met één bepaald CLB. Enkel wanneer er verschillende 

CLB-medewerkers actief zijn in de school, kan een leerling eventueel kiezen door 

wie hij geholpen wil worden.

Wanneer in een voorziening geen mannelijke opvoeders zouden werken in een 

leefgroep, kan een jongere uit deze leefgroep er ook niet voor kiezen om begeleid 

te worden door een mannelijke hulpverlener.  

Volgens art. 10 DRM kunnen minderjarigen ten slotte ook de interventie van een bepaalde 

hulpverlener weigeren, voor zover de opdracht en de organisatie van de jeugdhulp- 

voorziening dit toelaten. De weigering mag de jeugdhulpverlening wel niet in het gedrang 

brengen.
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4. Respect voor het gezinsleven

Artikel 13 tot en met 15 DRM behandelen het recht op respect voor het gezinsleven:

Art. 13 DRM stelt dat een minderjarige niet tegen zijn wil van zijn ouders kan worden 

gescheiden. Het gaat hier om bekwame minderjarigen die zonder hun toestemming dus 

geen residentiële hulpverlening kunnen krijgen tenzij op bevel van de rechter.

Naast de toestemming van de bekwame minderjarige en zijn ouders of opvoedings- 

verantwoordelijken, is het bovendien ook in het belang van de minderjarige om de mening 

te horen van andere betrokkenen zoals bv. broers en zussen. 

Warre is een erg opstandige 16-jarige puber. Wanneer zijn moeder ziek wordt, 

kunnen zijn ouders zijn moeilijke gedrag en alle problemen die hij veroorzaakt 

niet meer aan en willen ze dat hij een tijdje elders gaat wonen. Warre gaat daar 

echter helemaal niet mee akkoord en aangezien hij als bekwame minderjarige 

niet zomaar tegen zijn wil gescheiden kan worden van zijn ouders, blijft hij zijn 

ouders thuis het leven moeilijk maken. De thuisbegeleidster die het gezin al een 

tijdje volgt, kan het niet meer aanzien en vraagt een bemiddeling aan om alsnog 

een buitengerechtelijke oplossing te zoeken die voor iedereen haalbaar is. Warre 

die zich onbegrepen en helemaal alleen voelt, ziet op tegen deze bemiddeling en 

vraagt de baas van de snackbar waar hij in het weekend werkt om mee te gaan 

als vertrouwenspersoon.  

Bij ernstige conflicten tussen minderjarigen, ouders en/of jeugdhulpverleners waar-

door de jeugdhulp in het gedrang komt, kunnen zowel de minderjarige, zijn ouders, 

als de betrokken hulpverleners een bemiddeling aanvragen.

Deze bemiddeling is steeds vrijwillig en gratis. En de minderjarige heeft het recht 

om zich tijdens de bemiddeling te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De 

aangestelde bemiddelaar is onafhankelijk en heeft beroepsgeheim. Hij helpt om de 

communicatie terug op gang te brengen en om een oplossing te zoeken voor het 

conflict. 

TER VERDUIDELIJKING
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Volgens art. 14 DRM heeft elke, ook de onbekwame, minderjarige die gescheiden leeft van 

zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken recht op informatie over zijn gezin (of context), 

en recht op regelmatig persoonlijk contact met zijn gezinsleden.

En art. 15 DRM bepaalt ten slotte dat een minderjarige recht heeft op ondersteuning bij het 

zoeken naar informatie over de situatie van familieleden. Dit is vooral van belang voor 

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Gespecialiseerde diensten zoals bv. de dienst 

Vreemdelingenzaken, het Rode Kruis, het IOM (de Internationale Organisatie voor Migratie),… 

kunnen helpen zoeken naar familie in het buitenland. 

5. Recht op participatie

De artikelen 16 tot en met 19 DRM behandelen het recht op participatie van minderjarigen 

in de integrale jeugdhulp. Hierbij wordt het recht van minderjarigen op participatie in de 

eigen jeugdhulpverlening en het recht op participatie op een collectief niveau geregeld.

Alle minderjarigen, dus ook de onbekwame, hebben recht op participatie in hun eigen 

jeugdhulpverlening. Ze hebben hierbij enerzijds steeds het recht om hun mening te geven 

en jeugdhulpverleners moeten hiermee, zoveel als mogelijk, rekening houden. Als dat niet 

kan, moet dit voldoende gemotiveerd worden. Participatie in de jeugdhulp houdt anderzijds 

ook in dat minderjarigen actief betrokken worden bij hun jeugdhulpverlening. 

Dit is meer dan luisteren alleen, het draait er om bereid te zijn samen met minderjarigen te 

zoeken naar de meest aangepaste hulpverleningsvorm, oplossingen voor problemen, zoeken 

van alternatieven,…



14 ‘TZITEMZO JEUGDRECHT...

De 10-jarige Benthe is slechthorend maar kan wel gewoon onderwijs volgen met 

de hulp van o.a. een doventolk. De zorgleerkracht volgt Benthe van dichtbij op op 

school. Daarnaast krijgt het gezin ook thuisbegeleiding door het VAPH. 

Wanneer Benthe ernstig ziek wordt, dringt zich een langdurige ziekenhuisopname 

op. Benthes ouders willen haar ook tijdens haar ziekenhuisopname zo goed als 

mogelijk ondersteunen, o.a. op vlak van onderwijs zodat ze geen al te grote leer-

achterstand oploopt. Om de ondersteuning en hulpverlening beter op elkaar af te 

stemmen, vragen de ouders van Benthe om een overleg tussen alle betrokkenen. 

Tijdens dit cliëntoverleg kunnen de ouders van Benthe en alle betrokken personen 

en diensten samen goede afspraken maken. Maar ook Benthe zelf kan uiteraard 

uitgebreid haar zegje doen op het overleg en beslist mee over de afspraken.

