
Ben jij een
vertrouwens

persoon?



Recht op een vertrouwenspersoon
Artikel 24 van het Decreet Rechtspositie van de 

Minderjarige in de integrale jeugdhulp (kortweg DRM) 

bepaalt dat minderjarigen die hulp krijgen binnen de 

integrale jeugdhulp recht hebben op de bijstand van 

een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon 

kan de minderjarige vergezellen naar alle contacten 

met jeugdhulpverleners, en hem ondersteunen bij 

het uitoefenen van zijn rechten.

Het gaat om een recht, geen plicht. Een minderjarige 

cliënt is dus niet verplicht om een vertrouwens-

persoon aan te duiden of te hebben. Omgekeerd ben 

je ook nooit verplicht om een aanduiding als 

vertrouwenspersoon te aanvaarden en een minder-

jarige bij te staan binnen de jeugdhulpverlening. Je 

beslist dus vrijwillig om op te treden als vertrouwens-

persoon én je wordt hiervoor niet vergoed. 

Wie?
Een vertrouwenspersoon is in de eerste plaats iemand 

bij wie de minderjarige zich goed voelt, en waarmee 

hij een vertrouwensband heeft. Volgens de wet moet 

een vertrouwenspersoon tegelijk aan vier voorwaar-

den voldoen.

Vier voorwaarden
1. Door de minderjarige zelf aangeduid zijn

Minderjarigen die er toe in staat zijn, mogen volgens 

het DRM zelf beslissen of ze een vertrouwenspersoon 

willen aanduiden, én wie ze dan kiezen. 

Uitzondering: 

Wanneer de minderjarige niet in staat is om een 

vertrouwenspersoon aan te duiden (omdat hij bv. te 

jong is), kunnen zijn ouders een vertrouwenspersoon 

aanduiden in zijn plaats. Tenzij er een belangen-

conflict zou bestaan tussen ouders en kind, dan kan 

vertrouwenspersoon?Ben jij een

Soms heeft een 

jongere graag 

dat iemand hem 

ondersteunt wanneer 

hij met zijn vragen 

en twijfels naar de 

hulpverlening stapt, 

of om te verwoorden 

wat hij moeilijk 

gezegd krijgt. Of dat 

iemand hem bijstaat 

bij de uitoefening 

van zijn rechten in de 

jeugdhulp.



de directeur van de jeugdhulpvoorziening, of een personeelslid van de toegangspoort een 

vertrouwenspersoon aanduiden. Ook in deze situaties is het natuurlijk de bedoeling dat 

een onafhankelijke vertrouwenspersoon gekozen wordt waarmee de minderjarige een ver-

trouwensband heeft of kan opbouwen.

2. Meerderjarig zijn 

Ouder dan 18 jaar zijn.

3. Op geen enkele wijze betrokken zijn bij de lopende jeugdhulp

Dit betekent dat je niet rechtstreeks betrokken mag zijn in de hulpverlening om als 

vertrouwenspersoon op te kunnen treden. Zo kan je als ouder of inwonende gezinslid bv. in 

principe niet optreden als vertrouwenspersoon, maar als familielid waar weinig contact mee 

is én die niet betrokken is bij de jeugdhulp wel. En zo kan de individuele begeleider van 

de minderjarige zijn vertrouwenspersoon niet worden, maar de begeleider van een andere 

leefgroep binnen een voorziening wel. 

4. Over een blanco uittreksel uit het strafregister model 2 beschikken. 

Dit uittreksel kan je meestal gratis afhalen, of online aanvragen bij de dienst bevolking van 

de gemeente waar je gedomicilieerd bent. 

