
JUSTEL - Geconsolideerde wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/01/18/2018011568/justel

Dossiernummer : 2018-01-18/32 

Titel

18 JANUARI 2018. - Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en
jeugdbescherming 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 19-07-2022, zijn verwerkt. 

Bron : FRANSE GEMEENSCHAP 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 03-04-2018 bladzijde : 31846

Inwerkingtreding : 01-01-2019

Inhoudstafel

Inleidend boek. - Basisbeginselen, fundamentele rechten en definities 

Titel 1. - Basisbeginselen en fundamentele rechten 

Art. 1 

Titel 2. - Definities 

Art. 2 

Boek I. - Preventie 

Titel 1. - Doel en beginselen 

Art. 3-5 

Titel 2. - Preventieraad 

Art. 6-9 

Titel 3. - Preventieverantwoordelijke 

Art. 10-12 

Titel 4. - Preventiecollege 

Art. 13-15 

Boek II. - Sociale administratieve autoriteiten 

Titel 1. - Adviseur voor hulpverlening aan de jeugd 

Art. 16-17 

Titel 2. - Directeur voor jeugdbescherming 

Art. 18-19 

Pagina 1 van 45 Copyright Belgisch Staatsblad 01-10-2022

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2018/01/18/2018011568/justel


Boek III. - Hulpverlening aan kinderen en hun gezin 

Titel 1. - Toepassingsgebied 

Art. 20 

Titel 2. - Rechten van kinderen, hun gezin en hun leefgenoten 

Hoofdstuk 1. - Algemene beginselen 

Art. 21-29 

Hoofdstuk 2..- Rechten van kinderen ten aanzien van wie een maatregel tot huisvesting buiten hun leefomgeving
wordt genomen 

Art. 30-33 

Titel 3. - Hulpverleningsmaatregelen 

Hoofdstuk 1. - Hulpverleningsmaatregelen waarvoor de adviseur bevoegd is 

Art. 34-35 

Hoofdstuk 2. - Betwisting van de beslissingen van de adviseur 

Art. 36 

Hoofdstuk 3. - Optreden van de jeugdrechtbank 

Art. 37, 37/1 

Boek IV. Maatregelen tot bescherming van kinderen in gevaar 

Titel 1. - Toepassingsgebied 

Art. 38 

Titel 2. - Rechten van kinderen, hun gezin en hun leefgenoten 

Hoofdstuk 1. - Algemene beginselen 

Art. 39-46 

Hoofdstuk 2. - Rechten van kinderen ten aanzien van wie een maatregel wordt genomen voor een huisvesting
buiten hun leefomgeving 

Art. 47-50 

Titel 3. - Beschermingsmaatregelen 

Hoofdstuk 1. - Beschermingsmaatregelen die behoren tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank 

Art. 51-52, 52/1 

Hoofdstuk 2. - Bevoegdheid van de directeur betreffende de beschermingsmaatregelen 

Art. 53 

Hoofdstuk 3. - Betwisting van de beslissingen van de directeur 

Art. 54 

Boek V. - Maatregelen tot bescherming van jongeren die vervolgd worden wegens een feit dat als misdrijf wordt
omschreven en dat voor de leeftijd van achttien jaar wordt gepleegd 

Titel 1. - Toepassingsgebied 

Art. 55-56 
Pagina 2 van 45 Copyright Belgisch Staatsblad 01-10-2022



Titel 2. - Rechten van jongeren, hun familie en hun leefgenoten 

Hoofdstuk 1. - Algemene beginsels 

Art. 57-59 

Hoofdstuk 2. - Rechten van de jongeren ten aanzien van wie een maatregel tot verwijdering uit hun leefomgeving
wordt genomen 

Art. 60-62 

Hoofdstuk 3. - De rechten van de jongeren toevertrouwd aan een overheidsinstelling 

Afdeling 1. - Toegang tot een overheidsinstelling 

Art. 63 

Afdeling 2. - Beslissing en van de directeur van een overheidsinstelling 

Art. 64 

Afdeling 2/1. [1 - Mededeling van beslissingen]1 

Art. 64/1 

Afdeling 3. - Verslagen die een de rechtbanken overgezonden worden 

Art. 65 

Afdeling 4. - Contacten van de jongere 

Art. 66-67, 67/1 

Afdeling 5. - Fouillering 

Art. 68 

Afdeling 5/1. [1 - Rechtstreekse dwangmaatregelen]1 

Art. 68/1, 68/2, 68/3 

Afdeling 6. - Afzonderingsmaatregel 

Art. 69 

Afdeling 7. - Sancties 

Art. 70 

Afdeling 8. - Algemeen reglement van de overheidsinstellingen 

Art. 71 

Afdeling 9. - Inspectie en toezicht op de overheidsinstellingen 

Onderafdeling 1. - Inspectie van de overheidsinstellingen 

Art. 72 

Onderafdeling 2. - Toezicht op de overheidsinstellingen 

Art. 73-78 

Afdeling 10. - Betwisting van beslissingen genomen ten aanzien van de jongere door de directeur van de
overheidsinstelling 

Onderafdeling 1. - Verzoening 
Pagina 3 van 45 Copyright Belgisch Staatsblad 01-10-2022



Art. 79 

Onderafdeling 2. - Intern beroep 

Art. 80-89 

Onderafdeling 3. - Extern beroep 

Art. 90-94 

Titel 3. - Herstelgericht aanbod en maatregelen die onder de bevoegdheid van het openbaar ministerie
ressorteren 

Hoofdstuk 1. - Waarschuwingsbrief en herinnering aan de wet 

Art. 95-96 

Hoofdstuk 2. - Herstelgericht bemiddelingsaanbod 

Art. 97 

Titel 4. - Herstelgericht aanbod en maatregelen die verband houden met de bevoegdheid van de jeugdrechtbank 

Hoofdstuk 1. - Factoren die in aanmerking moeten worden genomen en voorafgaandelijk onderzoek 

Art. 98-100 

Hoofdstuk 2. - Herstelgericht aanbod en voorlopige maatregelen 

Art. 101-107 

Hoofdstuk 3. - Herstelgericht aanbod en maatregelen ten gronde 

Art. 108-110 

Hoofdstuk 4. - Bepalingen die de voorlopige maatregelen en maatregelen ten gronde gemeen zijn 

Afdeling 1. - Regelen inzake cumulatie van maatregelen 

Art. 111 

Afdeling 2. - Verplichtingen inzake bijzondere motivering 

Art. 112 

Afdeling 3. - Wijziging van maatregelen 

Art. 113 

Afdeling 4. - Mededeling van de beslissingen 

Art. 114 

Hoofdstuk 5. - Herstelgericht aanbod, schriftelijk project en andere beschermingsmaatregelen 

Afdeling 1. - Herstelgericht aanbod 

Art. 115-117 

Afdeling 2. - Schriftelijk project 

Art. 118 

Afdeling 3. - Toezicht 

Art. 119 

Pagina 4 van 45 Copyright Belgisch Staatsblad 01-10-2022



Afdeling 4. - Begeleiding en gespecialiseerde begeleiding 

Art. 120 

Afdeling 5. - Voorwaardelijk voortgezet verblijf in de leefomgeving 

Art. 121 

Afdeling 6. - Verwijdering uit de leefomgeving 

Art. 122-124 

Titel 5. - Uithandengeving 

Art. 125 

Boek VI. - Adviesinstanties en overleginstanties 

Titel 1. - Gemeenschapsraad 

Art. 126-128 

Titel 2. - Raad voor intrasectoraal overleg. 

Art. 129-131 

Titel 3. - Deontologische commissie 

Art. 132-134 

Titel 4. - Overlegcommissie betreffende de opleiding 

Art. 135-137 

Titel 5. - Bond van adviseurs en directeurs 

Art. 138 

Boek VII. - Erkenning van diensten, subsidies en evaluatie 

Titel 1. - Erkenning van diensten en subsidies 

Art. 139-149 

Titel 2. - Evaluatie. 

Hoofdstuk 1. - Interne evaluatie van de diensten 

Art. 150 

Hoofdstuk 2. - Evaluatie van de uitvoering van de beginselen van het wetboek 

Art. 151 

Boek VIII. - Financiële, algemene, straf- en slotbepalingen. 

Titel 1. - Financiële bepalingen. 

Art. 152-153 

Titel 2. - Algemene bepalingen. 

Art. 154-156 

Titel 3. - Strafbepalingen. 

Art. 157-159 

Pagina 5 van 45 Copyright Belgisch Staatsblad 01-10-2022



Titel 4. - Slotbepalingen 

Art. 160-184, 184/1, 185-186

Tekst

Inleidend boek. - Basisbeginselen, fundamentele rechten en definities

  Titel 1. - Basisbeginselen en fundamentele rechten

  Artikel 1. De volgende rechten en plichten zijn algemeen van toepassing :
  1° Preventiebeleid is een prioriteit. De nadruk wordt gelegd op gespecialiseerde preventie, met overleg en ter
aanvulling van andere preventiestelsels die binnen de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of die van
andere bevoegde overheden afhangen.
  2° De gespecialiseerde hulpverlening en de gespecialiseerde bescherming vullen de algemene maatschappelijke
hulpverlening aan of kunnen die vervangen.
  3° Kinderen, jongeren en hun gezin hebben recht op preventie, gespecialiseerde hulpverlening en
gespecialiseerde bescherming die in het kader van dit wetboek worden georganiseerd. Ze hebben tot doel het
kind of de jongere de mogelijkheid te verschaffen om zichzelf te ontwikkelen, in het kader van gelijke kansen, met
het oog op zijn toegang tot een leven waarin de menselijke waardigheid wordt geëerbiedigd.
  4° Wie deelneemt aan de toepassing van dit wetboek moet het hoger belang van het kind of van de jongere en
de rechten en vrijheden die hem worden toegekend, in acht nemen.
  Tot die rechten en vrijheden behoren, deze die vermeld zijn in het internationaal verdrag inzake de rechten van
het kind en in de Grondwet.
  5° Alle al dan niet erkende openbare of private diensten, bepaald in dit wetboek, met inbegrip van de
maatschappelijke administratieve overheden, alsook de natuurlijke en rechtspersonen die hun medewerking
verlenen aan de toepassing van dit wetboek zijn ertoe gehouden de rechten van het kind of van de jongere te
eerbiedigen, zonder enige discriminatie op grond van onder meer nationaliteit, vermeend ras, huidskleur,
voorgeslacht of nationale of etnische oorsprong, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienstige of
filosofische overtuiging, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, sociale
afkomst, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, lichamelijk of genetisch kenmerk van het
kind of zijn ouders.
  Alle al dan niet erkende openbare of private diensten, bepaald in dit wetboek, met inbegrip van de
maatschappelijke administratieve overheden en de personeelsleden van de erkende diensten, zijn er bovendien
toe gehouden de door de Regering vast te stellen deontologische code na te leven.
  6° Preventie, hulpverlening en bescherming streven de volgende doelstellingen na : opvoeding,
responsabilisering, emancipatie en maatschappelijke inschakeling.
  7° Hulpverlening en bescherming worden georganiseerd in het kader van dejudicialisering en subsidiariteit van
verplichte hulpverlening tegenover vrijwillige hulpverlening.
  8° Hulpverlening en bescherming worden georganiseerd om zo spoedig mogelijk moeilijkheden van het gezin
vanaf de jongste leeftijd van het kind te verhelpen.
  9° Elke beschermingsmaatregel ten aanzien van een kind in gevaar of van een jongere die een als misdrijf
omschreven feit heeft gepleegd, wordt door de Franse Gemeenschap in het kader van een gerechtelijke
beslissing uitgevoerd.
  Minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, kunnen geenszins met meerderjarigen
worden gelijkgesteld betreffende hun aansprakelijkheidsgraad en de gevolgen van hun handelingen.
  10° Hulpverlening en bescherming geschieden prioritair in de leefomgeving, waarbij de verwijdering uit deze
uitzonderlijk moet zijn.
  Als het kind of de jongere wordt verwijderd, moet, behalve als dit in strijd is met zijn belang, worden gezorgd
voor de eerbiediging van zijn recht persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn ouders te
onderhouden, en wordt de mogelijkheid om bij zijn ouders terug te keren regelmatig geëvalueerd, om de duur
van de verwijdering zoveel mogelijk te verminderen.
  Via hulpverlening en bescherming moeten ouders worden bijgestaan bij de uitoefening van hun
opvoedingsrecht en -plicht.
  11° De tenlastenemingen door al dan niet erkende diensten en overheidsinstellingen beantwoorden aan erkende
behoeften inzake jeugddelinquentie, hebben tot doel de jongere in de samenleving weer in te schakelen en zijn
gericht op opvoeding en herstel.
  12° De erkende en openbare diensten alsook de bevoegde administratie dragen bij tot de voortdurende
verbetering van de kwaliteit van preventie, hulpverlening en bescherming voor kinderen, jongeren en hun gezin,
inzonderheid door de deelneming van de begunstigden, evaluatie en innovatie.
  13° Er wordt gestreefd naar de coördinatie en het overleg tussen de verschillende sectoren en instanties die
bijdragen tot de toepassing van dit wetboek.
  14° De Franse Gemeenschap waarborgt de informatie alsook de opleiding tot uitoefening van het ambt en de
voortgezette opleiding van het personeel van de erkende diensten en openbare diensten die bijdragen tot de
toepassing van dit wetboek.
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  15° De bevoegde administratie waarborgt de informatie aan alle burgers inzake preventie, hulpverlening aan de
jeugd en jeugdbescherming.
  16° Alle beslissingen die worden genomen ten aanzien van het kind of de jongere en alle inlichtingen die hem
worden meegedeeld in het kader van dit wetboek, worden hem in een verstandelijke taal meegedeeld.

  Titel 2. - Definities

  Art. 2.Voor de toepassing van dit wetboek, dient te worden verstaan onder :
  1° post-institutionele begeleiding : educatieve begeleiding in de leefomgeving van de jongere, uitgevoerd na het
vertrek uit de overheidsinstelling;
  2° pleegzorger : de natuurlijke persoon die vrijwillig, in het kader van een hulpverlenings- of
beschermingsmaatregel, een kind of een jongere opvangt wiens moeder of vader hij niet is;
  3° bevoegde administratie : de administratie van de Franse Gemeenschap bevoegd voor preventie,
hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming;
  4° hulpverlening : gespecialiseerde hulpverlening in het kader van Boek III;
  5° arrondissement : elk in het Franse taalgebied gelegen gerechtelijk arrondissement en het gerechtelijk
arrondissement Brussel, beperkt tot het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  6° deontologische commissie : deontologische commissie voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en
jeugdbescherming;
  7° gemeenschapsraad : de gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en
jeugdbescherming;
  8° adviseur : adviseur voor hulpverlening aan de jeugd;
  9° algemeen afgevaardigde : algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het
kind;
  10° directeur : directeur voor de jeugdbescherming;
  11° directeur van de overheidsinstelling : de persoon die de leiding van de overheidsinstelling heeft of de
persoon aan wie hij de uitoefening van dat ambt delegeert;
  12° afdeling : de afdeling van de rechtbank van eerste aanleg zoals bepaald bij de koninklijke besluiten genomen
ter uitvoering van artikel 186 van het Gerechtelijk Wetboek;
  13° kind :
  a) voor de toepassing van Boek III : de persoon die jonger dan achttien jaar is of deze die jonger dan twintig jaar
is, voor wie een begeleidingsmaatregel vóór de leeftijd van achttien jaar wordt aangevraagd;
  b) voor de toepassing van Boek IV : de persoon die minder dan achttien jaar oud is;
  14° team SOS Kinderen ("équipe SOS Enfants") : team SOS Kinderen in de zin van het decreet van 12 mei 2004
betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen;
  15° leefgenoten : de personen met wie het kind of de jongere affectieve of sociale banden heeft, zoals bepaald
door de adviseur, de directeur of de jeugdrechtbank, in overleg met het kind of de jeugdrechtbank en zijn gezin;
pleegouders zijn zonder uitzondering leefgenoten;
  16° gezin : personen met wie het kind of de jongere zich in een afstammingsband bevindt, alsook de voogd en
de plaatsvervangende voogd;
  17° leidend ambtenaar : ambtenaar die de leiding van de bevoegde administratie heeft;
  18° overheidsinstelling : de overheidsinstelling voor jeugdbescherming van de Franse Gemeenschap, belast met
de opvang, in een open en een gesloten regime, van jongeren die worden vervolgd wegens een feit dat als
misdrijf wordt omschreven en tegen wie een maatregel tot verwijdering uit de leefomgeving wordt uitgesproken;
  19° jongere :
  a) voor de toepassing van Boek I : de persoon die minder dan achttien jaar oud is of die minder dan
tweeëntwintig jaar oud is wanneer hij zich tot een krachtens artikel 142 erkende dienst richt;
  b) voor de toepassing van Boek V : de persoon die wordt vervolgd wegens een feit dat als misdrijf wordt
omschreven en dat voor de leeftijd van achttien jaar wordt gepleegd;
  20° werkdag : dag buiten een zaterdag, een zondag of een feestdag;
  21° wet van 8 april 1965 : 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;
  22° opdracht : de beslissing waarbij de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd, de directeur van
jeugdbescherming of de jeugdrechtbank een opdracht tot hulpverlening of bescherming van een kind of een
jongere aan een persoon of een dienst toevertrouwt in het kader van zijn erkenning;
  23° minister : de minister bevoegd voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming;
  24° ordonnantie van 29 april 2004 : ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 29
april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  [1 24° /1 orde: de toestand van eerbiediging van de gedragsregels die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming
of de handhaving van het gemeenschapsleven binnen de openbare instelling;]1
  25° personen die het ouderlijk gezag uitoefenen : vader en moeder, voogd of plaatsvervangende voogd;
  26° preventie : gespecialiseerde preventie, georganiseerd in het kader van Boek I;
  27° bescherming : gespecialiseerde bescherming, georganiseerd in het kader van de Boeken IV en V;
  28° plaatsvervangende voogd : de persoon die door de bevoegde autoriteit overeenkomstig de wet van 8 april
1965 wordt aangesteld, om bepaalde rechten waarvan de ouders of een van hen ontzet zijn, uit te oefenen, en
de overeenkomstige verplichtingen na te komen;
  [1 28° /1 veiligheid: interne veiligheid, opgevat als de staat van behoud van de fysieke integriteit van personen

Pagina 7 van 45 Copyright Belgisch Staatsblad 01-10-2022



binnen de openbare instelling en de afwezigheid van gevaar voor beschadiging, vernietiging of onrechtmatige
verwijdering van roerende of onroerende goederen, en externe veiligheid, opgevat als de staat van bescherming
van de samenleving door de instandhouding van jongeren in de openbare instelling en de voorkoming van
strafbare feiten die van binnenuit de openbare instelling zouden kunnen worden gepleegd.]1
  29° erkende dienst : de krachtens dit wetboek door de Regering erkende dienst;
  30° actiedienst in open milieu : dienst waarvan de hoofdopdracht erin bestaat acties te voeren inzake sociale en
educatieve preventie ten gunste van jongeren van een bepaalde actiezone, in hun leefomgeving en in hun
betrekkingen met hun sociale omgeving, bij gebrek aan een administratieve of gerechtelijke opdracht;
  31° opdrachtdienst : dienst waaraan de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd, de directeur voor
jeugdbescherming of de jeugdrechtbank een opdracht tot hulpverlening of bescherming van een kind of een
jongere, in het kader van zijn erkenning toevertrouwt;
  32° residentiële dienst : de opdrachtdienst die het kind of de jongere die een hulpverlenings- of
beschermingsmaatregel geniet, huisvest;
  33° voogd : voogd van de minderjarige in de zin van het Burgerlijk Wetboek of voogd van de niet-begeleide
minderjarige vreemdeling in de zin van de programmawet van 24 december 2002.
  ----------
  (1)<DFG 2021-10-14/22, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 

  Boek I. - Preventie

  Titel 1. - Doel en beginselen

  Art. 3. Preventie is een geheel van individuele en collectieve acties, ten gunste van kwetsbare jongeren, hun
gezin en hun leefgenoten, die de emancipatie, autonomisering, socialisering, erkenning, valorisatie,
responsabilisering, deelneming en verwerving of herstel van zelfvertrouwen van jongeren, hun gezin en hun
leefgenoten, bevorderen, om de risico's van moeilijkheden te beperken en om de zichtbare of niet zichtbare
gewelddaden die ten aanzien van de jongere of door de jongere worden gepleegd, te verminderen.
  De acties inzake preventie worden gevoerd op een grondgebied waar ze samen met bestaande sociale acties
werken en vloeien vooral voort uit het driejaarlijkse actieplan, opgemaakt op grond van een sociale beoordeling
van de bepaalde zone.
  Preventie bestaat uit een educatieve preventie en een sociale preventie.