Wanneer er verschillende jeugdhulpaanbieders en personen betrokken zijn bij de 

ondersteuning van een minderjarige en zijn gezin, kunnen de minderjarige, zijn 

vertrouwenspersoon, of zijn ouders, maar ook de betrokken hulpverleners en de 

personen uit de leefomgeving van de minderjarige een cliëntoverleg aanvragen om 

samen tot duidelijke afspraken te komen. Het cliëntoverleg wordt georganiseerd 

door een onafhankelijke voorzitter.

Het cliëntoverleg is steeds vrijwillig en gratis. En de minderjarige heeft het recht 

om zich tijdens het cliëntoverleg te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Alles wat besproken wordt op het overleg is vertrouwelijk. 

Alle minderjarigen hebben ook recht op een periodieke evaluatie van hun jeugdhulp- 

verlening en mogen ook participeren aan deze evaluatie. De wijze waarop dit recht wordt 

ingevuld, is natuurlijk afhankelijk van de aard en de duur van de jeugdhulpverlening. De 

Memorie van Toelichting bij het DRM stelt wel dat een periodieke evaluatie voor elke hulp-

verleningssetting moet inhouden dat er ook tussentijds wordt geëvalueerd. Daarnaast wordt 

er ook aangenomen dat er minstens elke 6 maanden een evaluatie zou moeten gebeuren.

TER VERDUIDELIJKING
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Op collectief niveau wordt er bepaald dat minderjarigen aan wie semi-residentiële of  

residentiële jeugdhulp wordt geboden door een jeugdhulpvoorziening, het recht hebben om 

met medebewoners te vergaderen over aspecten van de jeugdhulpverlening.

De uitoefening van dit recht kan wel beperkt worden door een rechterlijke beslissing, of 

vanuit de opdracht en de organisatie van de jeugdhulpvoorziening.

Ten slotte moeten jeugdhulpvoorzieningen over een inspraakregeling voor minderjarigen 

beschikken waaraan elke minderjarige die jeugdhulp krijgt van de voorziening kan deel-

nemen. Er moet minstens een inspraakorgaan of inspraakprocedure voorzien worden. En de 

minderjarigen hebben recht op medewerking van de jeugdhulpvoorziening om die inspraak 

te realiseren.

6. Rechten m.b.t. het dossier

De artikels 20 tot en met 23 DRM behandelen het dossier van de minderjarige in de integrale 

jeugdhulp:

Elke cliënt heeft om te beginnen recht op een dossier dat zorgvuldig bijgehouden wordt en 

veilig bewaard wordt door de jeugdhulpvoorziening, de toegangspoort of het Ondersteunings-

centrum Jeugdzorg.

Op het dossier is naast het DRM o.a. ook de Wet tot bescherming van de persoonlijke  

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (WVP), of kortweg de 

Privacywet, van toepassing. Volgens deze basiswetgeving mogen enkel relevante persoons-

gegevens verwerkt (verzameld, bewaard en uitgevoerd) worden in functie van een wel-

bepaald, gerechtvaardigd doel, bv. in kader van de hulpverlening. De verwerking van deze 

gegevens moet bovendien toelaatbaar zijn, dit wil zeggen gebeuren krachtens een wet of 

met toestemming van de betrokkene. En gegevens mogen nooit langer bewaard worden dan 

noodzakelijk.
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Art. 21 DRM stelt dat persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid apart moeten bijgehouden 

worden in het dossier. Op de verwerking van en de toegang tot deze gezondheidsgegevens 

zijn immers de privacywet en de Wet Patiëntenrechten van toepassing. 

Gezondheidsgegevens worden door de privacywet extra beschermd doordat ze enkel onder 

het toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg 

mogen verwerkt worden en omwille van bijzondere, strenge redenen. 

Volgens de Wet Patiëntenrechten 2 heeft de bekwame, minderjarige patiënt – eventueel 

bijgestaan door zijn vertrouwenspersoon - recht op inzage in zijn dossier binnen de 15 dagen 

na het verzoek tot inzage. De patiënt heeft, mits het betalen van de kostprijs hiervan, boven-

dien ook recht op een afschrift van deze informatie in zijn dossier waar hij ook toegang toe 

heeft. Het inzagerecht geldt niet voor de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar; niet 

voor informatie die onder een therapeutische exceptie valt, en niet voor informatie die enkel 

betrekking heeft op derden. 

Het is hierbij belangrijk te weten dat het volledige dossier van een CGG als een medisch 

dossier wordt beschouwd 3 waarop de Wet Patiëntenrechten (en niet het DRM) van toepas-

sing is. Men raadt hierbij wel aan om de regeling m.b.t. toegang tot contextuele gegevens uit 

het DRM ook te volgen wanneer toegang gevraagd wordt tot dergelijke gegevens in het CGG.

Art. 22 regelt de toegang tot het dossier van de minderjarige.

Een bekwame minderjarige heeft recht op toegang tot zijn dossier. Het toegangsrecht geldt 

echter niet voor gegevens die in vertrouwen werden verteld door derden, niet voor stukken 

die werden opgesteld ten behoeve van het gerecht, en niet voor informatie die onder een 

agogische exceptie valt.

De toegang moet verleend worden binnen de 15 dagen na het verzoek om toegang en wordt 

verstrekt door inzage tenzij dit niet kan omwille van de bescherming van de privacy van 

derden. In dat geval kan de toegang verleend worden via een gesprek, gedeeltelijke inzage of 

rapportage. Contextuele gegevens zijn wel toegankelijk voor de minderjarige.

2 Meer informatie over de rechten van minderjarigen m.b.t. hun patiëntendossier vindt men terug in de fiche ’t 
Zitemzo Jeugdrecht… met minderjarige patiënten. 

3 Dienstnota van 2007 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid m.b.t. de toepassing van het DRM op het 
multidisciplinair dossier van het CGG.
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Contextuele gegevens zijn gegevens die tegelijk personen die deel uitmaken van 

het cliëntsysteem en de minderjarige betreffen.

M.b.t. de toegang tot contextuele gegevens bestaat het cliëntsysteem uit de 

minderjarige, zijn ouders, eventueel zijn opvoedingsverantwoordelijken en de 

andere personen met wie de minderjarige samenwoont op het ogenblik van de 

uitoefening van het recht op toegang. 