Legitimatie
Je moet je bij elke jeugdhulpvoorziening legitimeren als vertrouwenspersoon wanneer 

je een minderjarige wil bijstaan. Dit wil zeggen dat je moet aantonen dat je aan alle 

voorwaarden voldoet. Van zodra een jeugdhulpverlener op de hoogte is van jouw aanduiding 

als vertrouwenspersoon, noteert hij dit in het dossier van de minderjarige. Op dat moment 

moet de hulpverlener ook controleren of je aan alle voorwaarden voldoet en bv. een 

uittreksel strafregister model 2 kan voorleggen. Bij latere contacten binnen dezelfde jeugd-

hulpvoorziening is het voldoende dat je je kan identificeren, én dat men in het dossier van de 

minderjarige kan nagaan dat jij werd aangeduid als vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersoon of steunfiguur?
Wanneer aan alle voorwaarden van artikel 24 DRM is voldaan, kan de jeugdhulpverlening de 

bijstand van de door de minderjarige aangeduide vertrouwenspersoon niet weigeren.

Maar ook wanneer een minderjarige zich door een vertrouwensfiguur wil laten ondersteunen 

die niet aan alle voorwaarden voldoet (bv. nog geen 18 is, of (nog) geen uittreksel straf-

register kan voorleggen), moet dit niet noodzakelijk geweigerd worden door de jeugdhulp-

verlening. Deze vertrouwensfiguur of steunfiguur zal wel niet over dezelfde mogelijkheden 

en rechten beschikken als de ‘officiële’ vertrouwenspersoon maar kan toch betekenisvol zijn 

tijdens de hulpverlening.



Mogelijkheden en rechten van de 
vertrouwenspersoon
Het is belangrijk voor minderjarigen om zo 

goed mogelijk ondersteund te worden binnen 

de jeugdhulp. Jij, zijn vertrouwenspersoon, zal 

daarom gedurende het ganse hulpverlenings-

traject een vast aanspreekpunt zijn voor de 

minderjarige. Om jouw ondersteuningstaak 

zo goed mogelijk uit te voeren, kan je als 

vertrouwenspersoon, na én in overleg met de 

minderjarige die je bijstaat, o.a. jeugdhulp-

verleners aanspreken, opkomen voor de 

belangen van de minderjarige, en bemiddeling 

en overleg opstarten. Jeugdhulpverleners 

moeten je bovendien actief op de hoogte 

brengen van alle beslisssingen over de 

jeugdhulp. 

Wanneer bepaalde informatie niet besproken 

wordt met de minderjarige omdat dit 

volgens de hulpverleners op dit moment 

niet in zijn belang is (men roept dan een 

agogische exceptie in), is deze informatie wel 

toegankelijk voor jou als vertrouwenspersoon.

Ten slotte wordt er voorzien dat je als 

vertrouwenspersoon, wanneer er sprake is van 

een belangenconflict tussen de onbekwame 

minderjarige en zijn ouders, het recht op 

toegang tot het dossier van de minderjarige 

kan uitoefenen in de plaats van de ouders.

Beroepsgeheim
Omwille van je medewerking binnen de 

integrale jeugdhulp word jij als vertrouwens-

persoon ook onderworpen aan de geheim-

houdingsplicht. Je kan vertrouwelijke

informatie die je verneemt door jouw optreden 

als vertrouwenspersoon hierdoor niet zomaar 

bespreken met derden.

Meer info?
Meer info over de organisatie en de 

werking van de integrale jeugdhulp 

vind je o.a via de website  

www.vlaanderen.be/jeugdhulp 

en in de brochure ‘Met vereende 

kracht naar een nieuwe jeugdhulp 

in Vlaanderen. Brochure over de 

integrale jeugdhulp’. Je kan deze 

brochure downloaden via de link: 

http://www4wvg.vlaanderen.be/

wvg/ijh/vlaanderen/documenten-

publicaties/2014_Brochure_ 

decreetIJH.pdf

Meer info over de rechten van min-

derjarigen in de jeugdhulp vind je 

o.a. in de brochures ’t Zitemzo... in 

de integrale jeugdhulp, en ’t Zitem-

zo Jeugdrecht... met de rechten van 

minderjarige cliënten in de integrale 

jeugdhulp (beide brochures kan je 

downloaden via www.tzitemzo.be)

Voor meer informatie over de 

rechten van minderjarigen in de 

jeugdhulp, en over jouw positie als 

vertrouwenspersoon kan je ook 

steeds terecht bij de Kinderrechts-

winkel: 

• 09/233.65.65

• info@kinderrechtswinkel.be

• www.tzitemzo.be