  Art. 4. Educatieve preventie kan verschillende vormen aannemen, inzonderheid :
  1° de educatieve begeleiding van de jongere, zijn gezin en zijn leefgenoten;
  2° de educatieve begeleiding van een jongerengroep;
  3° de ondersteuning van projecten die door, met en voor jongeren worden uitgevoerd;
  4° de verwezenlijking van collectieve acties gericht op problemen die specifiek voor jongeren zijn.
  Sociale preventie neemt vooral de vorm van collectieve acties aan, inzonderheid :
  1° acties betreffende de instellingen en de leefomgeving van de jongere;
  2° de interpellatie van, onder meer, de politieke en administratieve overheden.

  Art. 5. De acties inzake preventies moeten de volgende beginselen naleven :
  1° het gebrek aan een administratieve of gerechtelijke opdracht;
  2° de vrije deelneming van het betrokken publiek;
  3° de anonimiteit van jongeren en hun gezin waarborgen.

  Titel 2. - Preventieraad

  Art. 6. Er wordt een raad voor preventie ingesteld in elke afdeling of elk arrondissement dat niet uit afdelingen
bestaat.
  In de arrondissementen die niet uit afdelingen bestaan, kan de Regering verschillende raden voor preventie
instellen indien de bevolkingsdichtheid of de geografische geaardheid dit vereist.

  Art. 7. De raad voor preventie moedigt preventie aan en coördineert die op het grondgebied van de afdeling of
het arrondissement of op het grondgebied dat krachtens artikel 6, tweede lid wordt bepaald.
  De raad voor preventie heeft, op zijn grondgebied, de volgende opdrachten :
  1° een sociale beoordeling uitvoeren, op grond van het project van de preventieverantwoordelijke;
  2° op grond van de sociale beoordeling, een voorstel van driejaarlijks actieplan en bestemming van de
beschikbare begroting opmaken;
  3° overleg en medewerking van alle actoren inzake preventie aanmoedigen;
  4° de overheden op alle niveaus informeren, en, in voorkomend geval, interpelleren over elke omstandigheid die
nadelig is voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en hun inschakeling in de maatschappij;
  5° om de drie jaar een balans opmaken van de acties die worden gevoerd en de preventie beoordelen;
  6° de sociale beoordeling en de driejaarlijkse evaluatie voorleggen aan de Regering, het college voor preventie,
de provincieraden, de gemeenteraden en de raden voor sociale actie.

  Art. 8. De preventieraad is samengesteld uit :
  1° de preventieverantwoordelijke van het arrondissement;
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  2° een vertegenwoordiger van elke actiedienst in een open milieu waarvan de erkende actiezone op zijn
grondgebied gelegen is;
  3° een vertegenwoordiger van elke andere erkende dienst zonder opdracht dan een actiedienst in een open
milieu waarvan de erkende actiezone op zijn grondgebied gelegen is;
  4° een vertegenwoordiger van de erkende residentiële diensten die een opdracht hebben, waarvan de erkende
actiezone op zijn grondgebied gelegen is;
  5° een vertegenwoordiger van de erkende niet residentiële opdrachtdiensten waarvan de erkende actiezone op
zijn grondgebied gelegen is;
  6° de adviseur of diens vertegenwoordiger;
  7° de directeur of diens vertegenwoordiger;
  8° een facilitator in de zin van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk
beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van jongeren op
school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieoriëntatie;
  9° een vertegenwoordiger van jeugdhuizen, ontmoetings- en huisvestigingscentra en informatiecentra voor
jongeren in de zin van het decreet van 20 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning en de
subsidiëring van jeugdhuizen, van ontmoetings- en huisvestingscentra en van informatiecentra voor jongeren en
van hun federaties;
  10° een subregionale coördinator van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" of diens vertegenwoordiger;
  11° een vertegenwoordiger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
  12° een vertegenwoordiger van de gemeentelijke regelingen inzake maatschappelijke cohesie bedoeld bij het
decreet van het Waalse Gewest van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de
steden en gemeenten van Wallonië voor wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse
Gemeenschap is overgeheveld en bij het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 met
betrekking tot de sociale samenhang;
  13° een vertegenwoordiger van het overlegplatform geestelijke gezondheid;
  14° twee jeugdmagistraten, de ene van het gerecht, aangewezen door de rechtbank van eerste aanleg van de
afdeling of van het arrondissement, de andere van het openbaar ministerie, aangewezen door de procureur des
Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van de afdeling of het arrondissement;
  15° een advocaat, gespecialiseerd op het gebied van hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming,
aangewezen door de stafhouder van de Orde van advocaten van de afdeling of van het arrondissement.
  Het in het eerste lid bedoelde lid, 13°, van de preventieraad woont de vergaderingen met adviserende stem bij.
  De algemeen afgevaardigde of diens vertegenwoordiger wordt als vast lid uitgenodigd voor de vergaderingen
van de preventieraad.
  De leden van de preventieraad worden door de Regering voor een periode van zes jaar benoemd.
  De Regering benoemt een plaatsvervangend lid voor elk werkend lid van de preventieraad, volgens dezelfde
procedure.
  De preventieraad wordt gezamenlijk voorgezeten door de preventieverantwoordelijke en door een
vertegenwoordiger van zijn leden, door de raad verkozen.
  Het secretariaat van de preventieraad wordt door de administratieve afdeling van de preventiedienst
waargenomen.

  Art. 9. De Regering bepaalt :
  1° de regels voor de werking van de preventieraad en voor de procedure betreffende de benoeming van zijn
leden;
  2° de nadere regels voor de sociale beoordelingen en driejaarlijkse actieplannen;
  3° de criteria voor de verdeling van de preventiebegroting over de afdelingen, arrondissementen en
grondgebieden bepaald krachtens artikel 6, tweede lid;
  4° de nadere regels volgens welke de preventieraad de bestemming van de op zijn grondgebied beschikbare
begroting voorstelt.

  Titel 3. - Preventieverantwoordelijke

  Art. 10. In elk arrondissement wordt een preventieverantwoordelijke aangesteld.
  Hij staat onder het hiërarchische gezag van de leidend ambtenaar.
  Hij heeft de leiding van de preventiedienst die hem ter beschikking wordt gesteld om hem bij de uitoefening van
zijn bevoegdheden bij te staan.
  De ter beschikking van de preventieverantwoordelijke gestelde preventiedienst bestaat uit :
  1° een preventieafdeling;
  2° een administratieve afdeling.

  Art. 11. De preventieverantwoordelijke heeft de volgende opdrachten :
  1° om de drie jaar, de preventieraden een ontwerp van sociale beoordeling voor hun grondgebied meedelen,
dat hij opstelt op grond van de sociale beoordelingen van de actiediensten in een open milieu en van de
vaststellingen die door de andere leden van de preventieraad worden voorgesteld;
  2° een permanente analyse uitvoeren van sociale feiten betreffende de jeugd die op het grondgebied van het
arrondissement plaatsvinden en deze meedelen aan de preventieraden met het oog op eventuele bijwerkingen
van hun sociale beoordelingen en actieplannen;
  3° om de drie jaar de preventieraden een balans van gevoerde acties voorstellen, opdat ze het preventiebeleid
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zouden evalueren;
  4° de preventieraden attent maken op elke toestand die nadelig kan zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van
jongeren en hun sociale inschakeling;
  5° de beslissingen van de preventieraad uitvoeren, inzonderheid door de verwezenlijking van het driejaarlijkse
actieplan te begeleiden;
  6° zijn steun verlenen aan de actiediensten in een open milieu bij de verwezenlijking van hun sociale beoordeling;
  7° in voorkomend geval, de bemiddeling tussen de actiediensten in een open milieu en de plaatselijke
autoriteiten organiseren.

  Art. 12. De Regering bepaalt de nadere regels voor het opstellen van de ontwerpen van sociale beoordelingen.

  Titel 4. - Preventiecollege

  Art. 13. Er wordt een preventiecollege ingesteld, dat de volgende opdrachten uitoefent :
  1° de sociale beoordelingen van de afdelingen, arrondissementen en grondgebieden bepaald krachtens artikel
6, tweede lid, coördineren, en het resultaat van zijn werkzaamheden meedelen aan de Regering en aan de
gemeenschapsraad;
  2° de uitwisseling en de harmonisering van goede praktijken binnen de afdelingen en de arrondissementen
aanmoedigen, waarbij de kenmerken van elk van die in acht moeten worden genomen, onder meer door het
ontwikkelen van gemeenschappelijke preventie-instrumenten;
  3° om de drie jaar, een verslag over de preventie en de aanbevelingen voor de Regering en de
gemeenschapsraad opmaken.
  De Regering deelt het Parlement het in het eerste lid, 3° bedoelde verslag mee.

  Art. 14. Het preventiecollege is samengesteld uit :
  1° de leidende ambtenaar of diens afgevaardigde;
  2° preventieverantwoordelijken;
  3° de coördinator van de het team van facilitatoren in de zin van het decreet van 21 november 2013 tot
organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter
bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en
begeleiding van de studieoriëntatie, of diens vertegenwoordiger;
  4° een vertegenwoordiger van het bestuur bevoegd in jeugdzaken;
  5° een vertegenwoordiger van het bestuur bevoegd in sportzaken;
  6° een vertegenwoordiger van de "Office de la naissance et de l'enfance";
  7° een vertegenwoordiger van elk gewestelijk bestuur bevoegd inzake sociale cohesie;
  8° een vertegenwoordiger van elk gewestelijk bestuur bevoegd inzake tewerkstelling en opleiding;
  9° een vertegenwoordiger van elk gewestelijk bestuur bevoegd inzake gezondheid;
  10° een vertegenwoordiger van de provinciale besturen;
  11° een vertegenwoordiger van de federatie van openbare centra voor maatschappelijk welzijn van elk gewest;
  12° een vertegenwoordiger van elke federatie die actiediensten in een open milieu vertegenwoordigt;
  13° de algemeen afgevaardigde of diens vertegenwoordiger.
  De het in het eerste lid, 7°, 8° en 9° bedoelde leden van het preventiecollege wonen de vergaderingen met
adviserende stem bij.
  Het preventiecollege wordt door de leidende ambtenaar of diens afgevaardigde voorgezeten.
  Het secretariaat van het preventiecollege wordt door de bevoegde administratie waargenomen.
  De Regering stelt de criteria vast waarmee kan worden bepaald dat een federatie de actiediensten in een open
milieu vertegenwoordigt.

  Art. 15. De Regering stelt de regels voor de werking van het preventiecollege en de procedure voor de
benoeming van zijn leden vast.

  Boek II. - Sociale administratieve autoriteiten

  Titel 1. - Adviseur voor hulpverlening aan de jeugd

  Art. 16. Er wordt een adviseur voor hulpverlening aan de jeugd aangesteld in elke afdeling of in elk
arrondissement dat niet uit afdelingen samengesteld is.
  Eén of meer adjunct-adviseurs voor hulpverlening aan de jeugd kunnen worden aangesteld om de adviseur bij
te wonen.
  Tenzij anders wordt bepaald, heeft de adjunct-adviseur voor hulpverlening aan de jeugd dezelfde bevoegdheden
en verplichtingen als de adviseur, met uitzondering van de leiding van de dienst voor hulpverlening aan de jeugd.

  Art. 17. De adviseur staat onder het hiërarchische gezag van de leidende ambtenaar.
  De adviseur en zijn adjuncten oefenen hun bevoegdheden inzake individuele hulpverlening in volle
onafhankelijkheid uit.
  De adviseur heeft de leiding van de dienst voor hulpverlening aan de jeugd die hem ter beschikking wordt
gesteld om hem bij de uitoefening van zijn bevoegdheden bij te staan.
  De dienst voor hulpverlening aan de jeugd die ter beschikking van de adviseur wordt gesteld, bestaat uit :
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  1° een sociale afdeling;
  2° een administratieve afdeling.
  De sociale afdeling van de dienst hulpverlening aan de jeugd omvat ten minste één ambtenaar belast met
transversale en intersectorale opdrachten.

  Titel 2. - Directeur voor jeugdbescherming

  Art. 18. Er wordt een directeur voor jeugdbescherming aangesteld in elke afdeling of elk arrondissement dat
niet uit afdelingen samengesteld is.
  Eén of meer adjunct-directeurs voor jeugdbescherming kunnen worden aangesteld om de directeur bij te staan.
  Tenzij anders wordt bepaald, heeft de adjunct-directeur voor jeugdbescherming dezelfde bevoegdheden en
verplichtingen als de directeur, met uitzondering van de leiding van de dienst voor jeugdbescherming.

  Art. 19. De directeur staat onder het hiërarchische gezag van de leidende ambtenaar.
  De directeur en zijn adjuncten oefenen hun bevoegdheden inzake individuele bescherming in volle
onafhankelijkheid uit.
  De directeur heeft de leiding van de dienst voor jeugdbescherming die hem ter beschikking wordt gesteld om
hem bij de uitoefening van zijn bevoegdheden bij te staan.
  De dienst voor jeugdbescherming die ter beschikking van de directeur wordt gesteld, bestaat uit :
  1° een sociale afdeling;
  2° een administratieve afdeling.

  Boek III. - Hulpverlening aan kinderen en hun gezin

  Titel 1. - Toepassingsgebied

  Art. 20. De bepalingen van Boek III zijn van toepassing :
  1° op kinderen in moeilijkheden alsook op personen die moeilijkheden ondervinden bij de naleving van hun
ouderplichten;
  2° op elk kind wiens gezondheid, veiligheid of opvoedingsvoorwaarden worden bedreigd door zijn gedrag, dat
van zijn gezin of van zijn leefgenoten.
  Ze zijn ook van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen die hun medewerking verlenen aan de uitvoering
van individuele beslissingen die worden genomen door gemeenschaps- of gerechtelijke autoriteiten inzake
hulpverlening en bescherming voor de in het eerste lid bedoelde kinderen.

  Titel 2. - Rechten van kinderen, hun gezin en hun leefgenoten

  Hoofdstuk 1. - Algemene beginselen

  Art. 21. De adviseur informeert het kind, zijn gezin en zijn leefgenoten over hun rechten en plichten,
inzonderheid de in de artikelen 27, 29 en 36 bedoelde rechten.
  Elk voorstel van de adviseur wordt met redenen omkleed.
  In geen geval kan de adviseur de hulpverleningsmaatregel baseren op een gegeven of een inlichting dat/die niet
ter kennis van het kind, zijn gezin en deze onder zijn leefgenoten die bij de maatregel wordt getroffen, werd
gebracht.
  Om zijn voorstellen en beslissingen te staven en te motiveren, neemt de adviseur de persoonlijkheid van het
kind, zijn rijpheidsgraad en zijn leefomgeving alsook de beschikbaarheid van opvoedings- en
behandelingsmiddelen en van alle andere beoogde hulpmiddelen in aanmerking.
  De toestemming die wordt verleend of de beslissing die wordt genomen door de adviseur leidt tot het opstellen
van een schriftelijke akte waarin het doel en de redenen van de toestemming of de beslissing en waarin de tekst
van de artikelen 27 en 36 en de nadere regels voor de indiening van het bezwaar worden vermeld.
  Die akte wordt meegedeeld aan het kind, aan de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen, een
aan de personen die het kind in rechte of in feite huisvesten, binnen tien werkdagen te rekenen vanaf de dag van
het gesprek gedurende hetwelk de toestemming wordt verleend of de beslissing wordt meegedeeld.
  Indien het kind door een advocaat wordt bijgestaan, wordt een afschrift van de akte aan deze overgezonden.

  Art. 22. De adviseur neemt geen maatregel of beslissing tot individuele hulpverlening, zonder de personen op
wie de hulpverlening betrekking heeft vooraf te hebben opgeroepen en gehoord, behalve in geval van behoorlijk
vastgestelde verhindering.
  De betrokken personen hebben de mogelijkheid om een andere meerderjarige persoon naar hun keuze af te
vaardigen indien ze door hun gezondheidstoestand verhinderd worden om te worden gehoord.
  De door de adviseur gehoorde personen hebben het recht zich te laten bijstaan door de meerderjarige persoon
van hun keuze en door een advocaat.
  De adviseur roept de advocaat van het kind op ter voorbereiding van hun onderhoud met het kind.
  In het belang van het kind kan een afzonderlijk onderhoud plaatsvinden met het kind of de personen die hem
begeleiden.
  De schriftelijke akte vermeldt en synthetiseert het verhoor van de in het eerste lid vermelde personen of
vermeldt de redenen waarom het onmogelijk is om die te horen.
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  Het kind, zijn gezin en zijn leefgenoten nemen deel aan de beslissingen die het kind betreffen en aan de
uitvoering ervan, behalve in geval van behoorlijk vastgestelde verhindering.

  Art. 23. Geen maatregel tot individuele hulpverlening kan door de adviseur worden genomen zonder de
schriftelijke toestemming van :
  1° het kind dat ten minste veertien jaar oud is;
  2° het kind dat ten minste twaalf jaar oud is, bijgestaan door een van ambtswege toegekende advocaat, in
voorkomend geval, op aanvraag van de adviseur;
  3° personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen.
  De toestemming van de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen is niet vereist indien het
onmogelijk is om die te horen.

  Art. 24. De adviseur stelt voor elk kind dat een maatregel tot individuele hulpverlening geniet een project voor
het kind vast met het oog op zijn lichamelijke, psychische, affectieve, intellectuele en sociale ontplooiing, dat hem
begeleidt gedurende zijn gehele traject in het kader van de hulpverlening aan de jeugd of van de
jeugdbescherming.
  Het project voor het kind en de eventuele wijziging ervan worden door de in artikel 23 bedoelde personen
schriftelijk goedgekeurd, onverminderd de in dit artikel bedoelde uitzondering.
  Het project voor het kind wordt aan de jeugdrechtbank meegedeeld, als deze een zaak wordt voorgelegd op
grond van artikel 37, artikel 51 of artikel 56, eerste lid, en, in voorkomend geval, aan de directeur.
  Wanneer de adviseur een voorlopige maatregel overeenkomstig artikel 37, § 2, tweede lid uitvoert, maakt hij het
project voor het kind alleen op indien hij de toestemming daartoe krijgt.
  De Regering bepaalt de rubrieken die het project voor het kind inhoudt.

  Art. 25. De door de adviseur genomen maatregelen hebben prioritair tot doel de ontplooiing van het kind in zijn
leefomgeving te bevorderen.
  Als het echter in het belang van het kind vereist is hem daaruit te verwijderen, kan het kind door hulpverlening
levensomstandigheden en ontwikkelingsvoorwaarden genieten die aan zijn behoeften en aan zijn leeftijd
beantwoorden.
  Wanneer de adviseur voorstelt het kind buiten zijn levensomgeving te huisvesten, vertrouwt hij hem in de
volgende prioriteitsvolgorde toe :
  1° aan een lid van zijn gezin of aan één van zijn leefgenoten;
  2° aan een pleegzorger die geen lid van zijn gezin of geen leefgenoot is;
  3° aan een geschikte inrichting met het oog op zijn opvoeding of zijn behandeling.
  De adviseur zorgt er eveneens voor, behalve als dit niet mogelijk is of als dit in strijd is met het belang van het
kind, dat het kind niet van zijn broers en zussen gescheiden wordt.