De minderjarige heeft verder ook het recht om documenten te laten toevoegen aan zijn 

dossier, én recht op een afschrift van die gegevens waar hij ook toegang toe heeft door 

inzage (anders op een rapport). 

Aangezien bekwame minderjarigen hun toegangsrecht zelfstandig kunnen uitoefenen, 

hebben ouders van bekwame minderjarigen geen recht op toegang tot het dossier van hun 

bekwame kind. Ze hebben, net zoals iedereen, vanuit de Privacywet wel recht op toegang tot 

gegevens die enkel henzelf betreffen. Dit hoeft niet noodzakelijk via inzage te gebeuren.

De 17-jarige Sofie is onverwacht zwanger geraakt en er waren veel conflicten 

thuis omdat ze haar kindje wilde houden. Sinds ze bevallen is, verblijft Sofie dan 

ook in een centrum voor integrale gezinszorg (CIG). Wanneer Sofie haar dossier 

wil inkijken in het CIG heeft ze, omdat ze bekwaam is, toegang tot informatie over 

zichzelf, én over zichzelf in relatie met haar ouders en broers. 

Haar ouders hebben enkel toegang tot de informatie over henzelf. 

Wanneer ouders, onder toepassing van hun ouderlijk gezag, toegang vragen tot het dossier 

van hun onbekwame minderjarige kind, gelden dezelfde toegangsregels als voor bekwame 

minderjarigen met 2 belangrijke verschillen: Ouders hebben wél recht op informatie die 

onder een agogische exceptie valt, en ouders hebben géén recht op toegang tot alle contex-

tuele gegevens maar enkel tot gegevens die tegelijk de minderjarige en henzelf betreffen.

Bij een belangenconflict zal het toegangsrecht van ouders van onbekwame minderjarigen 

bovendien vervallen. Dan krijgt de vertrouwenspersoon van de minderjarige toegang tot het 

dossier in hun plaats.

TER VERDUIDELIJKING
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De 9-jarige Katrijn verblijft tijdelijk in een CKG omdat haar mama de zorg over 

Katrijn even niet aankan. Haar ouders zijn gescheiden. De papa van Katrijn wil 

graag dat Katrijn bij hem en zijn moeder komt wonen, en wil meer informatie 

over de situatie van Katrijn bij haar mama om deze eventueel te gebruiken in zijn 

rechtszaak m.b.t. de verblijfsregeling van Katrijn.

Katrijn kan haar dossier niet zelf inkijken omdat ze onbekwaam is. 

De papa van Katrijn kan, als wettelijke vertegenwoordiger van Katrijn, haar 

dossier inkijken in haar plaats. Hij heeft hierbij enkel recht op informatie over 

Katrijn, en over Katrijn in relatie tot zichzelf. Hij heeft geen recht op informatie 

over Katrijn in relatie tot haar mama. Voor de mama van Katrijn geldt hetzelfde: 

zij kan informatie bekijken over Katrijn, en over Katrijn in relatie tot zichzelf.

De grootmoeder van Katrijn heeft enkel toegang tot haar eigen gegevens.

Art. 23 DRM bepaalt ten slotte dat elke minderjarige, dus ook een onbekwame, zich kan 

verzetten tegen de toegang van een persoon uit het cliëntsysteem tot door hem aangewezen 

gegevens. Dit betekent concreet dat elke minderjarige het recht heeft om iets in vertrouwen 

te vertellen zodat bv. zijn ouders geen kennis kunnen krijgen van deze informatie tenzij er 

sprake is van een noodtoestand. 
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TOT WELKE GEGEVENS HEEFT DE MINDERJARIGE TOEGANG?

IS DE MJ BEKWAAM?

GEGEVENS ALS VERTROUWELIJK BESTEMPELD?

STUK OPGESTELD TEN BEHOEVE VAN GERECHT? 

IS ER EEN AGOGISCHE EXCEPTIE?

BETREFFEN DE GEGEVENS ENKEL DERDE(N)?

GAAT HET OVER  
MEDISCHE GEGEVENS?

BETREFFEN GEGEVENS 
DERDE(N) én MJ

PERSOONL. NOTA’S 
BEROEPSBEOEFENAAR?

BETREFFEN HET CON-
TEXTUELE GEGEVENS? 

THERAPEUTISCHE  
EXCEPTIE?

GEEN TOEGANG

GEEN TOEGANG

GEEN TOEGANG

GEEN TOEGANG

GEEN TOEGANG

TOEGANG

GEEN TOEGANG

TOEGANG

TOEGANG TOEGANG TOT EIGEN GEGEVENS

GEEN TOEGANG TOT GEGEVENS VAN DERDEN

GEEN TOEGANG

NEE

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

(behalve via ouders of eventueel door vertrouwenspersoon 
wanneer belangenconflict tussen MJ en ouders)

(behalve via beroepsbeoef. aangeduid door MJ)

(behalve via mededeling aan vertrouwens- 
persoon door beroepsbeoef. van MJ)

 (behalve- eventueel via advocaat -in gerechtelijke procedure) 

(behalve via vertrouwenspersoon MJ)

(in DRM vermoed vanaf 12 jaar)
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TOT WELKE GEGEVENS HEBBEN DE OUDERS VAN DE MINDERJARIGE TOEGANG?

IS DE MJ ONBEKWAAM?

GEGEVENS ALS VERTROUWELIJK BESTEMPELD?

STUK OPGESTELD TEN BEHOEVE VAN GERECHT? 

IS ER EEN AGOGISCHE EXCEPTIE t.o.v. MJ?

BETREFFEN DE GEGEVENS ENKEL DERDE(N)?

GAAT HET OVER  
MEDISCHE GEGEVENS?

BETREFFEN DE GEGEVENS 
DERDE(N) én MJ

PERSOONL. NOTA’S 
BEROEPSBEOEFENAAR?

BETREFFEN HET CONTEXTUELE GEGEVENS? 

THERAPEUTISCHE  
EXCEPTIE t.o.v. MJ?