  Art. 26. De duur van elke maatregel tot individuele hulpverlening die ter uitvoering van artikel 35 wordt
genomen, wordt tot hoogstens één jaar beperkt te rekenen vanaf de dag van de ondertekening door de
personen bedoeld in artikel 23 van de schriftelijke akte bedoeld in artikel 21, vijfde lid, of van de dag waarop deze
wordt meegedeeld.
  De maatregel kan ettelijke keren worden hernieuwd, voor een maximumduur van één jaar, en te allen tijde
worden ingetrokken of gewijzigd door de adviseur, in het belang van het kind :
  1° ofwel op verzoek van een lid van het gezin of van één van zijn leefgenoten;
  2° ofwel op verzoek van het kind dat minstens veertien jaar oud is;
  3° ofwel op verzoek van het kind dat minstens twaalf jaar oud is, bijgestaan door een advocaat, die, op verzoek
van de adviseur, van ambtswege wordt toegekend;
  4° ofwel op verzoek van de dienst die wordt aangesteld om een kind ten laste te nemen;
  5° ofwel op initiatief van de adviseur.

  Art. 27. Te allen tijde kunnen het kind, zijn gezin en zijn leefgenoten die door de maatregel worden getroffen
alsook hun advocaat kennis nemen van alle stukken van het dossier van de adviseur, volgens door de Regering
nader te bepalen regels, met uitzondering van stukken die de vermelding "vertrouwelijk" dragen, aan de adviseur
meegedeeld door de gerechtelijke overheden.
  De adviseur kan echter de raadpleging of de mededeling van één of meer stukken van het dossier weigeren
indien dit in het belang van het kind vereist is. In dit geval vermeldt de beslissing de mogelijkheid om het advies te
vragen van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten en een beroep voor de Raad van State in te
dienen, overeenkomstig het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur.
  Bij de mededeling van de stukken, geeft de adviseur of het daartoe aangestelde personeelslid van zijn dienst de
nodige uitleg en commentaar aan de verzoeker en zorgt er inzonderheid voor aan het kind dat de stukken van
zijn dossier raadpleegt een geschikte begeleiding te verlenen, rekening houdend met zijn rijpheidsgraad en de
informatie vermeld in zijn dossier.
  De in het eerste lid bedoelde personen kunnen kosteloos een afschrift van de door hen geraadpleegde stukken
krijgen, volgens door de Regering nader bepaalde regels.
  Elk afschrift van een stuk uit het dossier vermeldt dat het alleen met inachtneming van het eerste lid en het
tweede lid kan worden meegedeeld en dat het in geen andere procedure dan deze die betrekking heeft op de
hulpverleningsmaatregel voor het dossier waaruit het komt, kan worden gebruikt.
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  Art. 28. Het kind, zijn gezin en zijn leefgenoten hebben het recht zich te laten begeleiden door de meerderjarige
persoon van hun keuze en door een advocaat, als ze zich tot de bevoegde administratie, een erkende dienst of
de algemeen afgevaardigde richten.
  In het belang van het kind, kan een afzonderlijk onderhoud plaatsvinden met het kind of de personen die hem
begeleiden.

  Art. 29. Het kind, zijn gezin en zijn leefgenoten hebben het recht zich tot de bevoegde administratie te richten bij
niet-naleving van hun rechten, bij een brief die aan de leidend ambtenaar wordt gericht. Die briefwisseling kan
elektronisch geschieden.

  Hoofdstuk 2..- Rechten van kinderen ten aanzien van wie een maatregel tot huisvesting buiten hun
leefomgeving wordt genomen

  Art. 30. § 1. Het kind dat krachtens een hulpverleningsmaatregel buiten zijn leefomgeving wordt gehuisvest,
heeft het recht met elke persoon van zijn keuze te communiceren.
  § 2. Elk kind dat krachtens een hulpverleningsmaatregel aan een erkende residentiële dienst wordt
toevertrouwd, wordt, zodra het wordt opgenomen, in kennis gesteld van zijn recht op communiceren met een
advocaat en met de algemeen afgevaardigde.
  Daartoe verzoekt de verantwoordelijke voor de erkende residentiële dienst het minder dan twaalf jaar oude kind
om reeds bij zijn aankomst een document te ondertekenen waarmee het verklaart van dat recht in kennis te zijn
gesteld en geeft hij er hem een afschrift van. Hij moedigt de werkelijke uitoefening van dat recht aan.
  § 3. Elk kind dat krachtens een hulpverleningsmaatregel aan een residentiële dienst wordt toevertrouwd alsook
de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen, krijgen een afschrift van het huishoudelijk reglement
van de dienst, zodra het aankomt.

  Art. 31. De adviseur brengt minstens één keer per semester een bezoek aan elk kind dat krachtens een
hulpverleningsmaatregel buiten zijn leefomgeving wordt gehuisvest en minstens één keer per trimester waanneer
het minder dan drie jaar oud is.
  Daartoe kan hij een persoon afvaardigen die hem een verslag meedeelt.

  Art. 32. Het kind dat krachtens een huisvestingsmaatregel buiten zijn leefomgeving wordt gehuisvest, krijgt
zakgeld onder de voorwaarden en volgens de nadere regels die door de Regering worden bepaald.

  Art. 33. Elke beslissing waarbij een kind van een erkende residentiële dienst naar een andere wordt
overgedragen, wordt door de adviseur genomen, op grond van een omstandig verslag van de dienst.
  Er wordt een afschrift van het verslag van de dienst aan de bevoegde administratie verzonden.
  Behoudens om medische redenen of om veiligheidsredenen kan de overdracht van het kind alleen met de
toestemming van de in artikel 23 bedoelde personen plaatsvinden, onverminderd de bij dit artikel bedoelde
uitzondering.
  Het kind wordt in kennis gesteld van de redenen voor zijn overdracht en van de kenmerken van zijn nieuwe
opvangmilieu.

  Titel 3. - Hulpverleningsmaatregelen

  Hoofdstuk 1. - Hulpverleningsmaatregelen waarvoor de adviseur bevoegd is

  Art. 34. De territoriale bevoegdheid van de adviseur wordt bepaald door de verblijfplaats van de personen die
het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen of, als dit gezag door gescheiden personen gezamenlijk wordt
uitgeoefend, door de verblijfplaats van de persoon bij wie het kind gewoon verblijft.
  Bij gelijke huisvesting door de ouders, is de bevoegde adviseur die van de plaats waar het kind hoofdzakelijk
wordt ingeschreven in het bevolkingsregister.
  Wanneer de personen die het ouderlijk gezag ten aanzien van het kind uitoefenen geen verblijfplaats in België
hebben of wanneer hun verblijfplaats onbekend of onzeker is, is de bevoegde adviseur die van de plaats waar
het kind zich bevindt.
  Bij verandering van verblijfplaats, zendt de adviseur zijn dossier over aan de adviseur van de afdeling of het
arrondissement van de nieuwe verblijfplaats en blijft bevoegd totdat de nieuwe bevoegde adviseur ontvangst van
dat dossier heeft gemeld.

  Art. 35.§ 1. De adviseur onderzoekt de aanvragen om hulpverlening betreffende het kind en de personen
bedoeld in artikel 20, eerste lid.
  § 2. Met inachtneming van zijn bevoegdheid inzake aanvullende en vervangende hulpverlening :
  1° verwijst de adviseur de betrokkenen naar elke particuliere of naar elke geschikte dienst, waaronder
inzonderheid het bevoegde openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een dienst voor geestelijke
gezondheidszorg, een dienst voor hulpverlening aan gehandicapte personen, een team SOS Kinderen, een
actiedienst in open milieu of een andere erkende dienst zonder opdracht;
  2° staat de adviseur de betrokkenen bij voor de vervulling van hun stappen met het oog op het verkrijgen van
de aangevraagde hulpverlening.
  § 3. Wanneer de adviseur op de hoogte is van mishandeling, ontberingen of nalatigheid waarvan een kind het
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slachtoffer is of wanneer hij dit vermoedt, kan hij een team SOS Kinderen vragen om op te treden.
  Het team SOS Kinderen brengt de adviseur op de hoogte van de evolutie van de toestand en brengt verslag uit.
  § 4. Wanneer de in artikel 23 bepaalde voorwaarden vervuld zijn, kan de adviseur, nadat hij heeft vastgesteld
dat geen andere particulier of dienst op dat ogenblik een gepaste hulp kan verlenen, uitzonderlijk en voorlopig,
zolang de in paragraaf 2 bepaalde stappen geen resultaat hebben opgeleverd, een al dan niet erkende dienst of
een pleegzorger verzoeken om de gepaste hulp gedurende de nodige tijd te verlenen.
  In dat geval beslist de adviseur, binnen de door de Regering vast te stellen perken, over de uitgaven die worden
gedaan met het oog op de vervangende persoonlijke hulp die met toepassing van dit boek wordt verleend, en
reikt de bewijsstukken uit aan al dan niet erkende diensten en aan pleegzorgers.
  Hulp kan alleen worden verleend aan een begunstigde die meer dan achttien jaar oud is indien deze vóór de
leeftijd van achttien jaar werd aangevraagd en kan alleen een begeleidingsmaatregel zijn. Die maatregel eindigt
wanneer de begunstigde de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt.
  § 5. De adviseur brengt het openbaar ministerie op de hoogte van de toestanden bedoeld in de artikelen 37 en
51 of in de artikelen 8 en 9 van de ordonnantie van 29 april 2004.
  [1 Een wachtdienst voor adviseurs, gecoördineerd per zone, wordt georganiseerd volgens de door de regering
nadere regels. De opdracht van de adviseur in het kader van de wachtdienst is het Openbaar Ministerie te
informeren over de mogelijkheid om met spoed over te gaan tot verwijdering van het betrokken kind uit de
leefomgeving wanneer het Openbaar Ministerie van plan is de artikelen 37 of 37/1 toe te passen.]1
  § 6. In geval van ontzetting uit het ouderlijk gezag, wordt de rechtstreekse hulpverlening van de Franse
Gemeenschap aan de minderjarige wiens vader en moeder of één van hen uit het ouderlijk gezag ontzet zijn,
afhankelijk gemaakt van de beslissing van de jeugdrechtbank hem aan de adviseur toe te vertrouwen
overeenkomstig de wet van 8 april 1965 of van een aanvraag om optreden van de vervangende voogd aan de
adviseur.
  § 7. De adviseur coördineert de acties die worden ondernomen ten gunste van de personen waarvoor zijn
optreden wordt aangevraagd, onder meer door de samenwerking aan te moedigen tussen de verschillende al
dan niet erkende diensten, die zullen moeten optreden.
  § 8. Op verzoek van het kind, een lid van zijn gezin, één van zijn leefgenoten of de algemeen afgevaardigde,
interpelleert de adviseur elke al dan niet erkende dienst die voor het kind zorgt, om hem inlichtingen te vragen
over zijn optreden of zijn weigering van optreden ten gunste van dat kind.
  ----------
  (1)<DFG 2022-06-23/11, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2022> 

  Hoofdstuk 2. - Betwisting van de beslissingen van de adviseur

  Art. 36. De jeugdrechtbank neemt kennis van de betwistingen betreffende de toekenning, de weigering en de
nadere regels voor de toepassing van een maatregel tot individuelle hulpverlening, die hem worden voorgelegd :
  1° door een persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent;
  2° door een persoon die het kind in rechte of in feite huisvest;
  3° door een persoon die het recht heeft persoonlijk contact met het kind te onderhouden krachtens artikel 375
bis van het burgerlijk wetboek;
  4° door het kind dat minder dan veertien jaar oud is;
  5° door het kind dat minstens twaalf jaar oud is, bijgestaan door een advocaat die, in voorkomend geval, van
ambtswege wordt aangesteld op aanvraag van de adviseur;
  6° ingeval de in 1°, 2° en 3° bedoelde personen, betreffende een kind dat minder dan twaalf jaar oud is, de zaak
niet aan de rechtbank voorleggen :
  a) ofwel door het kind zelf;
  b) ofwel door een ad-hocvoogd die door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg wordt aangesteld op
verzoek van elke betrokkene en, in voorkomend geval, door de procureur des Konings;
  c) ofwel door een ad-hocvoogd, aan te stellen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op
verzoek van dezelfde personen, indien blijkt dat het minder dan twaalf jaar oude kind niet het voldoende
onderscheidingsvermogen heeft om te oordelen over het vraagstuk waarop de betwisting betrekking heeft; in dit
geval neemt de jeugdrechtbank geen beslissing voordat de ad-hocvoogd wordt aangesteld.
  Bij de inleidende zitting, brengt de rechtbank de verzoeker op de hoogte van het feit dat deze kan vragen om
het geschil door middel van de verzoening te regelen.
  Op aanvraag van de verzoeker probeert de rechtbank de partijen te verzoenen.
  De rechtbank onderneemt de verzoening binnen de veertien dagen na de inleidende zitting.
  Indien de poging tot verzoening tot een afspraak leidt, neemt de rechtbank die afspraak in een proces-verbaal
op dat door de betrokken partijen wordt ondertekend en waarvan de verzending de formule inhoudt die de
afspraak uitvoerbaar verklaart.
  Indien de poging tot verzoening faalt, beslecht de rechtbank de betwisting binnen de maand volgend op het
proces-verbaal dat vaststelt dat geen verzoening werd bereikt.
  Indien geen verzoening wordt aangevraagd, beslecht de rechtbank de betwisting binnen de maand volgend op
de indiening ervan.
  De beslissing van de rechtbank doet geen afbreuk aan de afsluiting en de uitvoering van een afspraak die
afwijkt van de gerechtelijke beslissing, die later tussen de partijen wordt afgesloten. Die afspraak wordt aan de
rechtbank meegedeeld.

  Hoofdstuk 3. - Optreden van de jeugdrechtbank
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  Art. 37.§ 1. Bij dringende noodzakelijkheid, wanneer een ernstig gevaar thans de lichamelijke en psychische
integriteit van het kind rechtsreeks bedreigt, kan de jeugdrechtbank, zonder de toestemming van de bij artikel 23
bedoelde personen, voorlopig, voor een periode die niet langer dan dertig dagen mag zijn, de in artikel 51, eerste
lid, 2° bedoelde maatregel nemen.
  Wanneer een zaak [1 niet gevraagd wordt door de adviseur]1, vergewist het openbaar ministerie zich vooraf bij
deze van het gebrek aan toestemming van de in artikel 23 bedoelde personen of van de onmogelijkheid om die
toestemming te verkrijgen.
  De beslissing van de rechtbank wordt onmiddellijk aan de directeur meegedeeld, om overeenkomstig artikel 53
te worden uitgevoerd.
  De beslissing van de rechtbank bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van de voorlopige maatregel die van
toepassing zijn totdat de directeur, in voorkomend geval, andere nadere uitvoeringsregels neemt of in
samenspraak met de in artikel 23 bedoelde personen een andere maatregel neemt, overeenkomstig artikel 53, §
5.
  § 2. Het openbaar ministerie kan de zaak bij de rechtbank uitzonderlijk rechtsreeks aanhangig maken wanneer
het aantoont dat de adviseur niet kon worden bereikt en dat het in het belang van het kind niet mogelijk is om de
organisatie en de uitvoering van de vrijwillige hulpverlening af te wachten.
  [1 In de gevallen bedoeld in het eerste lid waarin de adviseur niet kon worden bereikt en in de gevallen waarin de
adviseur die voor de wachtdienst bedoeld in artikel 35, § 5, tweede lid, zorgt, niet op de hoogte is van de situatie,
wordt de beslissing van de rechtbank onmiddellijk meegedeeld aan de adviseur die in deze gevallen de
opdrachten uitoefent die verband houden met de uitvoering van een voorlopige maatregel bedoeld in artikel 53,
§§ 1, 2, 3 en 5, en probeert de toestemming van de personen bedoeld in artikel 23 te verkrijgen wat betreft de
maatregel of maatregelen die door de rechtbank worden genomen en betreffende hun wijziging.]1
  § 3. Overeenkomstig artikel 53, § 5, derde lid, kan de voorlopige maatregel één keer worden verlengd met een
periode van hoogstens vijfenveertig dagen.
  ----------
  (1)<DFG 2022-06-23/11, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2022> 

  Art. 37/1. [1 § 1. Bij dringende noodzakelijkheid, wanneer een ernstig gevaar thans de lichamelijke en psychische
integriteit van het kind rechtsreeks en buiten de openingsuren van de diensten voor hulpverlening aan de jeugd
bereikt of als de adviseur niet kan worden bereikt tijdens de betrokken uren, kan het Openbaar Ministerie de
maatregel bedoeld in artikel 51, eerste lid, 2° nemen. De maatregel eindigt uiterlijk aan het einde van de eerste
werkdag volgend op het ogenblik waarop de maatregel genomen is.
   § 2. De jeugdrechtbank neemt kennis van de betwistingen met betrekking tot de maatregel bedoeld in
paragraaf 1 genomen door het Openbaar Ministerie en die hem voorgelegd werden door de personen bedoeld in
artikel 36, eerste lid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2022-06-23/11, art. 3, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2022> 
   

  Boek IV. Maatregelen tot bescherming van kinderen in gevaar

  Titel 1. - Toepassingsgebied

  Art. 38. De bepalingen van Boek IV zijn van toepassing op elk kind waarvan de gezondheid of de veiligheid
wordt bedreigd of waarvan de opvoedingsvoorwaarden in het gedrang komen door zijn gedrag, dat van zijn
gezin of van zijn leefgenoten, alsook op de personen die zodanig moeilijkheden ondervinden bij de uitvoering van
hun ouderlijke verplichtingen dat ze hun kind ernstig in gevaar brengen.
  Ze zijn eveneens van toepassing op de natuurlijke en rechtspersonen die hun medewerking verlenen aan de
uitvoering van maatregelen die door de gemeenschaps- of gerechtelijke overheden worden genomen inzake
bescherming van de kinderen bedoeld in het eerste lid.

  Titel 2. - Rechten van kinderen, hun gezin en hun leefgenoten

  Hoofdstuk 1. - Algemene beginselen

  Art. 39. De directeur informeert het kind, zijn gezin en zijn leefgenoten over hun rechten en plichten,
inzonderheid de in de artikelen 44, 46 en 54 bedoelde rechten.
  Elke beslissing van de directeur wordt met redenen omkleed.
  De directeur kan geenszins zijn beslissing staven op een gegeven of een inlichting die niet ter kennis werd
gebracht van het kind, zijn gezin en die van zijn leefgenoten op wie de maatregel betrekking heeft.
  Om zijn voorstellen en beslissingen te staven en te motiveren, neemt de directeur de personaliteit van het kind,
zijn rijpheidsgraad en zijn leefomgeving alsook de beschikbaarheid van de middelen inzake opvoeding en
behandeling en van alle andere geplande hulpmiddelen in aanmerking.
  Elke beslissing die door de directeur wordt genomen, geeft aanleiding tot het opstellen van een schriftelijke akte
houdende vermelding van het doel en de redenen van de beslissing en waarbij de tekst van de artikelen 44 en 54
en de nadere regels voor de indiening van de betwisting wordt weergegeven.
  Die akte wordt overgezonden aan het kind, de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen en aan de
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personen die het kind in rechte en in feite huisvesten, binnen de tien werkdagen te rekenen vanaf de dag van het
onderhoud gedurende hetwelk de beslissing wordt overgezonden.
  Een afschrift van de akte wordt aan de advocaat van het kind overgezonden.

  Art. 40. De directeur neemt geen beslissing tot individuele bescherming zonder de betrokken personen te
hebben opgeroepen en gehoord, behalve als behoorlijk wordt vastgesteld dat dit onmogelijk is.
  De directeur roept in ieder geval het kind, als dit minder dan twaalf jaar oud is, op, en hoort elk kind dat dit
aanvraagt, ongeacht zijn leeftijd.
  De directeur roept de advocaat van het kind op met het oog op een onderhoud met het kind.
  In het belang van het kind, kan een afzonderlijk onderhoud plaatsvinden met het kind of de personen die hem
begeleiden.
  De betrokken personen kunnen een persoon van hun keuze afvaardigen indien hun gezondheidstoestand hen
belet te worden gehoord.
  De personen die door de directeur worden gehoord, hebben het recht zich te laten begeleiden door de
meerderjarige persoon van hun keuze en door een advocaat.
  De schriftelijke akte vermeldt het verhoor van de in het eerste lid vermelde personen en maakt er een kort
verslag van op of vermeldt de redenen waarom het onmogelijk is om die te horen.
  Het kind, zijn gezin en zijn leefgenoten worden betrokken bij de beslissingen die het kind aangaan en bij de
uitvoering ervan, behalve als het behoorlijk wordt aangetoond dat niet mogelijk is.

  Art. 41. Indien een project voor het kind nog niet bestaat wanneer de toestand van een kind hem wordt
voorgelegd en wanneer hij niet optreedt in het kader van de uitvoering van een voorlopige maatregel, maakt de
directeur dat project op dat tot doel heeft zijn lichamelijke, geestelijke, affectieve, intellectuele en sociale
ontwikkeling van het kind te waarborgen en dat hem begeleidt gedurende zijn traject in het kader van de
hulpverlening aan de jeugd of de jeugdbescherming.
  In overleg met het kind en de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen, maakt de directeur het
project op of wijzigt hij dit.
  Het project voor het kind, dat door de directeur kan worden gewijzigd, wordt aan de adviseur overgezonden,
wanneer deze de toestand van het kind moet behandelen ingevolge de homologatie van de toestemming die
door de directeur wordt verkregen, en aan de jeugdrechtbank, wanneer deze de zaak moet behandelen op
grond van artikel 56, eerste lid.

  Art. 42. § 1. De maatregelen en de beslissingen die door de jeugdrechtbank en door de directeur worden
genomen streven er bij voorrang naar de ontplooiing van het kind in zijn leefomgeving aan te moedigen.
  Als het in het belang van het kind echter vereist is dat het kind daaruit wordt verwijderd, waarborgt de
bescherming die aan het kind wordt verleend in ieder geval de levens- en ontwikkelingsvoorwaarden die aan zijn
behoeften en zijn leeftijd beantwoorden.
  § 2. In het kader van de uitvoering van de maatregel bedoeld in artikel 51, eerste lid, 2°, kan de directeur het
kind toevertrouwen, in de volgende prioriteitsvolgorde :
  1° aan een lid van zijn gezin of aan één van zijn leefgenoten;
  2° aan een pleegzorger die geen lid van zijn gezin of geen leefgenoot is;
  3° aan een geschikte inrichting met het oog op zijn opvoeding of zijn behandeling.
  § 3. Behalve als dit niet mogelijk is of als dit in strijd is met het belang van het kind, zorgen de rechtbank en de
directeur ervoor dat het kind niet van zijn broers en zussen wordt gescheiden.

  Art. 43. § 1. De duur van elke maatregel tot individuele bescherming die ter uitvoering van artikel 51 ten aanzien
van een kind in gevaar wordt genomen, wordt tot hoogstens één jaar beperkt vanaf de dag waarop het eerste
onderhoud bij de directeur plaatsvindt.
  Op initiatief van de directeur, kan de maatregel ettelijke keren worden hernieuwd, voor een maximumduur van
één jaar, en te allen tijde door de jeugdrechtbank worden ingetrokken of gewijzigd, in het belang van het kind.
  Indien de maatregel wordt hernieuwd, wordt de periode van één jaar vanaf de dag van het vonnis berekend.
  § 2. Wanneer de directeur vraagt dat de rechtbank de beschermingsmaatregel hernieuwt, intrekt of wijzigt,
zendt hij het openbaar ministerie een verslag over de huidige toestand van het kind, waarbij hij aantoont dat zijn
vraag verantwoord is, alsook het project voor het kind.
  Wanneer de directeur de hernieuwing van de maatregel aanvraagt, deelt hij zijn verslag uiterlijk twee maanden
vóór de termijn van de maatregel mee.
  § 3. Als er een nieuw gegeven is, deelt de directeur een bijgewerkt verslag aan het openbaar ministerie mee.
  § 4. Als een aanvraag om hernieuwing, intrekking of wijziging van de beschermingsmaatregel bij de rechtbank
aanhangig wordt gemaakt, deelt de directeur hem, op zijn aanvraag, de stukken in verband met de in de
paragrafen 2 en 3 bedoelde verslagen mee.

  Art. 44. Te allen tijde kunnen het kind, zijn gezin en de leefgenoten op wie de maatregel betrekking heeft, alsook
hun advocaat, kennis nemen van alle stukken van het dossier van de directeur volgens door de Regering nader
te bepalen regels, met uitzondering van de stukken met de vermelding "vertrouwelijk" die door de gerechtelijke
overheid aan de directeur worden meegedeeld.
  De directeur kan echter de raadpleging of de mededeling van één of meer stukken van het dossier weigeren,
indien dit in het belang van het kind vereist is. In dit geval vermeldt de beslissing dat het mogelijk is om het advies
van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten aan te vragen en een beroep vóór de Raad van
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State in te dienen, overeenkomstig het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het
bestuur.
  Bij de mededeling van de dossiers bezorgt de directeur of het daartoe aangestelde personeelslid van zijn dienst
de nodige uitleg en commentaar aan de verzoeker en zorgt er inzonderheid voor het kind dat de stukken van zijn
dossier raadpleegt een geschikte begeleiding te verlenen rekening houdend met zijn rijpheidsgraad en met de in
zijn dossier vervatte informatie.
  De in het eerste lid bedoelde personen kunnen een afschrift van de stukken die ze raadplegen, gratis bekomen,
volgens door de Regering nader te bepalen regels.
  In elk afschrift van een stuk van het dossier wordt vermeld dat het enkel met inachtneming van het eerste lid en
het tweede lid kan worden meegedeeld en dat het in geen andere procedure kan worden gebruikt dan deze die
betrekking heeft op de beschermingsmaatregel waarop het dossier waarvan het een uittreksel is, betrekking
heeft.

  Art. 45. Het kind, zijn gezin en zijn leefgenoten hebben het recht zich te laten begeleiden door de meerderjarige
persoon van zijn keuze en door een advocaat, wanneer ze zicht tot de bevoegde administratie, een erkende
dienst of de algemeen afgevaardigde richten.
  In het belang van het kind kan een afzonderlijk onderhoud plaatsvinden met het kind of de personen die hem
begeleiden.

  Art. 46. Indien hun rechten niet in acht worden genomen, hebben het kind, zijn gezin en zijn leefgenoten het
recht de zaak aan de bevoegde administratie voor te leggen bij een brief die aan de leidend ambtenaar wordt
gericht. Die brief kan elektronisch zijn.

  Hoofdstuk 2. - Rechten van kinderen ten aanzien van wie een maatregel wordt genomen voor een huisvesting
buiten hun leefomgeving

  Art. 47. § 1. Elk kind dat buiten zijn leefomgeving krachtens een beschermingsmaatregel wordt gehuisvest,
heeft het recht met elke persoon van zijn keuze te communiceren, tenzij de jeugdrechtbank daarover anders
beslist.
  § 2. Elk kind dat krachtens een beschermingsmaatregel aan een erkende residentiële dienst wordt
toevertrouwd, wordt, zodra het ten laste wordt genomen, geïnformeerd over zijn recht te communiceren met
zijn advocaat en met de algemeen afgevaardigde.
  Daartoe verzoekt de verantwoordelijke voor de erkende residentiële dienst het kind dat minstens twaalf jaar oud
is, reeds vanaf zijn opname, een document te ondertekenen waarmee hij verklaart over dat recht te zijn
geïnformeerd en geeft hij hem een afschrift ervan. Hij moedigt de werkelijke uitoefening van dat recht aan.
  § 3. Elk kind dat krachtens een beschermingsmaatregel aan een erkende residentiële dienst wordt toevertrouwd
en de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen, krijgen een afschrift van het huishoudelijk reglement
van de dienst, zodra het kind wordt opgenomen.

  Art. 48. De directeur brengt minstens één keer per jaar een bezoek aan elk kind dat krachtens een
beschermingsmaatregel buiten zijn leefomgeving wordt gehuisvest en minstens één keer per trimester, wanneer
het minder dan drie jaar oud is.
  Hij kan een persoon daartoe afvaardigen die bij hem verslag uitbrengt.

  Art. 49. Het kind dat krachtens een beschermingsmaatregel buiten zijn leefomgeving wordt gehuisvest, krijgt
zakgeld onder de voorwaarden en volgens de nadere regels die door de Regering vast te stellen zijn.

  Art. 50. Elke beslissing tot overdracht van een kind van een erkende residentiële dienst naar een andere wordt
door de directeur genomen op grond van een omstandig verslag van de dienst en na het kind te hebben
gehoord.
  Een afschrift van het verslag van de dienst wordt aan de bevoegde administratie overgezonden.
  Het kind wordt geïnformeerd over de redenen van de overdracht en de kenmerken van zijn nieuwe
opvangmilieu.

  Titel 3. - Beschermingsmaatregelen

  Hoofdstuk 1. - Beschermingsmaatregelen die behoren tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank

  Art. 51. Nadat de jeugdrechtbank heeft vastgesteld dat de gezondheid of de veiligheid van een kind thans
ernstig wordt bedreigd en dat de betrokken personen weigeren de vrijwillige hulpverlening, die door de adviseur
vooraf werd gepland, in het werk te stellen, of dit niet doen, kan hij, in voorkomend geval, op cumulatieve wijze :
  1° het kind, zijn gezin en zijn leefgenoten of één van hen onderwerpen aan richtlijnen of aan een begeleiding van
psychologische, sociale of educatieve aard;
  2° in uitzonderlijke omstandigheden beslissen dat het kind buiten zijn leefomgeving zal worden gehuisvest met
het oog op zijn opvoeding of van zijn behandeling;
  3° het kind, indien het meer dan zestien jaar oud is, de mogelijkheid geven om zich te gaan vestigen in een
autonoom of gesuperviseerd verblijf en zich te laten inschrijven in het bevolkingsregister van de plaats van dat
verblijf.
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  De gezondheid of de veiligheid van een kind wordt beschouwd als thans ernstig bedreigd wanneer zijn
lichamelijke of geestelijke gezondheid wordt bedreigd, ofwel omdat hij gewoon of herhaaldelijk gedragingen heeft
die ze werkelijk en rechtstreeks bedreigen, ofwel omdat hij het slachtoffer is van ernstige nalatigheden,
mishandeling, gezagsmisbruik of seksueel misbruik die ze rechtstreeks of werkelijk bedreigen.
  De beslissing van de rechtbank wordt onmiddellijk aan de directeur meegedeeld om overeenkomstig artikel 53
te worden toegepast.
  Indien een door de adviseur genomen hulpverleningsmaatregel in uitvoering is, heeft ze verder uitwerking, met
de toestemming van de in artikel 23 bedoelde personen, totdat de beslissing van de rechtbank door de directeur
wordt uitgevoerd.

  Art. 52.Bij dringende noodzakelijkheid, wanneer de lichamelijke of geestelijke gezondheid van het kind thans
rechtstreeks wordt bedreigd door een ernstig gevaar, en als er geen toestemming is van de in artikel 23
bedoelde personen, kan de jeugdrechtbank tijdelijk, voor niet meer dan dertig dagen, de maatregel bedoeld in
artikel 51, eerste lid, 2° nemen.
  [1 Wanneer een zaak die bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt niet door de directeur wordt gevraagd]1,
vergewist het openbaar ministerie zich bij deze ervan dat de in artikel 23 bedoelde personen hun toestemming
niet hebben verleend of dat het onmogelijk was om die toestemming te krijgen.
  Het openbaar ministerie kan een zaak uitzonderlijk bij de rechtbank aanhangig maken, wanneer het aantoont
dat de directeur niet kon worden bereikt en dat het in het belang van het kind niet mogelijk was om het optreden
van de directeur af te wachten.
  De beslissing van de jeugdrechtbank wordt onmiddellijk aan de directeur overgezonden om overeenkomstig
artikel 53 te worden uitgevoerd.
  De beslissing van de rechtbank bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van de voorlopige maatregel die van
toepassing zijn totdat de directeur, in voorkomend geval, andere uitvoeringsregels vaststelt of samen met de in
artikel 23 bedoelde personen een andere maatregel neemt, overeenkomstig artikel 53, § 5.
  Overeenkomstig artikel 53, § 5, derde lid, kan de voorlopige maatregel één keer worden verlengd met een
periode van hoogstens vijfenveertig dagen.
  ----------
  (1)<DFG 2022-06-23/11, art. 4, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2022> 

  Art. 52/1. [1 § 1. Bij dringende noodzakelijkheid, wanneer een ernstig gevaar thans de lichamelijke en psychische
integriteit van het kind rechtsreeks en buiten de openingsuren van de diensten voor jeugdbescherming bedreigt
of als de directeur niet kan worden bereikt tijdens de betrokken uren, kan het Openbaar Ministerie de maatregel
bedoeld in artikel 51, eerste lid, 2° nemen. De maatregel eindigt uiterlijk aan het einde van de eerste werkdag
volgend op het ogenblik waarop de maatregel genomen is.
   § 2. De jeugdrechtbank neemt kennis van de betwistingen met betrekking tot de maatregel bedoeld in
paragraaf 1 genomen door het Openbaar Ministerie en die hem voorgelegd werden door de personen bedoeld in
artikel 54, eerste lid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2022-06-23/11, art. 6, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2022> 
   

  Hoofdstuk 2. - Bevoegdheid van de directeur betreffende de beschermingsmaatregelen

  Art. 53.§ 1. De directeur stelt de nadere regels vast ter uitvoering van de maatregel die door de jeugdrechtbank
krachtens artikel 51 wordt genomen, en bepaalt, in voorkomend geval, de nadere uitvoeringsregels die door de
rechtbank krachtens artikel 37 of artikel 52 worden vastgesteld.
  § 2. Hij beslist, binnen de door de Regering vast te stellen perken, over de uitgaven die kunnen worden gedaan
met het oog op de bescherming die met toepassing van de artikelen 37, 51 en 52 wordt verleend.
  Hij reikt de verantwoordingsstukken uit aan de al dan niet erkende betrokken diensten en aan de pleegzorgers.
  § 3. Op aanvraag van het kind, een lid van zijn gezin, één van zijn leefgenoten of de algemeen afgevaardigde,
interpelleert de directeur elke al dan niet erkende dienst die zich met het kind bezighoudt om hem inlichtingen te
vragen over zijn optreden of zijn weigering van optreden ten gunste van dat kind.
  § 4. In het kader van de beschermingsmaatregelen die door de rechtbank worden beslist, in voorkomend geval,
op cumulatieve wijze, op grond van artikel 51, kan de directeur een of meer maatregelen nemen met de
toestemming van de in artikel 23 bedoelde personen. Hij kan eveneens een einde maken aan de maatregel of de
maatregelen, met de toestemming van de in artikel 23 bedoelde personen, indien hij vaststelt dat de gezondheid
of de veiligheid van het kind niet meer ernstig wordt bedreigd.
  Indien hij de toestemming verkrijgt van de in artikel 23 bedoelde personen over de maatregel(en) die worden
genomen door de rechtbank, over hun wijziging of hun einde, vraagt de directeur de homologatie van het na
toestemming bereikte akkoord aan de rechtbank.
  De homologatie van het na toestemming bereikte akkoord door de rechtbank maakt een einde aan de gevolgen
van de rechterlijke beslissing.
  De rechtbank kan de homologatie alleen weigeren als het na toestemming bereikte akkoord in strijd is met de
openbare orde.
  De directeur deelt het na toestemming gehomologeerde bereikte akkoord mee aan de adviseur, die, in
voorkomend geval, het uitvoert. Als de maatregelen worden gecumuleerd, deelt de directeur het
gehomologeerde akkoord aan de adviseur alleen mee als het over alle maatregelen betrekking heeft.

Pagina 18 van 45 Copyright Belgisch Staatsblad 01-10-2022



  § 5. In het kader van een voorlopige maatregel die door de rechtbank op grond van artikel 37 of artikel 52
wordt beslist, kan de directeur met de toestemming van de in artikel 23 bedoelde personen één of andere
maatregelen nemen.
  (lid niet vertaald)
  Indien de directeur, op het einde van de door de rechtbank besliste maatregel, niet tot een akkoord met de
betrokken personen heeft kunnen komen, kan de rechtbank de voorlopige maatregelen één keer met hoogstens
vijfenveertig dagen verlengen.
  [1 § 6. Een wachtdienst voor directeurs, gecoördineerd per zone, wordt georganiseerd volgens de door de
regering nadere regels. De opdracht van de directeur in het kader van de wachtdienst is het Openbaar Ministerie
te informeren over de mogelijkheid om met spoed over te gaan tot verwijdering van het betrokken kind uit de
leefomgeving wanneer het Openbaar Ministerie van plan is de artikelen 52 en 52/1 toe te passen.]1
  ----------
  (1)<DFG 2022-06-23/11, art. 5, 006; Inwerkingtreding : 01-10-2022> 

  Hoofdstuk 3. - Betwisting van de beslissingen van de directeur

  Art. 54. De jeugdrechtbank neemt kennis van de betwistingen betreffende de beslissingen in het kader van de
uitvoering van de beslissingen van de rechtbank, die hem worden voorgelegd :
  1° door een persoon die de ouderlijke macht over het kind uitoefent;
  2° door een persoon die het kind in rechte of in feite huisvest;
  3° door een persoon die het recht heeft persoonlijk contact met het kind te onderhouden krachtens artikel
375bis van het Burgerlijk Wetboek;
  4° door het kind dat minder dan veertien jaar oud is;
  5° door het kind dat minstens twaalf jaar oud is, bijgestaan door een advocaat die, in voorkomend geval, van
ambtswege wordt toegekend op aanvraag van de adviseur;
  6° ingeval de in 1°, 2° en 3° bedoelde personen, betreffende een kind dat minder dan twaalf jaar oud is, de zaak
niet aan de rechtbank voorleggen :
  a) ofwel door het kind zelf;
  b) ofwel door een ad-hocvoogd die door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg wordt aangesteld op
verzoek van elke betrokkene en, in voorkomend geval, door de procureur des Konings;
  c) ofwel door een ad-hocvoogd, aan te stellen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op
verzoek van dezelfde personen, indien blijkt dat het minder dan twaalf jaar oude kind niet het voldoende
onderscheidingsvermogen heeft om te oordelen over het vraagstuk waarop de betwisting betrekking heeft; in dit
geval neemt de jeugdrechtbank geen beslissing voordat de ad-hocvoogd wordt aangesteld.
  Bij de inleidende zitting, brengt de rechtbank de verzoeker op de hoogte van het feit dat deze kan vragen om
het geschil door middel van de verzoening te regelen.
  Op aanvraag van de verzoeker probeert de rechtbank de partijen te verzoenen.
  De rechtbank onderneemt de verzoening binnen de veertien dagen na de inleidende zitting.
  Indien de poging tot verzoening tot een afspraak leidt, neemt de rechtbank die afspraak in een proces-verbaal
op dat door de betrokken partijen wordt ondertekend en waarvan de verzending de formule inhoudt die de
afspraak uitvoerbaar verklaart.
  Indien de poging tot verzoening faalt, beslecht de rechtbank de betwisting binnen de maand volgend op het
proces-verbaal dat vaststelt dat geen verzoening werd bereikt.
  Indien geen verzoening wordt aangevraagd, beslecht de rechtbank de betwisting binnen de maand volgend op
de indiening ervan.
  De beslissing van de rechtbank doet geen afbreuk aan de afsluiting en de uitvoering van een afspraak die
afwijkt van de gerechtelijke beslissing, die later tussen de partijen wordt afgesloten. Die afspraak wordt aan de
rechtbank meegedeeld.