ENKEL TOEGANG TOT GEGEVENS OVER ZICHZELF

GEEN TOEGANG

GEEN TOEGANG

TOEGANG

GEEN TOEGANG

TOEGANG

GEEN TOEGANG

TOEGANG ENKEL TOEGANG GEGEVENS MINDERJARIGE

ENKEL TOEGANG GEG MJ + ZICHZELF

TOEGANG

NEE

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

(tenzij deze vertrouwelijk zijn of 
bestemd voor het gerecht)

(behalve via beroepsbeoef. 
aangeduid door ouder)

     (in het kader van het ouderlijk gezag)

 (wel toegang in gerechtelijke dossier op de griffie RB) 

(in het kader van het ouderlijk gezag)

(in DRM bekwaamheid MJ vermoed vanaf 12 jaar)
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7. Recht op bijstand door een vertrouwenspersoon

Art. 24 DRM regelt het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon van de minderjarige: 

Elke minderjarige, dus ook een onbekwame, heeft het recht om zich in alle contacten met 

de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, én 

in de uitoefening van zijn rechten, te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

 

Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp schrapte de voorwaarde dat deze persoon beroeps-

geheim moest hebben of personeelslid moest zijn van de instelling waar de minderjarige 

onderwijs volgt. De vertrouwenspersoon moet sinds 1 maart 2014 tegelijk aan de volgende 

voorwaarden voldoen:

1. Meerderjarig zijn, én 

2. niet betrokken zijn bij de hulpverlening aan de minderjarige, én

3. op ondubbelzinnige wijze door de minderjarige aangewezen zijn, én

4. beschikken over een uitreksel uit het strafregister model 2 (beter bekend als een 

bewijs van goed gedrag en zeden, model 2). 

Niet elke minderjarige is in staat om zelf een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Denk maar 

aan zeer jonge kinderen, jongeren met een handicap, ... Ook deze minderjarigen hebben 

echter recht op bijstand. Wanneer een minderjarige de vertrouwenspersoon niet zelf kan 

aanwijzen, zijn het in principe de ouders die deze verantwoordelijkheid overnemen. Soms 

bestaat er echter een belangenconflict tussen de minderjarige en zijn ouders, of oefent 

niemand het ouderlijk gezag over de minderjarige uit. In dergelijke omstandigheden kan de 

vertrouwenspersoon worden aangeduid door de directeur van een jeugdhulpvoorziening (of 

door zijn gemandateerde) of door het personeelslid van de toegangspoort.

De vertrouwenspersoon die de minderjarige bijstaat, moet zich bij elk optreden in die hoe-

danigheid legitimeren. Dit houdt in dat de betrokken jeugdhulpverlener bij de aanvang van 

de hulpverlening in het dossier van de minderjarige noteert wie de vertrouwenspersoon is 

die door de minderjarige als dusdanig werd aangesteld, of wie als vertrouwenspersoon werd 

toegewezen door de directeur van de jeugdhulpvoorziening of door het personeelslid van de 

toegangspoort (de vertrouwenspersoon ontvangt dan een attest dat hij moet voorleggen). 
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Op dat moment zou ook moeten gecontroleerd worden of deze persoon over een model 

2 beschikt. Bij latere contacten kan het dan volstaan dat de vertrouwenspersoon zich als 

zodanig voorstelt én dat men dit kan controleren in het dossier van de minderjarige.

Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp benadrukt het belang van deze vertrouwenspersoon 

door te stellen dat de vertrouwenspersoon als vast aanspreekpunt fungeert voor de minder-

jarige doorheen het hele hulpverleningstraject, zolang dit door de minderjarige wenselijk 

wordt geacht. Hij krijgt hierbij het mandaat om op elk ogenblik jeugdhulpaanbieders aan 

te spreken, de belangen van de minderjarige te verdedigen, bemiddeling en overleg op te 

starten, en de situatie op te volgen. De vertrouwenspersoon zal verder ook steeds op de 

hoogte gebracht worden van beslissingen over de jeugdhulp. 

Doordat de vertrouwenspersoon zijn medewerking verleent aan de toepassing van het 

decreet Integrale Jeugdhulp, heeft hij ten slotte ook beroepsgeheim 4 waardoor hij  

vertrouwelijke informatie die hij verneemt n.a.v. zijn optreden als vertrouwenspersoon in 

principe niet kan delen met derden.

Anna heeft een goede relatie met Mieke, de vertrouwensleerkracht op school. 

Anna kan, door omstandigheden, niet langer thuis wonen. Ze zal tijdelijk in 

een crisispleeggezin verblijven. Anna duidt Mieke aan als vertrouwenspersoon 

omdat Anna wil dat Mieke bij de intake gesprekken met de dienst pleegzorg 

aanwezig is. Hoewel Mieke onder toepassing van haar ambtsgeheim 5 normaal-

gezien belangrijke informatie m.b.t. leerlingen kan delen met haar collega’s en 

directie, zal ze dat niet kunnen doen voor wat betreft informatie die ze verneemt 

n.a.v. haar optreden als vertrouwenspersoon omdat ze dan gebonden is door het 

beroepsgeheim.

Gezien het belang van deze bijstand voor de minderjarige, is het essentieel dat de minder-

jarige bij de aanvang van de jeugdhulp hierover uitgebreid geïnformeerd wordt. 

4 Meer over het beroepsgeheim t.a.v. minderjarigen vindt met terug in de fiche ’t Zitemzo Jeugdrecht… met het 
beroepsgeheim t.a.v. minderjarigen.

5 Meer over het ambtsgeheim t.a.v. minderjarigen vindt met terug in de fiche ’t Zitemzo Jeugdrecht… met het 
beroepsgeheim t.a.v. minderjarigen.
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8. Recht op privacy

Art. 25 DRM bepaalt dat elke minderjarige, dus ook de onbekwame, recht heeft op respect 

voor zijn persoonlijke levenssfeer. 