  Boek V. - Maatregelen tot bescherming van jongeren die vervolgd worden wegens een feit dat als misdrijf wordt
omschreven en dat voor de leeftijd van achttien jaar wordt gepleegd

  Titel 1. - Toepassingsgebied

  Art. 55. De bepalingen van Boek V zijn van toepassing op elke jongere die vervolgd wordt wegens een feit dat
als misdrijf wordt omschreven en dat voor de leeftijd van achttien jaar wordt gepleegd.
  Ze zijn ook van toepassing op de natuurlijke en rechtspersonen die bijdragen tot de uitvoering van de
maatregelen uitgaande van de gemeenschaps-of rechterlijke overheden inzake bescherming van de jongeren
bedoeld bij het eerste lid.
  Wanneer de jongere meer dan achttien jaar oud is op het ogenblik van het vonnis, wordt hij gelijkgesteld met
een minderjarige voor de toepassing van de bepalingen van de wet van 8 april 1965 betreffende de procedure.

  Art. 56. De jeugdrechtbank neemt kennis van de vorderingen van het openbaar ministerie ten opzichte van de
jongeren die vervolgd worden wegens een feit dat als misdrijf wordt omschreven en dat voor de leeftijd van
achttien jaar wordt gepleegd.
  In afwijking van het eerste lid en behoudens in geval van samenhang met de vervolgingen als gevolg van andere
misdrijven dan deze die hierna vermeld worden, neemt het gerecht dat bevoegd is krachtens het gemene recht
kennis van de vorderingen van het openbaar ministerie ten opzichte van jongeren die meer dan zestien jaar oud
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zijn op het ogenblik van de feiten, en die vervolgd worden wegens:
  1° overtreding van de bepalingen van de wetten en verordening op het wegverkeer;
  2° onopzettelijke verwondingen en slagen en onopzettelijk doden in de zin van het Strafwetboek, voor zover de
overtreding in samenhang is met een overtreding bedoeld bij punt 1° ;
  3° overtreding van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen.
  Als de debatten voor het gerecht bedoeld bij het tweede lid laten blijken dat een beschermingsmaatregel
aangepaster zou zijn in deze zaak, kan dat gerecht de zaak uit handen geven en de zaak naar het openbaar
ministerie doorverwijzen met het oog op vorderingen voor de jeugdrechtbank, desgevallend.

  Titel 2. - Rechten van jongeren, hun familie en hun leefgenoten

  Hoofdstuk 1. - Algemene beginsels

  Art. 57. Wanneer een jongere door de dienst voor hulpverlening aan de jeugd verhoord moet worden, heeft hij
het recht zich te laten bijstaan door een meerderjarige van zijn keuze.
  De directeur roept de advocaat van de jongere op als hij met de jongere een onderhoud moet hebben.
  In het belang van de jongere, kan een apart onderhoud plaatsvinden met de jongere of de personen die hem
begeleiden.

  Art. 58. De jongere die zich richt tot het bevoegde bestuur, een erkende dienst, een overheidsinstelling of de
algemeen afgevaardigde heeft het recht zich te laten begeleiden door de meerderjarige die hij verkiest of door
een advocaat.
  In het belang van de jongere, kan een afzonderlijk onderhoud plaatsvinden met de jongere of de personen die
hem begeleiden.

  Art. 59. De jongere, zijn gezin en zijn leefgenoten hebben het recht het bevoegde bestuur in geval van niet-
naleving van hun rechten bij de zaak te betrekken, door een brief te richten aan de leidend ambtenaar. Dit bericht
kan ook elektronisch toegestuurd worden.
  Nochtans, wanneer de jongere aan een overheidsinstelling toevertrouwd wordt, kunnen de beslissingen die
hem betreffen en die door de directeur van de overheidsinstelling worden genomen, worden betwist
overeenkomstig de artikelen 79 tot 94.

  Hoofdstuk 2. - Rechten van de jongeren ten aanzien van wie een maatregel tot verwijdering uit hun
leefomgeving wordt genomen

  Art. 60. § 1. Iedere jongere die verwijderd wordt uit zijn leefomgeving krachtens een beschermingsmaatregel
heeft het recht met elke persoon van zijn keuze te communiceren, tenzij de jeugdrechtbank anders beslist.
  § 2. Iedere jongere die aan een erkende residentiële dienst of een overheidsinstelling toevertrouwd wordt
krachtens een beschermingsmaatregel wordt vanaf zijn tenlasteneming ingelicht over zijn recht om te
communiceren met zijn advocaat en met de algemene afgevaardigde.
  Daartoe, nodigt de verantwoordelijke van de dienst of van de instelling de jongere uit, bij zijn opname, een
document te ondertekenen waarbij hij verklaart ingelicht te zijn geweest over dit recht en geeft er hem afschrift
van. Hij moedigt het werkelijke uitoefenen van dit recht aan.
  § 3. Iedere jongere die aan een erkende residentiële dienst of een overheidsinstelling toevertrouwd wordt
krachtens een beschermingsmaatregel alsook de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen krijgen een
afschrift van het huishoudelijk reglement van de dienst of van de instelling, bij zijn aankomst.

  Art. 61. Een magistraat van de jeugdrechtbank bezoekt minstens een keer per semester elke jongere die
verwijderd is uit zijn leefomgeving krachtens een beschermingsmaatregel.

  Art. 62. De jongere die verwijderd is uit zijn leefomgeving krachtens een beschermingsmaatregel krijgt zakgeld
mits inachtneming van de voorwaarden en de nadere regels bepaald door de Regering.

  Hoofdstuk 3. - De rechten van de jongeren toevertrouwd aan een overheidsinstelling

  Afdeling 1. - Toegang tot een overheidsinstelling

  Art. 63. § 1. De toegang tot een overheidsinstelling is beperkt tot de jongeren die, vervolgd zijnde wegens een
feit dat als misdrijf wordt omschreven, het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke beslissing waarbij het
onderbrengen in een overheidsinstelling als beslissing genomen wordt overeenkomstig de artikelen 122 en 124.
  § 2. De opvang in gesloten stelsel mag enkel aan een overheidsinstelling toevertrouwd worden.
  De toegang tot de overheidsinstellingen met gesloten stelsel wordt beperkt tot de jongeren die, vervolgd zijnde
wegens een feit dat als misdrijf wordt omschreven, het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke beslissing
waarbij uitdrukkelijk een dergelijk stelsel wordt voorgedragen.
  § 3. De overheidsinstellingen kunnen een jongere bedoeld bij paragraaf 1 niet weigeren op te nemen om een
andere reden dan de afwezigheid van vrije plaatsen.
  De gerechtelijke beslissing en haar tenuitvoerlegging nemen het opvoedend project van de overheidsinstelling in
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aanmerking.
  § 4. De Regering bepaalt de middelen die toegekend moeten worden aan de overheidsinstellingen om ze toe te
laten hun opvoedkundige ambten te verwezenlijken.

  Afdeling 2. - Beslissing en van de directeur van een overheidsinstelling

  Art. 64. De jongere kan zich tot de directeur van de overheidsinstelling richten omtrent elke beslissing die hem
persoonlijk betreft.
  De directeur van de overheidsinstelling overhandigt aan de jongere zijn beslissing binnen de 48 uren van de
ontvangst van de geschreven aanvraag.
  Wanneer de jongere zich van het gedrag van een personeelslid klaagt, hoort de directeur van de
overheidsinstelling de betrokken partijen en deelt hen zijn beslissing mede.

  Afdeling 2/1. [1 - Mededeling van beslissingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2021-10-14/22, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 
   

  Art. 64/1. [1 Beslissingen die krachtens dit decreet ten aanzien van de jongere worden genomen en die
betrekking hebben op sancties en ordemaatregelen of veiligheidsmaatregelen waaraan hij is onderworpen,
worden hem onverwijld mondeling en schriftelijk in een toegankelijke taal meegedeeld.
   Indien de jongere de Franse taal niet machtig is, worden alle redelijke middelen aangewend om hem in staat te
stellen de beslissing en de motivering ervan te begrijpen.
   De in lid 1 bedoelde beslissingen worden ook onverwijld meegedeeld aan de personen die het ouderlijk gezag
over de jongere uitoefenen en aan zijn advocaat.
   Informatie over ziekte, letsel of overlijden van de jongere wordt, met instemming van de jongere, onverwijld
meegedeeld aan de personen die het ouderlijk gezag over hem uitoefenen en aan zijn advocaat.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2021-10-14/22, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 
   

  Afdeling 3. - Verslagen die een de rechtbanken overgezonden worden

  Art. 65. Iedere jongere die toevertrouwd wordt aan een overheidsinstelling maakt het voorwerp uit van een
evaluatieverslag opgesteld door het pluridisciplinaire team van de instelling die hem opvangt en overgezonden
aan de jeugdrechtbank binnen de 25 dagen na de datum van het begin van de tenlasteneming.
  Er wordt tevens een evaluatie- en evolutieverslag aan de rechtbank overgezonden op het einde van de periode
van drie maanden, desgevallend, en ten laatste vijf dagen voor het einde van de maatregel.
  De jongere en zijn advocaat krijgen een afschrift van de verslagen binnen dezelfde termijn.

  Afdeling 4. - Contacten van de jongere

  Art. 66. De overheidsinstelling treft alle noodzakelijke maatregelen om het behoud van de contacten van de
jongere met zijn familie en leefgenoten aan te moedigen, behoudens tegengestelde beslissing van de
jeugdrechtbank.
  De overheidsinstelling moedigt de contacten aan van de jongere met het geheel van personen en instellingen die
de jongere zouden toelaten zijn herinschakelingsproject te bewerkstelligen.

  Art. 67. In afwijking van artikel 60, § 1, wanneer deze acht dat de contacten van de jongere met een bepaalde
persoon schade zouden kunnen berokkenen of een risico voor de veiligheid inhouden, kan de directeur van de
overheidsinstelling deze contacten verbieden of beperken totdat de beslissing van de rechtbank, die hij
contacteert in dit verband, bekend is, en dit gedurende maximum drie dagen.

  Art. 67/1. [1 Indien de handhaving van de orde of de veiligheid in gevaar komt, kan de directeur van de
openbare instelling een bezoeker de toegang verbieden, doch slechts voor het volgende geplande bezoek, of de
voortdurende aanwezigheid van een personeelslid verplicht stellen in de ruimte waar het bezoek plaatsvindt. De
directeur neemt een met redenen omkleed besluit dat hij volgens de procedures van artikel 64/1 mededeelt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2021-10-14/22, art. 4, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 
   

  Afdeling 5. - Fouillering

  Art. 68. § 1. Het doorzoeken van de kamer mag nooit een vernederende behandeling met zich meebrengen en
moet met eerbied voor de waardigheid van de jongere gebeuren.
  De directeur van de overheidsinstelling mag enkel een fouillering van de kleding, de persoonlijke zaken of het
doorzoeken van de kamer door daartoe gemandateerde personeelsleden laten gebeuren als er
geïndividualiseerde vermoedens zijn dat de jongere voorwerpen of substanties in zijn bezit heeft die hij niet mag
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hebben.
  De jongere wordt vooraf geïnformeerd van de fouillering.
  § 2. Als het doorzoeken van de kamer van de jongere toelaat voorwerpen of substanties te ontdekken die hij
niet mag bezitten, kunnen deze in beslag genomen worden en, tegen afgifte van een ontvangstbewijs, door de
overheidsinstelling en onder haar verantwoordelijkheid behouden worden, vernietigd worden met de instemming
van de jongere, aan een persoon van buiten de instelling toevertrouwd worden of aan de bevoegde overheid
afgegeven worden met als doel het voorkomen of vaststellen van strafbare feiten. In dat laatste geval,
informeert de overheidsinstelling de rechtbank en de advocaat van de jongere.
  § 3. Elk ander type fouillering of doorzoeken als deze bedoeld bij paragraaf 1 is verboden.
  Indien er vermoedens zijn dat de jongere voorwerpen in zijn bezit heeft die hij niet mag hebben, en die niet
tijdens het doorzoeken van de kamer, de fouillering van de kleding of de persoonlijke zaken werden gevonden,
kan de directeur van de overheidsinstelling een beroep doen op de politiediensten, mits hij er de rechtbank en de
advocaat van de jongere er op de hoogte van brengt.

  Afdeling 5/1. [1 - Rechtstreekse dwangmaatregelen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2021-10-14/22, art. 5, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 
   

  Art. 68/1. [1 Onder rechtstreekse dwang wordt verstaan het gebruik van fysieke dwang op een persoon
zonder gebruik te maken van materiële of mechanische hulpmiddelen of instrumenten die de bewegingsvrijheid
beperken.
   Rechtstreekse dwang mag alleen in uiterste noodzaak op de jongere worden toegepast, als laatste redmiddel,
bij zelfverdediging, in geval van poging tot ontsnapping of fysiek verzet tegen een wettig bevel, in geval van
onmiddellijk gevaar voor zelfbeschadiging, schade aan anderen of aanzienlijke materiële schade.
   De intensiteit van de kracht moet tot het noodzakelijke minimum worden beperkt en het dwangmiddel moet zo
kort als nodig worden gebruikt.
   In afwachting van het optreden van de politie kan onder dezelfde voorwaarden rechtstreekse dwang worden
toegepast op andere personen dan jongeren, wanneer zij trachten uit te breken uit een openbare instelling, deze
illegaal betreden of er verblijven zonder toestemming.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2021-10-14/22, art. 6, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 
   

  Art. 68/2. [1 Er moet worden gedreigd met rechtstreekse dwang alvorens daartoe wordt overgegaan, behalve
wanneer de omstandigheden zulks niet toelaten of wanneer een eerdere dreiging het gebruik van rechtstreekse
dwang ondoeltreffend zou maken.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2021-10-14/22, art. 7, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 
   

  Art. 68/3. [1 Om ervoor te zorgen dat het gebruik van deze maatregel wordt gecontroleerd en dat de rechten
van de jongeren worden geëerbiedigd, worden maatregelen met rechtstreekse dwang geregistreerd in een
speciaal register, waarin voor elke maatregel worden vermeld: de identiteit van de jongere, de aard van de
maatregel, de omstandigheden die tot het nemen van de maatregel hebben geleid en de redenen daarvoor, het
eerdere gebruik van de dreiging en de omstandigheden die dit hebben verhinderd, de namen van de
personeelsleden die bij de uitvoering van de maatregel betrokken waren, en de datum en het tijdstip van het
begin en het einde van de maatregel.
   Dit register kan te allen tijde worden geraadpleegd door:
   1° de minister;
   2° de bevoegde administratie;
   3° de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind;
   4° de leden van de commissie van toezicht bedoeld in artikel 73;
   5° de jongere, voor de informatie over hem of haar;
   6 de advocaat van de jongere, voor de informatie over de jongere.
   Het Ministerie van de Franse Gemeenschap is belast met de verwerking van het register.
   De persoonsgegevens in dit register worden bewaard tot 31 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de
jongere definitief wordt ontslagen.
   Elk jaar zendt de directeur van de openbare instelling uiterlijk op 31 januari aan de bevoegde administratie een
verslag over de in het voorgaande jaar genomen maatregelen inzake rechtstreekse dwang. Het verslag vermeldt
onder meer het aantal maatregelen, de aard, de duur en de redenen ervan, alsmede het aantal betrokken
jongeren. Het verslag bevat geen gegevens die de identificatie van de betrokken jongeren mogelijk maken.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2021-10-14/22, art. 8, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 
   

  Afdeling 6. - Afzonderingsmaatregel
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  Art. 69.§ 1. Een maatregel tot afzondering in de kamer van de jongere mag enkel door de directie van een
overheidsinstelling voor jeugdbescherming ten opzichte van een jongere genomen worden wanneer de jongere
zijn lichamelijke veiligheid of deze van andere personen in het gedrang brengt.
  De afzonderingsmaatregel geschiedt enkel in specifieke lokalen als de afzondering in de kamer van de jongere
niet toelaat voor de lichamelijke veiligheid van de jongere of deze van andere personen te zorgen.
  De opsluiting van de jongere in zijn kamer is enkel een afzonderingsmaatregel als deze meer dan [1 drie uur en
voor zover de maatregel van minder dan drie uur uitsluitend om pedagogische redenen gerechtvaardigd is en
geen verkapte sanctie vormt]1 bedraagt.
  § 2. De directie van de overheidsinstelling brengt onverwijld de rechter bevoegd voor het dossier op de hoogte
van de afzonderingsplaatsing van de jongere. 
  Ze informeert tevens er zijn advocaat van.
  Een afschrift van het verslag betreffende de afzonderingsmaatregel wordt aan de bevoegde administratie
toegestuurd.
  [1 § 2/1. In afwijking van paragraaf 1, waarin wordt bepaald dat de directeur de afzonderingsmaatregel neemt,
kan in laatste instantie een afzonderingsmaatregel worden genomen door een personeelslid dat een dreigende of
daadwerkelijke inbreuk op de orde of veiligheid constateert en van oordeel is dat onmiddellijk moet worden
opgetreden om de orde of veiligheid te handhaven.
   De afzonderingsmaatregel wordt uiterlijk drie uur na het begin ervan door de directeur bevestigd.]1
  § 3. De afzonderingsmaatregel wordt opgeheven zodra de toestand die ze verantwoordt een eind heeft
genomen en ten laatste binnen de 72 uur na het begin van de maatregel.
  De directeur van de overheidsinstelling kan de afzonderingsmaatregel niet verlengen met meer dan 24 uur
zonder de toestemming van de rechter bevoegd voor het dossier van de jongere.
  De directeur van de overheidsinstelling informeert schriftelijk de rechter bevoegd voor het dossier van de
jongere en de advocaat van deze van het einde van de afzonderingsmaatregel.
  § 4. De jongere die het voorwerp uitmaakt van een afzonderingsmaatregel krijgt het dagelijkse bezoek van de
directeur van de overheidsinstelling en van een lid van het pluridisciplinaire team.
  Het personeel zorgt voor een versterkt regelmatig toezicht om de veiligheid van de jongere te waarborgen.
  [1 Wanneer de jongere aan een maatregel tot afzondering is onderworpen omdat hij zijn fysieke veiligheid in
gevaar heeft gebracht, wordt hij zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur na het begin van de maatregel
bezocht door een arts of, indien deze afwezig is, door een gediplomeerd verpleegkundige die onder
verantwoordelijkheid van een arts optreedt. Na het bezoek van een gediplomeerd verpleegster wordt de jongere
zo spoedig mogelijk door een arts bezocht.]1
  § 5. Er wordt voor een opvoedende begeleiding gezorgd gedurende de hele duur van de
afzonderingsmaatregel. [1 Een lid van het pedagogisch team bezoekt de jongere ten minste om de twee uur
tussen 8 uur en 22 uur en voert individuele gesprekken en pedagogische activiteiten met hem, met inbegrip van,
in voorkomend geval, individuele activiteiten onder toezicht binnen de openbare instelling.]1
  De jongere geniet de mogelijkheid minstens één uur per dag in de open lucht door te brengen.
  De afzonderingsmaatregel ontneemt de jongere geenszins het recht contact te hebben met de buitenwereld,
behoudens als deze contacten opgeschort worden of het voorwerp uitmaken van een met redenen omklede
beperking als gevolg van de behoeften van het behoud van orde en veiligheid.
  [1 § 6. Tijdens de afzonderingsmaatregel in een bepaalde kamer mag de jongere niet in het bezit zijn van
voorwerpen die zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar kunnen brengen.
   Hij moet fatsoenlijke en niet-stigmatiserende kleding krijgen.]1
  ----------
  (1)<DFG 2021-10-14/22, art. 9, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 

  Afdeling 7. - Sancties

  Art. 70. § 1. Elke sanctie draagt bij tot de finaliteit inzake opvoeding en herinschakeling van de maatregel en kan
enkel individueel opgelegd worden.
  De sanctie mag noch vernederend noch tergend zijn.
  De afzonderingsmaatregel mag niet als sanctie bedoeld worden.
  § 2. Om de aard en de duur van de sanctie te bepalen, houdt de directeur rekening met de aard en de ernst van
het wangedrag van de jongere alsook de omstandigheden en wordt een herstelgerichte aanpak bevoorrecht.
  § 3. De uitvoering van een sanctie beneemt de jongere het recht niet contacten te hebben met de buitenwereld,
behoudens als deze contacten opgeschort worden of het voorwerp uitmaken van een met redenen omklede
beperking als gevolg van de behoeften van het behoud van orde en veiligheid.