Dit houdt o.a. in: de bescherming van zijn persoonsgegevens; een respectvolle omgang met 

zijn politieke, filosofische, ideologische of religieuze overtuiging en seksuele geaardheid; 

het recht om bezoek te ontvangen en om te gaan met personen van zijn eigen keuze bij 

residentiële of semi-residentiële jeugdhulpverlening (voor zover de opdracht en de organi-

satie van de jeugdhulpaanbieder dit toelaten, en tenzij een rechter hier anders over beslist); 

en het recht op overleg rond de verblijfsomstandigheden bij residentiële of semi-residentiële 

jeugdhulpverlening.

Naast het DRM beschermen ook de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (WVP), of kortweg de Privacywet, én het 

beroepsgeheim de privacy van minderjarigen in de integrale jeugdhulp. 

De Privacywet beschermt een bepaald aspect van het privé-leven van de burger, met name 

het recht op geheimhouding van informatie over de persoon. Persoonsgegevens, maar ook 

bv. afbeeldingen en videomateriaal vallen onder de toepassing van deze wet. In het DRM 

worden de bepalingen van deze wet geïntegreerd en geconcretiseerd in de bepalingen rond 

het dossier.

Ook het beroepsgeheim 6 van een hulpverlener heeft natuurlijk een privacybeschermende 

werking: het verplicht een hulpverlener tot geheimhouding van hetgeen cliënten aan hem 

prijsgeven in het kader van hun vertrouwensrelatie.

Een voorziening die dagopvang organiseert voor minderjarigen kan bv. zelfs 

met toestemming van de betrokkenen geen foto’s van een daguitstap naar een 

pretpark publiceren op haar website, omdat door deze publicatie niet alleen de 

privacy van de minderjarigen in het gedrang komt, maar ook het beroepsgeheim 

geschonden wordt.

6 Meer over het beroepsgeheim t.a.v. minderjarigen vindt met terug in de fiche ’t Zitemzo Jeugdrecht… met het 
beroepsgeheim t.a.v. minderjarigen.
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In de jeugdhulpverlening speelt privacy ten slotte vaak ook een belangrijke rol n.a.v. het 

leven in residentiële of semi-residentiële voorziening:

• De bescherming van de woonst (Art. 15 Grondwet) 

De onschendbaarheid van de woning is een grondrecht. Niemand mag een woning 

betreden zonder toestemming van de bewoner, of zonder huiszoekingsbevel van de 

onderzoeksrechter. De kamer van een minderjarige die in een residentiële voorziening 

verblijft, wordt beschouwd als zijn woning waardoor ook deze kamer enkel betreden of 

doorzocht kan worden mét toestemming van de bekwame minderjarige (of de ouders van 

de onbekwame minderjarige), of op bevel van de onderzoeksrechter. Van dit grondrecht 

kan niet op voorhand, op een algemene wijze afstand gedaan worden, bv. in een huishou-

delijk reglement. Wel kunnen er concrete afspraken gemaakt worden met de minderjarige 

in kader van de veiligheid (bv. wanneer er rook van onder de deur komt), hygiëne (bv. 

wanneer wordt de kamer gepoetst), en om pedagogische redenen (bv. opvoeders kunnen 

onbekwame minderjarigen wakker maken en controleren of ze hun bed opmaken).  

• Bescherming briefwisseling (Art. 29 Grondwet) 

Ook de bescherming van het briefgeheim is een grondrecht: Niemand mag brieven 

openen en lezen die niet naar hem gericht zijn. Ondertussen stelt de rechtspraktijk in 

België e-mails, chatgesprekken en smsen bovendien gelijk met brieven. Het briefgeheim 

geldt ook voor minderjarigen. Dus ouders, opvoeders,… mogen in principe de brieven, 

mails, of smsen van minderjarigen niet openen en/of lezen zonder hun toestemming. In 

principe, want als ouders of opvoedingsverantwoordelijken ernstige redenen hebben om 

zich zorgen te maken over de integriteit of de veiligheid van een minderjarige, kunnen ze 

uitzonderlijk wel een inbreuk maken op het briefgeheim. Merk op: wanneer minderjarigen 

slordig zijn en bv. een brief laten liggen op de salontafel, of niet uitloggen op facebook 

wanneer ze klaar zijn met het gebruik van de PC in de leefgroep, schendt men hun privacy 

niet wanneer met de brief bekijkt, of een kijkje neemt op de geopende facebookpagina. 

• Bescherming van de privacy van minderjarigen die geplaatst werden door de jeugd-

rechter (Art. 433bis Strafwetboek) 

De identiteit van minderjarigen die geplaatst werden door de jeugdrechter wordt extra 

beschermd door de Strafwet: De naam of foto van deze minderjarigen mag niet bekend 

gemaakt worden. En aangezien het gaat om een misdrijf, riskeren diegenen die hierop een 

inbreuk maken hiervoor vervolgd te worden.
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9. Recht op een vrij besteedbaar bedrag

Minderjarigen die residentiële hulpverlening krijgen en geplaatst zijn in een voorziening 

hebben volgens art. 26 DRM recht op zakgeld.

Het gaat om een vrij besteedbaar bedrag. Dit houdt in dat minderjarigen zelf mogen 

beslissen wat ze met dit zakgeld doen, nl. naar eigen goeddunken uitgeven of sparen.

Hendrik, 15 jaar, verblijft in een voorziening. Na een zwaar conflict met een 

opvoeder smijt hij kwaad een stoel tegen een glazen deur die breekt. Kan 

de voorziening de kosten voor een nieuwe deur rechtstreeks van Hendrik zijn 

zakgeld inhouden zonder zijn toestemming? Neen, minderjarigen die geplaatst 

zijn in een voorziening hebben sowieso recht op hun vrij besteedbaar bedrag 

én beslissen zelf waaraan ze dit willen besteden. De voorziening kan dan ook 

alleen mét Hendrik zijn toestemming (een stuk van) zijn zakgeld inhouden om de 

schade te betalen. Indien Hendrik hiermee niet akkoord gaat, zal de voorziening 

de schade op een andere manier moeten verhalen. Bv. via een procedure voor de 

rechter, of bij de ouders van Hendrik. 
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Welk bedrag een minderjarige krijgt, ligt vast. 

Op 1 januari 2014 hebben minderjarigen die geplaatst zijn in de Bijzondere  

Jeugdzorg, én minderjarigen die opgevangen worden binnen de sector VAPH 

(ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank of verwijzing door de 

Toegangspoort), met uitzondering van minderjarigen die geplaatst zijn binnen de 

pleegzorg, recht op volgend zakgeld: 

 LEEFTIJD BEDRAG PER MAAND

 Van 6 tot 8 jaar 05,92 euro

 Van 8 tot 12 jaar 11,97 euro

 Van 12 tot 14 jaar 23,57 euro

 Van 14 tot 16 jaar 35,36 euro

 Van 16 tot 18 jaar 47,15 euro

 Van 18 tot en met 20 jaar 58,97 euro

Sinds 1 januari 2013 hebben ook minderjarigen die minstens 1 maand in een CKG 

verblijven recht op een gelijkaardig zakgeld.

10. Recht op een menswaardige behandeling

Artikel 27 DRM verbiedt een onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van 

minderjarigen in de jeugdhulp.

Een verbod op een onmenselijke of onterende behandeling wil zeggen dat elke vorm 

van geweld tegenover een minderjarige verboden is. 

Het verbod op een onmenselijke of onterende bestraffing houdt niet in dat minderjarigen 

binnen de IJH niet kunnen bestraft worden. Het VN-Comité voor de rechten van het kind 

stelt bv. dat disciplinering zeer belangrijk is, maar dat dit op een menswaardige manier moet 

gebeuren. Jeugdhulpverleners kunnen de minderjarige dus straffen, maar moeten hierbij met 

bepaalde voorwaarden rekening houden.

TER VERDUIDELIJKING
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VORMEN VAN GEWELD:

Mishandeling

“Mishandeling” verwijst naar verschillende vormen van geweld, zoals het 

toebrengen van slagen, verwaarlozing, seksueel misbruik, enz. Mishandeling is 

meestal geen straf die wordt opgelegd om het gedrag van een kind te corrigeren, 

maar eerder een daad met als doel iemand pijn te doen of te domineren.

Lichamelijke straffen

Het gebruik van fysieke kracht met de intentie een kind pijn te laten ervaren maar 

geen fysiek letsel, met als doel het gedrag van het kind te corrigeren of controleren

Geestelijk geweld

“Geestelijk geweld” houdt onder meer in: vernedering, ontbering, verbaal geweld, 

eventueel de effecten van isolatie of andere praktijken die resulteren in psychische 

schade. 

Lichamelijke of emotionele verwaarlozing

“Verwaarlozing” is het gebrek aan voorzien in de fundamentele noden van 

kinderen. Verwaarlozing kan zowel lichamelijk als emotioneel zijn.

Seksueel misbruik

“Seksueel misbruik” is onaangepast seksueel gedrag vanwege volwassenen t.a.v. 

kinderen. Dit kan zijn: betasten, gemeenschap hebben, geslachtsdelen tonen, 

pornovideo’s bekijken, toekijken, ‘spelletjes’ spelen, seksuele exploratie van 

kinderen, vulgair taalgebruik,…

Exploitatie (= uitbuiting)

“Exploitatie” is de situatie waarin een kind door een andere persoon gebruikt of 

misbruikt wordt, in ruil voor geld of goederen die aan het kind zelf of aan een derde 

persoon worden gegeven. 

Art. 28 DRM gaat dieper in op het sanctioneren van minderjarigen door jeugdhulpaanbieders. 

Eerst worden een aantal algemene voorwaarden gesteld: Sancties moeten aangepast zijn 

aan de persoonlijkheid van de minderjarige en ze moeten proportioneel zijn met de ernst van 

de feiten. Ze moeten daarnaast de opvoeding bevorderen en mogen geen traumatiserende 

uitwerking hebben.

Daarna worden een aantal straffen opgesomd die verboden zijn: Lichamelijke straffen en 

geestelijk geweld, onthouding van maaltijden en onthouding van bezoekrecht.

TER VERDUIDELIJKING
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De 7-jarige Peter verblijft in een pleeggezin. Tijdens het middageten wil hij zijn 

groenten niet opeten en direct zijn dessert krijgen. Omdat dat niet mag, gooit hij 

zijn groenten op de grond. Zijn pleegmoeder laat hem de knoeiboel opkuisen en 

stuurt hem daarna zonder dessert van tafel. Kan dit wel?

Aangezien het hier enkel gaat om het onthouden van een dessert, én deze 

sanctie pedagogisch verantwoord is en proportioneel is met de ernst van de 

feiten, is dit niet verboden.

Ten slotte geeft art. 28 DRM nog mee hoe met tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheids-

beperking dient omgegaan te worden:

Tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheidsbeperking kan enkel indien en zolang als het 

gedrag van de minderjarige risico’s inhoudt voor zijn eigen fysieke integriteit, of risico’s 

inhoudt voor de fysieke integriteit van medebewoners of personeelsleden of materieel-

vernielend werkt. Uit deze voorwaarden blijkt duidelijk dat afzondering of vrijheidsbeperking 

alleen mag toegepast worden als een beschermende maatregel en nooit als straf.

Frederik is 15 jaar. (Hij heeft de ontwikkelingsleeftijd van een 4-jarige.) Hij heeft 

een wisselvallig humeur en kan soms agressief uit de hoek komen. Tijdens 

de knutselnamiddag weigert hij mee te doen en als daarover een opmerking 

gemaakt wordt, beent hij boos het lokaal uit. Om duidelijk te maken aan 

Frederik dat dit gedrag niet door de beugel kan, wordt hij even in de isolatie-

ruimte geplaatst. Een tijdelijke afzondering kan echter nooit als sanctie opge-

legd worden. Bovendien is deze sanctie niet in proportie tot de gestelde feiten. 

En gezien zijn ontwikkelingsleeftijd zal Frederik de isolatie waarschijnlijk ook als 

traumatiserend ervaren. 