  Afdeling 8. - Algemeen reglement van de overheidsinstellingen

  Art. 71. De overheidsinstellingen worden ertoe gehouden het algemeen reglement voor de
overheidsinstellingen, vastgelegd door de Regering, in acht te nemen.
  Het algemeen reglement bepaalt:
  1° de inhoud en de nadere regels voor de goedkeuring van de opvoedende projecten van de
overheidsinstellingen;
  2° de samenstelling van het pluridisciplinaire team;
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  3° de rubrieken van de verslagen aan de jeugdrechtbank;
  4° de nadere regels voor de opvang van de jongeren waaronder de opvang, de persoonlijke bezittingen
waarover de jongere in het kader van de maatregel mag beschikken, de godsdienstige en filosofische praktijk,
het onderwijs, de gezondheid en hygiëne, en het zakgeld;
  5° de nadere regels voor de contacten van de jongeren met de buitenwereld, namelijk de correspondentie,
bezoekrechten en telefonische communicaties;
  6° de voorwaarden en nadere regels voor het verlaten van de instelling;
  7° de procedure rond de afzonderingsmaatregel en de controle erover, de lokalen en de voorwaarden
waaronder ze plaats moet vinden;
  8° de gedragingen die aanleiding kunnen geven tot een sanctie alsook de procedure rond de sanctie en de
controle erover;
  9° de nadere regels voor de overzending van informatie betreffende niet-toegelaten afwezigheden alsook de
termijn binnen welke de plaats van een jongere die afwezig is zonder toelating behouden blijft;
  10° de elementen met betrekking tot de samenwerking van de overheidsinstellingen met de administratieve en
gerechtelijke overheid en het geheel van de diensten van de sector voor hulpverlening aan de jeugd;
  11° de elementen betreffende de evaluatie, de deelneming en de vernieuwende praktijken in de
overheidsinstellingen;
  12° de nadere regels voor de evaluatie van de inachtneming van de bepalingen van het algemeen reglement van
de overheidsinstellingen.
  Er wordt door de Regering, in een toegankelijke taal, een document opgesteld waarin de elementen van het
algemeen reglement opgenomen worden die verband houden met de rechten en de plichten van de jongere
gedurende zijn plaatsing en met het verloop van de maatregel die hem opgelegd wordt.
  Aan iedere jongere wordt het document afgegeven bij zijn opname in de overheidsinstelling.

  Afdeling 9. - Inspectie en toezicht op de overheidsinstellingen 

  Onderafdeling 1. - Inspectie van de overheidsinstellingen

  Art. 72. De bevoegde administratie gaat na of bij de verwezenlijking het geheel van de bepalingen bepaald bij dit
wetboek of krachtens dit wetboek betreffende de overheidsinstellingen in acht wordt genomen, inzonderheid
door een regelmatige aanwezigheid op het terrein.

  Onderafdeling 2. - Toezicht op de overheidsinstellingen

  Art. 73. Onverminderd de toezichtsopdrachten toevertrouwd aan andere overheden, wordt het toezicht op de
overheidsinstellingen door een commissie ingesteld bij de algemeen afgevaardigde, genoemd "commissie van
toezicht".

  Art. 74. De opdrachten van de commissie van toezicht zijn de volgende:
  1° een onafhankelijk toezicht houden op de voorwaarden van de vrijheidsbeneming van de jongeren en op de
waarborging van hun rechten binnen de overheidsinstellingen;
  2° hetzij ambtshalve, hetzij op het verzoek van de Regering of van het parlement, adviezen of aanbevelingen
verlenen betreffende de voorwaarden van de vrijheidsbeneming van de jongeren en over de waarborging van
hun rechten binnen de overheidsinstellingen;
  3° voor de verzoening zorgen tussen de jongere en de directeur, bedoeld bij artikel 79 of artikel 82 en,
desnoods, de jongere aanmoedigen een procedure van bezwaar in te stellen bedoeld bij de artikelen 80 tot 89;
  4° een jaarlijks verslag van haar activiteiten opstellen, dat ze aan het parlement en aan de Regering toestuurt.
  De adviezen en de aanbevelingen alsook het jaarlijks verslag worden op de website van de administratie
bekendgemaakt.

  Art. 75. Iedere overheidsinstelling maakt het voorwerp uit van een niet-aangekondigd bezoek van een lid van de
commissie van toezicht minstens een keer om de maand, inzonderheid met als doel de opdracht bedoeld bij
artikel 74, eerste lid, 1°, te verwezenlijken.

  Art. 76.§ 1. § 1. Voor zover dit voor de uitoefening van de opdrachten noodzakelijk is, hebben de leden van de
commissie van toezicht vrije toegang tot de overheidsinstellingen [1 en, mits voorafgaande toestemming van de
jongere, naar de kamer van de jongere]1 en hebben zij het recht om ter plaatse alle op de overheidsinstelling
betrekking hebbende boeken en documenten in te zien, met inbegrip van alle stukken die individuele gegevens
van de jongeren bevatten.
  § 2. De leden van de commissie van toezicht hebben het recht zonder controle briefwisseling te voeren met de
jongeren en zonder toezicht met hen in contact te treden.
  ----------
  (1)<DFG 2021-10-14/22, art. 10, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 

  Art. 77. De commissie van toezicht wordt door de algemeen afgevaardigde voorgezeten.
  De leden van de commissie van toezicht worden aangewezen door het parlement bij tweederde meerderheid,
op de voordracht door de Regering voor de helft van de leden, voor een één keer hernieuwbare termijn van zes
jaar.
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  Ze worden gekozen op basis van hun kennis of hun ervaring inzake vrijheidsbeneming of jeugdbescherming en
van de waarborgen inzake onafhankelijkheid die ze bieden.
  De commissie van toezicht bevat onder haar leden minstens een magistraat, een advocaat, een arts, en
psycholoog en een criminoloog.
  De commissie van toezicht kan niet meer tellen dan twee derde leden van hetzelfde geslacht.

  Art. 78. De Regering bepaalt de andere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de
commissie van toezicht, met inbegrip van de onverenigbaarheden bedoeld om de onafhankelijkheid van haar
leden, van de procedure van benoeming, van de nadere regels tot retributie en de met redenen omklede redenen
van deze laatsten te waarborgen.

  Afdeling 10. - Betwisting van beslissingen genomen ten aanzien van de jongere door de directeur van de
overheidsinstelling 

  Onderafdeling 1. - Verzoening

  Art. 79. De jongere die een beslissing genomen ten aanzien van hem door de directeur van de
overheidsinstelling wenst te betwisten kan op elk ogenblik de commissie van toezicht verzoeken een verzoening
te organiseren.
  Nochtans, indien de jongere ook een bezwaar indient bij de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde
overeenkomstig artikel 80, vraagt hij ten laatste de dag van de indiening van het bezwaar een verzoening te
organiseren. In dat geval, vermeldt het bezwaar tevens de aanvraag om verzoening.
  In het geval bedoeld bij het tweede lid, kan het proces van verzoening niet meer dan dertig dagen bedragen en
informeert de commissie van toezicht de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde van de uitkomst van het
verzoeningsproces zodra dit proces beëindigd wordt.

  Onderafdeling 2. - Intern beroep

  Art. 80. § 1. De jongere kan een bezwaar indienen bij de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde tegen elke
beslissing genomen ten aanzien van hem door de directeur van de overheidsinstelling die hij onwettelijk,
onredelijk of onjuist acht.
  Het verzuim van beslissing of de weigering om een beslissing te nemen binnen de termijn bedoeld bij artikel 64
worden gelijkgesteld met de beslissingen bedoeld bij het eerste lid.
  § 2. Het bezwaar moet schriftelijk binnen de zeven dagen na de dag waarop de jongere kennis heeft genomen
van de beslissing ingediend worden.
  Het na deze termijn ingediende bezwaar kan echter geldig worden geacht, rekening houdend met alle
omstandigheden, als blijkt dat de jongere het bezwaar zo snel mogelijk heeft ingediend met inachtneming van wat
van hem redelijk vereist kan worden.
  § 3. Het bezwaar vermeldt zo nauwkeurig mogelijk de beslissing die betwist wordt alsook de redenen die ten
gronde liggen aan het bezwaar.
  De jongere kan voor het opstellen van het bezwaar de bijstand genieten van zijn advocaat of van een externe
dienst.

  Art. 81. Zodra het bezwaar ontvangen wordt, wordt er een afschrift van aan de directeur van de
overheidsinstelling overgezonden.
  Ten laatste binnen de 48 uren na de ontvangst van het bezwaar, deelt de directeur van de overheidsinstelling
schriftelijk aan de leidend ambtenaar of aan diens afgevaardigde de inlichtingen of op- of aanmerkingen die hij
nuttig acht voor de beoordeling van de gegrondheid van het bezwaar, mee.
  Deze inlichtingen en op- of aanmerkingen worden onmiddellijk aan de jongere schriftelijk meegedeeld, en
desgevallend, aan zijn advocaat.

  Art. 82. De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde bij wie een bezwaar ingediend wordt, kan aan de jongere en
aan de directeur van de overheidsinstelling voorstellen het bezwaar door te sturen aan de commissie van
toezicht ter organisatie van een verzoening.

  Art. 83. Behoudens als hij acht, zonder dat een diepgaander onderzoek noodzakelijk zou zijn, dat het bezwaar
klaarblijkelijk onontvankelijk is, klaarblijkelijk niet-gegrond of gegrond is, biedt de leidend ambtenaar of zijn
afgevaardigde aan de jongere en aan de directeur van de overheidsinstelling de mogelijkheid om mondelinge
bemerkingen te verwoorden betreffende het bezwaar.
  De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde kan de jongere en de directeur van de overheidsinstelling horen in
afwezigheid van de ene of de andere.
  De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde kan, ambtshalve of op verzoek van de jongere of de directeur van
de overheidsinstelling, mondelinge of schriftelijke informatie bij derden inwinnen.

  Art. 84. De jongere en de directeur van de overheidsinstelling hebben het recht de stukken van de vordering te
raadplegen, overeenkomstig de nadere regels bepaald door de Regering.

  Art. 85. De jongere heeft het recht zich te laten bijstaan door een advocaat of een persoon die hij zelf kiest, met
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uitzondering van een andere jongere opgevangen in een overheidsinstelling.

  Art. 86. In afwachting van zijn beslissing, kan de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, op verzoek van de
jongere en nadat de directeur van de overheidsinstelling gehoord werd, geheel of gedeeltelijk de uitvoering van
de beslissing waarop het bezwaar betrekking heeft, opschorten.
  Hij houdt rekening met het risico van schade voor de jongere en de vereisten inzake veiligheid.
  Hij geeft er onmiddellijk bericht van aan de jongere en de directeur van de overheidsinstelling.

  Art. 87. De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde neemt een beslissing over het bezwaar binnen de kortste
termijnen en ten laatste binnen de tien werkdagen na de indiening van het bezwaar.
  De verzoening aangevraagd door de jongere krachtens artikel 79 of door de leidend ambtenaar of zijn
afgevaardigde krachtens artikel 82 schort de termijn bedoeld bij het eerste lid op.
  De beslissing vermeldt de nadere regels voor de indiening van een extern beroep.
  Onverwijld en gratis wordt een afschrift van de beslissing aan de directeur van de overheidsinstelling, aan de
jongere, en desgevallend, aan zijn advocaat, afgegeven.

  Art. 88. Het bezwaar wordt gegrond verklaard wanneer de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde acht dat de
beslissing waarop ze steunt onwettelijk, onredelijk of onbillijk is.
  In dat geval, vernietigt de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, geheel of gedeeltelijk, de beslissing en
neemt, desgevallend, een nieuwe beslissing die de vernietigde beslissing vervangt.
  In geval van vernietiging van de beslissing, worden voor zover mogelijk de gevolgen van de vernietigde
beslissing afgeschaft of in overeenstemming gebracht met de beslissing van de leidend ambtenaar of zijn
afgevaardigde.
  Indien de gevolgen van de genomen beslissing niet verholpen kunnen worden, nadat hij de jongere en de
directeur van de overheidsinstelling gehoord heeft, bepaalt de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde of de
jongere een compensatie verdient, met uitsluiting van elke geldvergoeding.

  Art. 89. De Regering bepaalt de andere regels betreffende de bezwaarprocedure.

  Onderafdeling 3. - Extern beroep

  Art. 90. De jongere kan een beroep instellen tegen de beslissing van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde
bij een onafhankelijk beroepsorgaan, dat door de Regering ingesteld wordt en dat een beslissing neemt als
laatste instantie.
  Het beroep wordt schriftelijk ingediend binnen de zeven dagen na de dag van de ontvangst van het afschrift
van de beslissing bedoeld bij artikel 87, vierde lid, en vermeldt zo nauwkeurig mogelijk zijn redenen.

  Art. 91. De artikelen 81, 83, 84, 85, 86 en 88 zijn van overeenkomstige toepassing op het beroep tegen de
beslissing van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.

  Art. 92. Het beroepsorgaan beslist binnen de beste termijn en ten laatste binnen de tien werkdagen na de
indiening van het beroep.
  Onverwijld en gratis wordt een afschrift van de beslissing aan de directeur van de overheidsinstelling, aan de
jongere, en desgevallend, aan zijn advocaat, afgegeven.

  Art. 93. De leden van het beroepsorgaan worden benoemd door het parlement bij een tweederde meerderheid,
op de voordracht van de Regering voor de helft van de leden, voor een een keer hernieuwbare termijn van zes
jaar.
  Ze worden gekozen op basis van hun kennis of hun ervaring inzake vrijheidsbeneming of jeugdbescherming en
van de waarborgen inzake onafhankelijkheid die ze bieden.
  Het beroepsorgaan wordt voorgezeten door een werkend lid van de zittende magistratuur, dat ervaring geniet
inzake jeugdbescherming.

  Art. 94. De Regering bepaalt de andere regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de
commissie van toezicht, met inachtneming van de onverenigbaarheden bedoeld om de onafhankelijkheid van
haar leden, van de procedure van benoeming, van de nadere regels tot retributie en de met redenen omklede
redenen van deze laatsten te waarborgen.

  Titel 3. - Herstelgericht aanbod en maatregelen die onder de bevoegdheid van het openbaar ministerie
ressorteren

  Hoofdstuk 1. - Waarschuwingsbrief en herinnering aan de wet

  Art. 95. Het openbaar ministerie kan de jongere die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te
hebben gepleegd een waarschuwingsbrief toesturen waarin het vermeldt van de feiten kennis te hebben
genomen, dat het acht dat deze feiten hem ten laste worden gelegd en dat het besloten heeft het dossier zonder
gevolg te rangschikken.
  Een afschrift van de waarschuwingsbrief wordt aan de personen overgezonden die het ouderlijk gezag
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uitoefenen ten aanzien van de jongere of aan de personen die hem in rechte of in feite opvangen.

  Art. 96. Het openbaar ministerie kan de jongere die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te
hebben gepleegd en de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, oproepen en hun kennis geven van een
herinnering aan de wet en aan de mogelijke gevolgen van een als misdrijf omschreven feit.
  Aan de personen die hem in rechte of in feite opvangen wordt een afschrift van de oproepingsbrief gestuurd.

  Hoofdstuk 2. - Herstelgericht bemiddelingsaanbod

  Art. 97. § 1. De bemiddeling laat de jongere toe die ervan wordt verdacht een als misdrijf omschreven feit te
hebben gepleegd, de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen ten aanzien van de jongere of de personen die
hem in rechte of feite dak verlenen alsook het slachtoffer te bedenken, samen en met de hulp van een neutrale
bemiddelaar, welke mogelijkheden er bestaan om de gevolgen, hetzij inzake relaties en materieelgericht, van het
als misdrijf omschreven feit te verhelpen.
  Een bemiddeling kan enkel ingesteld worden als de personen die eraan deelnemen ermee uitdrukkelijk en zonder
voorbehoud akkoord gaan gedurende het hele proces.
  Wanneer het slachtoffer bekend is, op zijn aanvraag of op aanvraag van de jongere of indien het openbaar
ministerie het nuttig acht, stelt het openbaar ministerie, schriftelijk, aan de personen bedoeld bij het eerste lid
voor aan een bemiddeling deel te nemen.
  § 2. Het openbaar ministerie informeert de jongere en de andere personen betrokken bij het voorstel tot
bemiddeling ervan dat ze zich kunnen laten bijstaan door een advocaat op elk ogenblik.
  § 3. Het openbaar ministerie wijst de erkende dienst aan die belast wordt met de bemiddeling en stuurt een
afschrift van de geschreven voorstellen aan de gekozen dienst.
  Als de betrokken personen geen contact opnemen, binnen de acht werkdagen van de ontvangst van de
geschreven voorstellen van het openbaar ministerie, met de gekozen dienst, neemt deze contact met ze, en dit
door alle middelen.
  Binnen de twee maanden dat de dienst gekozen wordt, stelt deze laatste een beknopt verslag op betreffende
de vorderingsstaat van de bemiddeling.
  § 4. Als de bemiddeling tot een akkoord leidt, wordt het door de jongere, de personen die het ouderlijk gezag
uitoefenen alsook door het slachtoffer ondertekend.
  Als het akkoord bepalingen bevat betreffende de vergoeding van het slachtoffer, wordt het ondertekend in
aanwezigheid van de advocaten van de ondertekenaars.
  Het akkoord wordt door het openbaar ministerie goedgekeurd. Het openbaar ministerie kan de inhoud van het
akkoord niet wijzigen en kan niet weigeren het akkoord goed te keuren behoudens als het tegen de openbare
orde indruist.
  De gekozen dienst stelt een verslag op over de uitvoering van het akkoord en stuurt het aan het openbaar
ministerie.
  Dit verslag wordt bij het proceduredossier toegevoegd.
  Wanneer de jongere het bemiddelingsakkoord uitgevoerd heeft volgens de nadere regels die bepaald werden,
stelt het openbaar ministerie een proces-verbaal op, en indien de bemiddeling op zijn initiatief werd voorgesteld,
stelt het een einde aan de openbare vordering.
  Er wordt een afschrift van het proces-verbaal overhandigd zowel aan de jongere, de personen die het ouderlijk
gezag uitoefenen, het slachtoffer, de gemachtigde dienst en, desgevallend, aan de advocaat van de jongere. Als
dat niet kon gebeuren, wordt het afschrift van het proces-verbaal langs de post gestuurd.
  § 5. Indien de bemiddeling niet tot een akkoord leidt, kunnen noch de erkenning van de materialiteit van het als
misdrijf omschreven feit, noch het verloop noch het resultaat van de bemiddeling benuttigd worden door de
gerechtelijke overheid of elke andere persoon ten nadele van de jongere.
  § 6. De documenten opgesteld en de communicaties gevoerd in het kader van een optreden van de dienst
bevoegd voor de bemiddeling blijven vertrouwelijk, met uitzondering van wat de partijen aanvaarden ter kennis te
brengen van de gerechtelijke overheid. Ze kunnen noch gebruikt worden in een strafrechtelijke, burgerlijke,
administratieve of arbitrale procedure of in elke andere procedure om betwistingen op te lossen, noch gebruikt
worden als bewijs, noch als extra-rechterlijke bekentenis.
  § 7. Indien het openbaar ministerie geen bemiddeling wenst, omkleedt het specifiek met redenen zijn beslissing
in verband daarmee. De afwezigheid van een dergelijke motivering brengt de nietigverklaring van het aanhangig
maken bij de jeugdrechtbank met zich mee.