Stel nu dat Frederik in diezelfde situatie de begeleidster aanvalt en niet kan 

gekalmeerd worden. Dan vormt hij een gevaar voor zijn omgeving. In dit geval 

kan een tijdelijke afzondering wel opgelegd worden als beveiligingsmaatregel. 

De afzondering kan door Frederik ook als traumatiserend ervaren worden, maar 

hier moet de afweging gemaakt worden tussen de veiligheid van de andere 

personen in zijn omgeving en de vrijheidsbeperking die Frederik zou ervaren. 
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Jeugdhulpvoorzieningen moeten een duidelijk en transparant beleid met betrekking tot de 

tijdelijke afzondering en de tijdelijke vrijheidsbeperking ontwikkelen en communiceren. 

De procedures om tot tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheidsbeperking te komen, moeten 

in het huishoudelijk reglement omschreven worden. Als gebruik gemaakt wordt van een 

beveiligingskamer, beschrijft het huishoudelijk reglement in elk geval de inrichting en het 

gebruik van de beveiligingskamer, het beveiligingsdossier, de duur van de beveiliging en 

het toezicht. De minderjarige en zijn ouders moeten duidelijk ingelicht worden over de 

mogelijke afzonderingsmaatregelen of maatregelen tot vrijheidsbeperking en ook over de 

procedures die daarbij gevolgd worden. De minderjarige wordt het best al op het ogenblik 

van de intake zo concreet mogelijk ingelicht over hoe zo’n afzonderingsmaatregel precies in 

zijn werk gaat bv. hoe zit het met het eten, het toezicht, het toiletgebruik… 

11. Klachtrecht

Elke minderjarige heeft volgens art. 29 DRM het recht om bij een jeugdhulpvoorziening, de 

toegangspoort of het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg klachten te formuleren over de 

jeugdhulp, de leefomstandigheden binnen residentiële jeugdhulpverlening én de niet-

naleving van zijn rechten. 

Het DRM stelt uitdrukkelijk dat een minderjarige klachtrecht heeft maar zegt niet op welke 

manier voorzieningen dit klachtrecht moeten realiseren. Hiervoor wijst het decreet naar 

de bestaande sectorale regelgeving. Het DRM wilde immers geen afbreuk doen aan de 

bestaande good practices en de opgebouwde sectorspecifieke expertise in het werkveld
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Wanneer een minderjarige geen gehoor krijgt m.b.t. zijn klachten bij zijn 

hulpverlener of bij zijn jeugdhulpaanbieder kan hij terecht bij een externe 

klachten- of ombudsdienst:

KIND EN GEZIN

Klachtendienst Kind en Gezin

Tel: 02 533 14 14

E-mail: klachtendienst@kindengezin.be

CGG

De lokale ombudspersoon waarbij men terecht kan met klachten m.b.t. de Centra 

Geestelijke Gezondsheidszorg vindt men via www.ombudsfunctieggz.be

BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND, INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT,  

JEUGDRECHTBANK, EN ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG.

Jo-Lijn

Tel: 0800 9 00 33 (oproep is anoniem en gratis)

E-mail: jo-lijn@jongerenwelzijn.be

VAPH 

Voorlichtings- en ombudsdienst 

Tel: 02 225 85 00

E-mail: klachten@vaph.be 

CAW & CLB

Deze diensten behandelen hun klachten intern. Indien dit geen oplossing ople-

vert, kan een minderjarige altijd contact opnemen met het KRC.

 

KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT (KRC)

Ombudsdienst

Tel: 0800/20 808

E-mail: klachtenlijn@kinderrechten.be 

Ook wie elders geen gehoor krijgt, kan altijd bij het KRC terecht met klachten.

TER VERDUIDELIJKING
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Aangezien het DRM - het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de 

integrale jeugdhulp - enkel de rechten van minderjarigen t.a.v. jeugdhulpaanbieders regelt, 

vinden we hierin weinig of niets terug over de positie van ouders en/of opvoedingsverant-

woordelijken.

We moeten dan ook teruggrijpen naar het Burgerlijk Wetboek voor een algemene regeling 

m.b.t. het ouderlijk gezag van ouders. En naar het decreet Integrale Jeugdhulp om meer te 

weten te komen over de concrete rechten van ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken in 

kader van de jeugdhulp in Vlaanderen.

Het Belgische Burgerlijk Wetboek (B.W.) voorziet dat minderjarigen onder het ouderlijk 

gezag van hun beide juridische ouders (of voogd) staan tot ze meerderjarig worden 7. Dit 

noemt met ‘co-ouderschap’. (Uitzonderlijk kan een rechter het ouderlijk gezag ook aan één 

ouder toekennen, men spreekt dan van het ‘exclusief ouderlijke gezag’ 8.) Onder toepassing 

van hun ouderlijk gezag hebben beide ouders o.a. recht op persoonlijk contact met hun kind, 

recht op informatie m.b.t. hun kind en recht om samen alle beslissingen te nemen over de 

opvoeding van hun kind en zijn bezittingen tot hij de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft. Ze 

mogen bv. samen beslissen over hun minderjarig kind zijn opvoeding, vrije tijd, opleiding, 

eventuele hulverlening,… 

De positie van ouders en 

opvoedingsverantwoordelijken2

7 Meer informatie over de inhoud van het ouderlijk gezag van ouders vindt men terug in de fiche ’t Zitemzo Jeugd-
recht met de (on)bekwaamheid van minderjarigen.

8 Meer informatie over de verdeling van het ouderlijk gezag wanneer ouders uit elkaar gaan, vindt men terug in de 
fiche ’t Zitemzo Jeugdrecht als ouders uit elkaar gaan.
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Aangezien er afgelopen jaren soms onduidelijkheid heerste over de precieze toepassing van 

het ouderlijk gezag van ouders binnen de integrale jeugdhulp en over de positie van  

opvoedingsverantwoordelijken, heeft het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp daaraan 

proberen verhelpen door hen nu ook een duidelijke plaats te geven binnen de integrale 

jeugdhulp.