  Titel 4. - Herstelgericht aanbod en maatregelen die verband houden met de bevoegdheid van de jeugdrechtbank

  Hoofdstuk 1. - Factoren die in aanmerking moeten worden genomen en voorafgaandelijk onderzoek

  Art. 98. Om een herstelgericht aanbod aan de jongere voor te stellen of een maatregel ten aanzien van de
jongere voor te dragen, houdt de jeugdrechtbank rekening met de volgende factoren:
  1° het belang van de jongere;
  2° zijn persoonlijkheid en zijn maturiteitsgraad;
  3° zijn leefomgeving;
  4° de ernst van de feiten, hun herhaling en hun anciënniteit, de omstandigheden waarin welke de feiten
gebeurden, de schade en de gevolgen voor het slachtoffer;
  5° de maatregelen die vooraf genomen werden ten aanzien van de jongere en zijn gedrag gedurende de
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uitvoering van deze;
  6° de openbare veiligheid.
  De beschikbaarheid van de middelen inzake opvoeding en behandeling en andere bronnen zoals voorgenomen,
wordt ook in aanmerking genomen.

  Art. 99. De jeugdrechtbank verricht al het nuttig onderzoek om de persoonlijkheid te kennen van de jongere en
zijn leefomgeving, zijn belang te bepalen en de middelen aangepast aan zijn sociale herinschakeling en aan zijn
opvoeding of aan zijn behandeling.
  Hij kan aan de dienst voor jeugdbescherming, via de directeur, vragen een sociale studie te verwezenlijken,
behoudens wanneer de jongere aan een overheidsinstelling wordt toevertrouwd.
  Hij kan ook de jongere een medisch-psychologisch onderzoek of een medisch onderzoek laten ondergaan.
  Wanneer de rechtbank een sociale studie laat gebeuren, kan hij, behoudens gevallen van hoogdringendheid,
enkel zijn beslissing nemen of wijzigen na kennis van deze studie te hebben genomen, behoudens als deze studie
hem niet toekomt binnen de 45 dagen.
  De Regering bepaalt de rubrieken van de sociale studie.

  Art. 100. Wanneer de jeugdrechtbank zich voorneemt een maatregel te treffen waarbij het optreden van een
openbare of erkende dienst betrokken wordt, raadpleegt hij de bevoegde administratie die hem inlicht over de
mogelijkheden inzake opvang en hem raadt geeft wat betreft het aangepaste type opvang.
  De Regering bepaalt de nadere regels voor de raadpleging bedoeld bij het eerste lid en de nadere regels voor de
communicatie van de openbare en erkende diensten met de bevoegde administratie.

  Hoofdstuk 2. - Herstelgericht aanbod en voorlopige maatregelen

  Art. 101.§ 1. [1 Tijdens de voorbereidingsfase, d.w.z. vanaf het ogenblik waarop de zaak bij de rechtbank
aanhangig wordt gemaakt tot de beslissing ten gronde, kan de jeugdrechtbank, als bewaring of onderzoek :
   1° de jongere, via de directeur, aan het toezicht van de dienst voor jeugdbescherming onderwerpen;
   2° de jongere een prestatieverlening van algemeen belang in verband met zijn leeftijd en zijn vermogen van
maximum dertig uur opleggen, georganiseerd door een erkende dienst;
   3° de jongere een opleidings- en bewustmakingsmodule opleggen over de gevolgen van de verrichten
handelingen en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers, georganiseerd door een erkende dienst;
   4° de jongere een begeleiding of een gespecialiseerde begeleiding met het oog op observatie, ingesteld [3
krachtens artikel 120, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°]3, opleggen;
   5° de jongere voorwaarden opleggen opdat hij in zijn leefomgeving zou kunnen blijven, overeenkomstig artikel
121;
  [3 5/1° de jongere onderwerpen aan een ambulant onderzoek en een beoordeling van de situatie en het profiel
van de jongere met het oog op het informeren van de jeugdrechter over de mogelijkheden om de jongere in zijn
leefomgeving te handhaven;]3
   6° de jongere verwijderen uit zijn leefomgeving, mits inachtneming van de hiërarchie bedoeld in artikel 122.
   De maatregelen bedoeld in 1° tot 5° van het eerste lid krijgen de voorrang op de maatregel tot verwijdering uit
de leefomgeving.]1
  Geen voorlopige maatregel kan genomen worden om een rechtstreekse sanctie te vermijden.
  Een voorlopige maatregel kan enkel genomen worden als er geen ander middel bestaat om het doel te
verwezenlijken en voor de kortst mogelijke duur.
  De rechtbank bepaalt de duur van iedere voorlopige maatregel die hij treft.
  Wanneer hij een voorlopige maatregel treft, houdt hij rekening met de factoren bedoeld bij artikel 98.
  § 2. [2 De prestatieverlening van algemeen belang en de opleidings- en bewustmakingsmodule kunnen slechts
als voorlopige maatregel opgelegd worden als het doel is de verwezenlijking van het onderzoek bedoeld in artikel
99 te bewerkstelligen.]2
  § 3. Tijdens de voorbereidingsfase kan de rechtbank een herstelgericht aanbod voorstellen overeenkomstig de
artikelen 115 tot 117 en de haalbaarheid van een schriftelijk project voorgedragen door de jongere
overeenkomstig artikel 118 onderzoeken.
  § 4.[3 Indien de jongere die voor een strafbaar feit wordt vervolgd, ten tijde van het plegen van het feit jonger is
dan twaalf jaar, verwijst de jeugdrechtbank de zaak naar het openbaar ministerie, die de individuele situatie kan
melden aan de raadsman of aan de directeur indien de zaak reeds naar hem is verwezen op grond van artikel 53,
paragraaf 1.]3
  § 5. De rechtbank kan, zelfs als de vordering van het openbaar ministerie na de datum gebeurt waarop de
jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, voorlopige maatregelen nemen of behouden totdat de jongere de
leeftijd van twintig jaar heeft bereikt, onverminderd artikel 103.
  ----------
  (1)<DFG 2019-04-25/41, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-05-2019> 
  (2)<DFG 2019-04-25/41, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-05-2019> 
  (3)<DFG 2021-10-14/22, art. 11, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 

  Art. 102. Wanneer de jeugdrechtbank een voorlopige maatregel neemt, kan hij voor de behoeften van de
informatie of van het onderzoek, de jongere verbieden in alle vrijheid te communiceren met de personen die bij
hun naam genoemd worden ander dan zijn advocaat, voor een periode van maximum dertig dagen, die een keer
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vernieuwd kan worden.

  Art. 103. De duur van de voorbereidingsfase kan niet negen maanden overschrijden.
  Bij het verstrijken van de termijn bepaald bij het eerste lid, houden de voorlopige maatregelen van rechtswege
op uitwerking te hebben.
  De voorbereidingsfase kan uitzonderlijk verlengd worden voor een periode van drie maanden, die hernieuwd
kan worden, indien deze verlenging noodzakelijk is om de als misdrijf omschreven feiten te bepalen of om de
persoonlijkheid te leren kennen van de jongere en de leden van zijn leefomgeving.
  In het kader van de verlenging bedoeld bij het derde lid, kunnen de voorlopige maatregelen genomen of
behouden worden als ernstige en uitzonderlijke omstandigheden in verband met de vereisten van de openbare
veiligheid het vergen.
  De rechtbank kleedt specifiek zijn beslissing met redenen om, om de voorbereidingsfase te verlengen alsook
zijn beslissing om voorlopige maatregelen te treffen of te behouden in het kader van de verlenging in verband
met de voorwaarden bepaald bij lid drie en vier.
  Wanneer een beroep ingesteld wordt tegen een beslissing genomen in het kader van de voorbereidingsfase,
worden de termijnen bedoeld bij lid 1 en 3 opgeschort vanaf de dag van de indiening van het beroep tot de dag
van het arrest verleend door de beroepsinstantie. De duur van deze opschorting kan niet twee maanden
overschrijden.

  Art. 104. Vanaf de mededeling van het dossier, beschikt het openbaar ministerie over een termijn van twee
maanden om de jongere voor de rechtbank te laten verschijnen of hem van zijn beslissing de zaak zonder gevolg
te laten, kennis te geven.

  Art. 105. De opvang in een overheidsinstelling met gesloten stelsel kan enkel als voorlopige maatregel
uitgesproken worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1° de jongere heeft een gedrag dat gevaarlijk is voor hemzelf of andere personen;
  2° er bestaan ernstige redenen om te vrezen dat de jongere, indien hij vrijgelaten zou worden, nieuwe als
misdrijf omschreven feiten zou plegen, zich aan de actie van de justitie zou onttrekken, proberen zou bewijzen te
doen verdwijnen of collusie zou plegen met derden.
  De duur van deze voorlopige maatregel kan niet drie maanden overschrijden.
  Daarenboven, kan de rechtbank, om gelijkaardige redenen en voor dezelfde duur, de jongere verbieden uit de
instelling uit te gaan.
  Deze maatregelen kunnen van maand tot maand verlengd worden, indien ernstige en uitzonderlijke redenen in
verband met de vereisten van de openbare veiligheid het behoud van deze maatregelen vereisen, op basis van
het verslag opgesteld door de instelling krachtens artikel 65, tweede lid. De jongere wordt voorafgaandelijk
gehoord.
  In geval van beroep, bij het verstrijken van een termijn vijftien werkdagen vanaf de dag van de beroepsakte,
houdt de voorlopige maatregel van rechtswege op uitwerking te hebben.

  Art. 106. Bij de onderzoeksrechter wordt op vordering van het openbaar ministerie de zaak aanhangig gemaakt
of wordt een zaak van ambtswege aanhangig gemaakt in geval van heterdaad als er uitzonderlijke
omstandigheden zijn en in geval van volstrekte noodzakelijkheid.
  Indien dit dringend is, kan de onderzoeksrechter voorlopige maatregelen treffen overeenkomstig de artikelen
101 tot 105.
  In dat geval, deelt hij zijn beslissing onmiddellijk mede, schriftelijk, aan de rechtbank, die dientengevolge zijn
bevoegdheid uitoefent en een beslissing neemt binnen de twee werkdagen.
  Het openbaar ministerie kan bij de rechtbank een vordering aanhangig maken met als doel de uithandengeving
bedoeld bij artikel 125 zelfs als het onderzoek niet voltooid is. De rechtbank beslist volgens de staat van de
procedure.

  Art. 107. De beroepsinstantie kan voorlopige maatregelen nemen bedoeld bij artikel 101, binnen de perken
bepaald bij artikel 103.
  De voorafgaandelijk door de rechtbank genomen voorlopige maatregelen worden behouden zolang ze niet
gewijzigd worden door de beroepsinstantie, binnen de perken bedoeld bij artikel 103.

  Hoofdstuk 3. - Herstelgericht aanbod en maatregelen ten gronde

  Art. 108. De jeugdrechtbank, als hij ten gronde beslist, geeft de voorkeur aan een herstelgericht aanbod en
onderzoekt daarna de haalbaarheid van een geschreven project dat door de jongere voorgedragen zou worden.
  Indien het herstelgericht aanbod en het geschreven project onverwezenlijkbaar of onaangepast blijken of indien
het herstelgericht aanbod onvoldoende blijkt, kan, bij wijze van opvoedingsmaatregel, de rechtbank:
  1° de jongere berispen;
  2° de jongere, via de directeur, aan het toezicht van de dienst voor jeugdbescherming onderwerpen;
  3° hem opleggen een opvoedingsprestatie in het algemeen belang uit te voeren in verband met zijn leeftijd en
zijn vermogen, van 150 uur maximum, georganiseerd door een erkende dienst;
  4° de jongere onderwerpen aan een begeleiding of een gespecialiseerde begeleiding, overeenkomstig artikel
120;
  5° de jongere voorwaarden opleggen opdat hij in zijn leefomgeving zou kunnen blijven, overeenkomstig artikel
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121;
  6° de jongere verwijderen uit zijn leefomgeving, mits inachtneming van de hiërarchie bedoeld bij artikel 122.
  De maatregelen bedoeld bij de punten 1° tot 5° van het tweede lid krijgen de voorrang op de maatregelen tot
verwijdering uit zijn leefomgeving.

  Art. 109. Enkel de berisping is van toepassing op de jongeren die minder dan twaalf jaar oud zijn op het ogenblik
van het plegen van de feiten.
  In afwezigheid van aangepaste maatregelen voor een jongere van minder dan twaalf jaar, wordt de zaak door
de rechtbank naar het openbaar ministerie doorverwezen, waarbij dit laatste de aandacht van de adviseur of van
de directeur als de zaak bij deze reeds aanhangig werd gemaakt op basis van artikel 53, § 1, op de individuele
toestand van de jongere kan vestigen.

  Art. 110. § 1. De rechtbank bepaalt de duur van iedere maatregel die hij ten gronde treft, met uitzondering van
de berisping.
  § 2. De maatregelen nemen hun einde wanneer de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt.
  § 3. In afwijking van paragraaf 2, op vordering van het openbaar ministerie, in geval van permanent wangedrag
of van gedrag dat gevaarlijk is voor de jongere, kan de rechtbank deze maatregelen ten gronde verlengen voor
een bepaalde duur van niet langer dan tot de dag waarop de jongere de leeftijd van twintig jaar bereikt. In dat
geval, wordt de vordering bij de rechtbank aanhangig gemaakt binnen de drie maanden voor de dag waarop de
jongere de leeftijd van 18 bereikt.
  § 4. In afwijking van paragraaf 2, wanneer het als misdrijf omschreven feit na de leeftijd van zestien jaar
gepleegd werd, kan de rechtbank maatregelen ten gronde nemen of behouden voor een bepaalde duur die niet
de dag overschrijdt waarop de jongere de leeftijd van twintig jaar bereikt.

  Hoofdstuk 4. - Bepalingen die de voorlopige maatregelen en maatregelen ten gronde gemeen zijn

  Afdeling 1. - Regelen inzake cumulatie van maatregelen

  Art. 111. De rechtbank kan meerdere maatregelen cumuleren, onder voorbehoud van de volgende
beperkingen:
  1° de berisping kan niet gecumuleerd worden met andere maatregelen;
  2° het geschreven project mag niet gecumuleerd worden met een herstelgericht aanbod.
  Het herstelgerichte aanbod wordt voorgesteld voorafgaandelijk aan het onderzoek van de haalbaarheid van een
geschreven project en kan niet meer voorgesteld worden na de goedkeuring van een geschreven project.

  Afdeling 2. - Verplichtingen inzake bijzondere motivering

  Art. 112. De rechtbank kleedt specifiek zijn beslissing met redenen om in verband met de factoren bedoeld bij
artikel 98 en van de hiërarchie bepaald bij de artikelen 101, § 1, tweede lid, 108 en 122.
  In geval van cumulatie van maatregelen, kleedt de rechtbank specifiek zijn beslissing in dat verband met
redenen om.

  Afdeling 3. - Wijziging van maatregelen

  Art. 113. § 1. De rechtbank kan, op elk ogenblik, de maatregel intrekken of wijzigen, ofwel van ambtswege ofwel
op initiatief van het openbaar ministerie of van de directeur van de instelling waaraan de jongere toevertrouwd is.
  § 2. Bij de rechtbank kan de zaak aanhangig worden gemaakt door de jongere, de personen die ten aanzien van
de jongere het ouderlijk gezag uitoefenen of de personen die hem in rechte of in feite opvangen, na het
verstrijken van een termijn van zes maanden vanaf de dag van het vonnis.
  De verzoeker kan niet een nieuw verzoek indienen betreffende hetzelfde onderwerp mits voorafgaande afloop
van een verstrijkingsperiode van zes maanden vanaf de dag van de laatste beslissing tot verwerping van zijn
verzoek.
  In het geval bepaald bij artikel 117, § 1, zesde lid, is de eerste wachttermijn niet van toepassing.
  § 3. De jongere, de personen die ten aanzien van de jongere het ouderlijk gezag uitoefenen of de personen die
hem in rechte of in feite opvangen, kunnen aan de rechtbank vragen, door middel van een met redenen omkleed
verzoek, de voorlopige maatregel bedoeld bij artikel 105 in te trekken of te wijzigen na het verstrijken van een
termijn van één maand vanaf de dag van het vonnis.
  De rechtbank hoort de jongere, de personen die het ouderlijke gezag uitoefenen en, desgevallend, de personen
die hem opvangen alsook het openbaar ministerie als het erom verzoekt.
  De verzoeker kan geen nieuwe aanvraag indienen betreffende hetzelfde onderwerp voor het verstrijken van een
termijn van één maand vanaf de dag van de laatste beslissing tot verwerping van zijn verzoek.
  § 4. Iedere maatregel ten gronde, met uitzondering van de berisping en de maatregel tot verwijdering uit zijn
leefomgeving, wordt opnieuw onderzocht om bevestigd, ingetrokken of gewijzigd te worden voor het verstrijken
van een termijn van één jaar vanaf de dag van het vonnis.
  Iedere maatregel tot verwijdering uit zijn leefomgeving ten gronde, wordt opnieuw onderzocht om bevestigd,
ingetrokken of gewijzigd te worden voor het verstrijken van een termijn van zes maanden vanaf de dag van het
vonnis.
  § 5. Wanneer de directeur van de inrichting waaraan de jongere toevertrouwd werd voor zijn behandeling aan
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de rechtbank vraagt om de maatregel te bevestigen, in te trekken of te wijzigen, zendt hij aan het openbaar
ministerie een ter zake omslachtig pedopsychiatrisch verslag over.

  Afdeling 4. - Mededeling van de beslissingen

  Art. 114. De rechtbank deelt onmiddellijk aan de dienst voor jeugdbescherming, door toedoen van de directeur,
elke beslissing mede waarbij hij een of meerdere maatregelen neemt.
  Desgevallend, stelt de directeur een persoon ter beschikking van de jeugdrechtbank, die deel uitmaakt van de
sociale afdeling van de dienst voor jeugdbescherming, om voor de uitvoering van de beslissing van de rechtbank
te zorgen.

  Hoofdstuk 5. - Herstelgericht aanbod, schriftelijk project en andere beschermingsmaatregelen

  Afdeling 1. - Herstelgericht aanbod

  Art. 115. § 1. De bemiddeling laat de jongere toe die verdacht wordt een als misdrijf omschreven feit te hebben
gepleegd of die een als misdrijf omschreven feit heeft begaan, de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, de
personen die hem opvangen in rechte of in feite alsook het slachtoffer, samen en met de hulp van een neutrale
bemiddelaar, de mogelijkheden te overwegen die bestaan om de gevolgen, namelijk persoonlijk of materieel, van
het als misdrijf omschreven feit, degelijk te bedwingen.
  Het hersteloverleg in groep laat de jongere toe die verdacht wordt een als misdrijf omschreven feit te hebben
gepleegd of die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, hun sociale leefgenoten alsook alle nuttige
personen, in groep en met de hulp van een neutrale bemiddelaar, in overleg ontwikkeld oplossingen te bedenken
over de manier het conflict te beheersen dat voortvloeit uit het als misdrijf omschreven feit, inzonderheid
rekening houdend met de relatie- en materiële gevolgen van dit feit.
  § 2. Een herstelgericht aanbod kan enkel in uitvoering worden gebracht indien de personen die eraan
deelnemen er uitdrukkelijk en zonder voorbehoud mee akkoord gaan, en dit gedurende de hele bemiddeling of
het heel groephersteloverleg.
  § 3. Wanneer het slachtoffer bekend is, op zijn aanvraag of op aanvraag van de jongere of indien de rechtbank
het nuttig acht, stelt deze laatste, schriftelijk aan de personen bedoeld bij de eerste paragraaf voor aan een
bemiddeling of een groepshersteloverleg deel te nemen.
  De voorstellen bedoeld bij het eerste lid kunnen aan de betrokken personen op elk ogenblik van de procedure
toegestuurd worden.