Ouders hebben sinds 1 maart 2014 dan ook uitdrukkelijk het recht:

• om jeugdhulp te vragen,

• dat de jeugdhulp rekening houdt met hun culturele kenmerken, socio-economische 

situatie en eventuele handicap,

• om in te stemmen met de buitengerechtelijke jeugdhulpverlening (wanneer deze ook 

betrekking heeft op hen),

• op inspraak in de jeugdhulpverlening en in elke wijziging van die jeugdhulpverlening,

• op toegang tot het dossier van hun onbekwame minderjarige kind (en bovendien ook 

altijd - dus ook in het dossier van hun bekwame, minderjarige kind - toegang tot de 

informatie die louter over henzelf gaat),

• op een periodieke evaluatie van de jeugdhulp en op inspraak bij die evaluatie,

• op privacy,

• om een klacht in te dienen.

Een bekwame minderjarige die hulp vraagt bij het CGG omdat hij worstelt met 

zijn seksuele geaardheid, kan therapie krijgen zonder toestemming van zijn 

ouders. Maar wanneer de psycholoog zich ernstig zorgen maakt omdat de jongen 

laat blijken dat hij uit het leven wil stappen, kan de psycholoog ook zonder 

toestemming van de jongen stappen zetten om zijn veiligheid te garanderen. 

Bv. de ouders van de jongen inlichten, of een procedure starten om de jongen 

gedwongen te laten opnemen,… 

Ouders hebben volgens het B.W. en volgens het decreet IJH het recht om te beslissen over 

de buitengerechtelijke jeugdhulp aan hun minderjarige kinderen. Volgens het DRM moeten 

daarnaast ook de bekwame minderjarige kinderen zelf toestemmen met deze buitenge-

rechtelijke jeugdhulp. Bovendien kunnen bekwame, minderjarige kinderen uitzonderlijk ook 

alleen beslissen wanneer de jeugdhulp zich enkel tot hen richt.
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Ouders hebben ook recht op informatie over de jeugdhulp die hun kind krijgt. Dit betekent 

echter niet dat een jeugdhulpverlener alles kan vertellen aan ouders. Ook wat een minder-

jarige in vertrouwen vertelt, valt immers onder zijn beroepsgeheim en kan niet zomaar 

gedeeld worden met derden, zelfs niet met ouders. Ouders van onbekwame kinderen hebben 

recht op die informatie waarover ze moeten beschikken om kwaliteitsvolle beslissingen te 

kunnen nemen m.b.t. de jeugdhulp. Tegenover ouders van bekwame minderjarigen speelt 

het beroepsgeheim echter op dezelfde manier als tegenover andere derden. Ouders van 

bekwame minderjarigen hebben daarom enkel recht op informatie indien er sprake is van een 

noodtoestand en zij kunnen helpen om de noodtoestand te stoppen.

Minderjarigen worden niet altijd opgevoed door hun ouders maar wel door andere personen, 

zoals grootouders, pleegouders,… Deze opvoedingsverantwoordelijken nemen de dagelijkse 

zorg op over de minderjarigen maar zij hebben geen ouderlijk gezag en hebben dus ook 

niet dezelfde rechten en plichten als ouders. Wanneer ouders geen actieve rol spelen in de 

hulpverlening aan hun minderjarige kinderen, zullen opvoedingsverantwoordelijken wel 

een belangrijkere rol kunnen spelen in die jeugdhulp dankzij het nieuwe decreet Integrale 

Jeugdhulp. Opvoedingsverantwoordelijken hebben in dat geval sinds 1 maart 2014 het recht:

• om jeugdhulp te vragen,

• dat de jeugdhulp rekening houdt met hun culturele kenmerken, socio-economische 

situatie en eventuele handicap,

• om in te stemmen met de buitengerechtelijke jeugdhulpverlening (als deze ook 

betrekking heeft op hen),

• op inspraak in de jeugdhulpverlening en in elke wijziging van die jeugdhulpverlening,

• op toegang tot het dossier van de minderjarige,

• op een periodieke evaluatie van de jeugdhulp en op inspraak bij die evaluatie,

• op privacy,

• om een klacht in te dienen.
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TOEPASSELIJKE REGELGEVING

‘Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 20 april 2012 betreffende de aanwijzing van 

een persoon die de minderjarige bijstaat bij de uitoefening van zijn rechten in de Integrale 

Jeugdhulp wanneer de minderjarige en zijn ouders tegenstrijdige belangen hebben en de 

minderjarige niet in staat is om zelf een bijstandspersoon aan te wijzen of niemand het 

ouderlijk gezag uitoefent’, B.S. 25 mei 2012.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, B.S. 13 september 2013.

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale 

jeugdhulp (DRM), B.S. 4 oktober 2004. 

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 

de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) (WVP), B.S. 18 maart 1993.

Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 (Wet Patiëntenrechten) 

(W.P.), B.S., 26 september 2002.

Meer weten, nog vragen? 
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De ’t Zitemzo Jeugdrecht… fiches

De ’t Zitemzo Jeugdrecht… fiches willen wetgeving en regels die van 

toepassing zijn op minderjarigen op een bevattelijke manier toelichten 

en uitdiepen voor praktijkwerkers.

Deze fiches kunnen besteld worden bij de Kinderrechtswinkel of in PDF 

gedownload worden van de website www.tzitemzojeugdrecht.be

De juridische helpdesk van de Kinderrechtswinkel

Diensten en professionelen zoals hulpverleners, beroepsbeoefenaars 

in de gezondheidszorg, leerkrachten,… kunnen met al hun juridische 

vragen en casussen m.b.t. minderjarigen steeds rechtstreeks bij de  

juridische helpdesk van de Kinderrechtswinkel terecht.

Daarnaast verzorgen de juristen van de Kinderrechtswinkel ook  

workshops voor uw organisatie of team rond de rechtspositie van  

minderjarigen. 

Men kan de juridische helpdesk van de 

Kinderrechtswinkel bereiken via:

09 234 19 72

jurist@kinderrechtswinkel.be

www.tzitemzojeugdrecht.be
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