  Art. 116. § 1. De jeugdrechtbank stelt de erkende dienst aan die belast wordt met de organisatie van het
herstelgericht aanbod en stuurt een afschrift van zijn schriftelijke voorstellen aan de aangestelde dienst.
  § 2. Als de betrokken personen geen contact opnemen, binnen de acht werkdagen van de ontvangst van de
geschreven voorstellen van de rechtbank, met de gekozen dienst, neemt deze laatste contact met ze, en dit
door alle middelen.
  § 3. In geval van bemiddeling, kan de gekozen dienst, mits instemming van de betrokken personen, andere
personen bij de bemiddeling betrekken die daarbij direct belang hebben.
  In geval van groepshersteloverleg, neemt de gekozen dienst, in overleg met de betrokken personen, contact op
met de personen uit de leefomgeving van de jongere en met alle andere nuttig geachte personen.

  Art. 117. § 1. Als het herstelgerichte aanbod tot een akkoord leidt, wordt het door de jongere, de personen die
het ouderlijk gezag uitoefenen alsook door het slachtoffer ondertekend en gevoegd bij het rechterlijke dossier.
  Als het akkoord bepalingen bevat betreffende de vergoeding van het slachtoffer, wordt het ondertekend in
aanwezigheid van de advocaten van de ondertekenaars.
  In geval van groepshersteloverleg, wordt een intentieverklaring van de jongere ook ingevoegd. Erin legt hij de
concrete stappen die hij zal ondernemen om de relatie- en materiële schaden te herstellen alsook om de schade
geleden door de gemeenschap en om andere feiten in de toekomst te vermijden.
  Het akkoord wordt door de rechtbank gehomologeerd. Deze laatste kan de inhoud van het akkoord niet
wijzigen en kan niet weigeren het akkoord goed te keuren behoudens als het tegen de openbare orde indruist.
  De voor het herstelgerichte aanbod gekozen dienst stelt een verslag op over de uitvoering van het akkoord en
stuurt het aan de jeugdrechtbank.
  Indien de uitvoering van het akkoord volgens de bepaalde nadere regels geschiedt voordat de zaak voor de
rechtbank wordt gebracht, houdt de rechtbank rekening met dit akkoord en van zijn uitvoering.
  Indien de uitvoering van het akkoord volgens de bepaalde nadere regels na het vonnis plaats vindt, kan de zaak
bij de jeugdrechtbank op basis van artikel 113 aanhangig gemaakt worden met als doel het verlichten of
intrekken van de maatregel(en) ten gronde.
  § 2. Indien het herstelgericht aanbod niet tot een akkoord leidt, kunnen noch de erkenning van de materialiteit
van het als misdrijf omschreven feit, noch het verloop noch het resultaat van de bemiddeling benuttigd worden
door de gerechtelijke overheid of elke andere persoon ten nadele van de jongere.
  De gekozen dienst stelt een beknopt verslag op over het verloop van het herstelgericht aanbod en over de
afloop ervan.
  Dit verslag wordt om advies aan de betrokken personen voorgelegd en bij het gerechtelijke dossier gevoegd.
  § 3. De documenten opgesteld en de communicaties gevoerd in het kader van een optreden van de dienst
bevoegd voor het herstelgerichte aanbod blijven vertrouwelijk, met uitzondering van wat de partijen aanvaarden
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ter kennis te brengen van de gemeenschaps- en gerechtelijke overheden. Ze kunnen noch gebruikt worden in
een strafrechtelijke, burgerlijke, administratieve of arbitrale procedure of in elke andere procedure om
betwistingen op te lossen, noch gebruikt worden als bewijs, noch als extra-rechterlijke bekentenis.

  Afdeling 2. - Schriftelijk project

  Art. 118. Vanaf het begin van de procedure, informeert de rechtbank de jongere van de mogelijkheid om een
schriftelijk project voor te stellen betreffende inzonderheid één of meerdere van de volgende verbintenissen:
  1° schriftelijke of mondelinge excuses aanbieden;
  2° zelf de veroorzaakte schade in natura herstellen, indien deze beperkt blijven, of bezoldigde arbeid verrichten
met als doel de schadeloosstelling van het slachtoffer;
  3° aan een herstelgericht aanbod deelnemen zoals bedoeld bij de artikelen 115 tot 117;
  4° aan een programma voor een schoolherinschakeling deelnemen;
  5° aan specifieke activiteiten deelnemen in het kader van een leer- en vormingsproject, naar rata van maximum
45 uur prestatie;
  6° zich aan de gespecialiseerde begeleiding van een centrum voor geestelijke gezondheid, een beroepsmens of
een dienst voor psycho-medisch sociale begeleiding, onderwerpen of er een ambulante behandeling volgen;
  7° zich bij een erkende dienst aanmelden.
  Het geschreven project wordt ten laatste de dag van de verschijning ten gronde ingediend.
  Indien de rechtbank het project goedkeurt, vertrouwt hij het toezicht erop aan de dienst voor
jeugdbescherming, via de directeur, en licht de jongere van de mogelijke gevolgen van de niet-uitvoering van zijn
verbintenissen in;
  De dienst voor jeugdbescherming, via de directeur, informeert regelmatig de rechtbank over de uitvoering en
de naleving van zijn verbintenissen door de jongere.
  Indien het project niet uitgevoerd werd of onvoldoend uitgevoerd werd, kan de rechtbank een andere maatregel
nemen tijdens een latere verschijning.

  Afdeling 3. - Toezicht

  Art. 119. Wanneer de rechtbank de jongere aan het toezicht van de dienst voor jeugdbescherming
toevertrouwt, bepaalt hij nauwkeurig de redenen erom.
  De dienst voor jeugdbescherming, via de directeur, informeert regelmatig de rechtbank over de uitvoering van
de maatregel.

  Afdeling 4. - Begeleiding en gespecialiseerde begeleiding

  Art. 120. Wanneer de rechtbank beslist een jongere een begeleiding of een gespecialiseerde begeleiding te laten
volgen, kan hij:
  1° hem onder een intensieve educatieve begeleiding plaatsen volgens de door de Regering gestelde
voorwaarden;
  2° hem onder een postinstitutionele begeleiding plaatsen volgens de door de Regering gestelde voorwaarden;
  3° hem opleggen zich te onderwerpen aan de gespecialiseerde begeleiding van psychologische, sociale of
opvoedende aard van een erkende gezinsbegeleiding;
  4° hem opleggen zich te onderwerpen aan de gespecialiseerde begeleiding van een centrum voor geestelijke
gezondheid, een beroepsmens of een erkende psycho-medisch-sociale dienst, op basis van een gedetailleerd
medisch of psychologisch verslag, na een onderzoek van maximum veertien dagen, waarbij de therapeutische
noodzakelijkheid van de specifieke begeleiding wordt vastgesteld;
  5° hem opleggen aan één of meerdere opleidingsmodules of sensibiliseringsmodules deel te nemen in verband
met de gevolgen van de gepleegde handelingen en hun impact op slachtoffers, georganiseerd door een erkende
dienst;
  6° hem opleggen aan één of meerdere omkaderde sport-, maatschappelijke of cultuuractiviteiten deel te nemen;
  7° hem opleggen regelmatig een schoolinrichting voor gewoon of gespecialiseerd onderwijs te bezoeken.
  De rechtbank kan bepalen dat de uitvoering van de maatregel tot begeleiding of gespecialiseerde begeleiding
een voorwaarde is om de jongere in zijn leefomgeving te laten.

  Afdeling 5. - Voorwaardelijk voortgezet verblijf in de leefomgeving

  Art. 121. Wanneer de rechtbank beslist de jongere aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen opdat hij in zijn
leefomgeving zou kunnen blijven, kan hij hem de volgende voorwaarden opleggen, desgevallend cumulatief:
  1° niet omgaan met bepaalde personen of niet komen op bepaalde plaatsen die een band hebben met het als
misdrijf omschreven feit dat werd begaan, gedurende een bepaalde periode;
  2° een of meer bepaalde bezigheden niet uitoefenen, gelet op de specifieke omstandigheden, gedurende een
bepaalde periode;
  3° het naleven van het uitgaansverbod waarvan de duur niet meer dan drie maanden mag bestrijken en
waarvan de nadere regels worden gespecificeerd;
  4° andere voorwaarden of specifieke verbodsmaatregelen die de rechtbank bepaalt, in acht nemen, waarvan de
duur en de nadere regels bepaald worden.
  De rechtbank kan het toezicht op de inachtneming van deze voorwaarden aan de dienst voor
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jeugdbescherming, via de directeur, toevertrouwen.
  De rechtbank kan aan een politiedienst het toezicht op de uitvoering van het verbod met bepaalde personen om
te gaan of op bepaalde plaatsen te komen en het uitgaansverbod, toevertrouwen. Indien de dienst voor
jeugdbescherming ook in de uitvoering optreedt van de beslissing van de rechtbank, licht deze hem regelmatig in
over de resultaten van dit toezicht.

  Afdeling 6. - Verwijdering uit de leefomgeving

  Art. 122. Wanneer de rechtbank beslist de jongere uit zijn leefomgeving te verwijderen, neemt hij zich voor hem
in de volgende volgorde van voorrang toe te vertrouwen:
  1° aan een lid van zijn gezin of aan een van zijn leefgenoten;
  2° aan een pleegzorger die noch een familielid noch een leefgenoot is;
  3° aan een aangepaste instelling met het oog op zijn opvoeding of zijn behandeling;
  4° aan een overheidsinstelling.
  De jongere kan niet aan een overheidsinstelling toevertrouwd worden als hij aan een mentale handicap of een
mentale stoornis lijdt die door een gedetailleerd medisch verslag vastgesteld wordt.
  De opname in een overheidsinstelling met open stelstel krijgt de voorrang ten opzichte van de opname in een
overheidsinstelling met gesloten stelsel.
  Overeenkomstig artikel 111, kan een maatregel tot verwijdering uit zijn leefomgeving gecumuleerd worden met
een maatregel tot begeleiding of gespecialiseerde begeleiding.

  Art. 123. De rechtbank kan de jongere enkel aan een aangepaste instelling toevertrouwen met het oog op zijn
behandeling op basis van een gedetailleerd pedopsychiatrisch verslag, waarbij vastgesteld wordt, na een
onderzoek dat maximum veertien dagen oud is, dat deze maatregel therapeutisch noodzakelijk is.
  In dringende gevallen, kan de rechtbank de maatregel bedoeld bij het eerste lid opleggen op basis van een
gedetailleerd medisch verslag, op voorwaarde dat de therapeutische noodzakelijkheid van de maatregel
bevestigd wordt door een gedetailleerd pedopsychiatrisch verslag binnen de dertig dagen na het begin van de
maatregel.
  De rechtbank past de bepalingen van dit boek toe, onverminderd de toepassing van de wet van 26 juni 1990
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieken.
  Indien de voornoemde wet van 26 juni 1990 op een jongere die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd
voor de leeftijd van 18 jaar door de rechtbank wordt toegepast, wordt de beslissing van de geneesheer-hoofd
van dienst de maatregel op te heffen enkel uitgevoerd na een termijn van vijf werkdagen vanaf de dag waarop de
rechtbank ervan op de hoogte wordt gesteld. Binnen deze termijn en zonder deze te kunnen verlengen, beslist
de rechtbank over elke andere maatregel bedoeld bij artikel 108 die hij nuttig acht.

  Art. 124. § 1. Wanneer de rechtbank de jongere aan een overheidsinstelling beslist toe te vertrouwen, bepaalt
hij in zijn beslissing de duur van de maatregel, die enkel verlengd kan worden om uitzonderlijke redenen
verbonden met het gevaarlijke gedrag van de jongere zowel voor zichzelf als voor de anderen, alsook de open of
gesloten aard van het stelsel.
  § 2. De rechtbank kan enkel de maatregel tot opname in een overheidsinstelling met open stelsel opleggen ten
aanzien van jongeren van minstens 14 jaar op het ogenblik van het plegen van de feiten en die:
  1° een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige,
in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een correctionele hoofdgevangenisstraf van drie jaar of
een zwaardere straf tot gevolg zou kunnen hebben, ander dan een als diefstal omschreven feit of heling zonder
verzwarende omstandigheid en ander dan een als computerfraude omschreven feit;
  2° een als slagen en verwondingen omschreven feit hebben gepleegd, met verzwarende omstandigheid;
  3° reeds eerder een definitief vonnis hebben horen uitspreken waarin een plaatsingsmaatregel werd opgelegd in
een open of gesloten afdeling van een overheidsinstelling en een nieuw als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd;
  4° het voorwerp zijn van een herziening van de maatregel overeenkomstig artikel 113, om reden dat de eerder
opgelegde voorlopige of ten gronde maatregel of maatregelen niet werd of werden nageleefd door de
betrokkene(n). 
  De duur van de maatregel opgelegd ten gevolge van het eerste lid, 4°, mag maximum zes maanden bedragen
en kan niet verlengd worden.
  § 3. De rechtbank kan slechts ten aanzien van jongeren die minstens veertien jaar oud zijn op het ogenblik van
het plegen van de feiten een plaatsingsmaatregel in een gesloten stelsel van een overheidsinstelling bevelen
indien:
  1° ze een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een
meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten een straf van vijf jaar tot tien jaar opsluiting
of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben;
  2° ze een als ernstige schending van het internationale humanitaire recht omschreven feit hebben gepleegd of
een als terroristische inbreuk omschreven feit hebben gepleegd;
  3° ze een als aanranding van de eerbaarheid met geweld of dreigingen omschreven feit dat hetzij een ziekte die
ongeneeslijk lijkt, hetzij een ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid van meer dan vier maanden,
hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge heeft, een als
criminele organisatie met het oogmerk misdaden of schriftelijke of mondelinge bedreigingen te plegen
omschreven feit, een aanranding van personen, hebben gepleegd die met een hoofdgevangenisstraf veroordeeld
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kunnen worden;
  4° ten aanzien van hen reeds eerder een definitief vonnis is uitgesproken waarin een plaatsingsmaatregel werd
opgelegd in een open of gesloten stelsel van een overheidsinstelling en die een nieuw als misdrijf omschreven feit
hebben gepleegd dat bedoeld is bij paragraaf 2, 1°, 2° of 3° ;
  5° ze het voorwerp uitmaken van een herziening van een voorlopige maatregel of een maatregel ten gronde,
overeenkomstig artikel 113, omdat ze de maatregel(en) niet hebben nageleefd die hen vroeger opgelegd
werd(en) krachtens paragraaf 2 of omdat ze een andere maatregel niet in acht hebben genomen, die vroeger
opgelegd werd, en dat hij een nieuw als misdrijf omschreven hebben gepleegd bedoeld bij paragraaf 2, 1°, 2° of
3°.
  De duur van de maatregel bevolen met toepassing van het eerste lid, 5°, mag zes maanden niet overschrijden
en mag niet verlengd worden.
  § 4. Onverminderd de voorwaarden opgesomd bij de paragrafen 2 en 3, kan de rechtbank een maatregel tot
opname in een overheidsinstelling met open of gesloten stelsel bevelen ten aanzien van een jongere die van
twaalf tot veertien jaar oud is die ernstig het leven of de gezondheid van een andere persoon heeft aangetast en
waarvan het gedrag bijzonder gevaarlijk is.

  Titel 5. - Uithandengeving

  Art. 125. § 1. Indien de jongere die naar de rechtbank wordt verwezen als gevolg van een als misdrijf
omschreven feit ouder was dan zestien jaar of meer op het ogenblik waarop het feit werd gepleegd en de
rechtbank een beschermingsmaatregel onaangepast acht, kan hij de zaak uit handen geven en naar het
openbaar ministerie doorverwijzen om verdere vordering voor de bevoegde instantie indien nodig.
  De rechtbank kan echter enkel een jongere uit handen geven indien aan twee voorwaarden wordt voldaan:
  1° enerzijds, de jongere heeft al het voorwerp uitgemaakt van een maatregel tot opname in een
overheidsinstelling met gesloten stelsel voor een vorig feit dat door een definitief vonnis werd vastgesteld;
  2° anderzijds, het feit waarvoor de jongere vervolgd wordt, is:
  a) ofwel een als aanranding van de lichamelijke of psychische integriteit omschreven feit dat, ingeval het zou zijn
gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een correctionele
hoofdgevangenisstraf van vijf jaar of een zwaardere straf tot gevolg zou kunnen hebben;
  b) ofwel een als schending van het menselijke internationale recht omschreven feit of een als terroristisch
omschreven feit dat, ingeval het zou zijn gepleegd door een meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de
bijzondere wetten, een correctionele hoofdgevangenisstraf van vijf jaar of een zwaardere straf tot gevolg zou
kunnen hebben.
  In afwijking van het tweede lid, kan de rechtbank een zaak uit handen geven zonder de voorwaarde bedoeld bij
het tweede lid, 1°, in acht te nemen, in de volgende gevallen:
  1° het feit waarvoor de jongere vervolgd wordt is een feit dat, indien het zou zijn gepleegd door een
meerderjarige, in de zin van het Strafwetboek of de bijzondere wetten, een opsluitingsstraf van tien tot vijftien
jaar of een zwaardere straf tot gevolg zou kunnen hebben;
  2° de jongere niet meewerkt aan de voorlopige maatregelen of zich eraan onttrekt;
  3° de leeftijd van de jongere op het ogenblik van het vonnis, dat niet voortvloeit uit de abnormaal lange duur van
de procedure, het beroep op een beschermingsmaatregel ondoeltreffend maakt.
  De met redenen omkleding heeft betrekking op de persoonlijkheid van de jongere en zijn maturiteitsgraad.
  De aard, frequentie en ernst van het (de) feit(en) dat hem verweten wordt / die hem worden verweten, worden
in aanmerking genomen in de mate dat ze relevant zijn voor de evaluatie van zijn persoonlijkheid.
  § 2. De rechtbank kan een zaak alleen uit handen geven na een sociale studie en het medisch-psychologisch
onderzoek bedoeld bij artikel 99, tweede lid en derde lid te hebben laten uitvoeren.
  De rechtbank kan de zaak betreffende een jongere uit handen geven zonder over het verslag over het
medisch-psychologisch onderzoek te beschikken wanneer hij vaststelt dat de jongere zich aan dit onderzoek
onttrekt of het weigert.
  De rechtbank kan een zaak betreffende een jongere uit handen geven zonder over de sociale studie en het
medisch-psychologisch onderzoek te beschikken als het om een als misdaad omschreven feit gaat dat een
opsluitingsstraf van meer dan twintig jaar tot gevolg zou kunnen hebben en waarvoor de jongere enkel vervolgd
zal worden als hij de leeftijd van achttien zal hebben bereikt.
  De Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van het medisch-psychologisch onderzoek.

  Boek VI. - Adviesinstanties en overleginstanties

  Titel 1. - Gemeenschapsraad

  Art. 126.- Er wordt een gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming
opgericht.
  De gemeenschapsraad is een denkorgaan dat een algemene bevoegdheid heeft om op eigen initiatief of op
aanvraag van de regering adviezen en voorstellen te geven over alle aangelegenheden inzake preventie,
hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, met inbegrip van de hulpverlening aan mishandelde kinderen
en met uitzondering van adoptie [1 en de opvang in gemeenschapscentra voor jongeren die zijn overgedragen]1.
  Deze bevoegdheid bevat inzonderheid de volgende opdrachten :
  1° een advies uitbrengen over elk voorontwerp van decreet en elk ontwerp van reglementair besluit betreffende
preventie, hulpverlening aan de jeugd of jeugdbescherming ;
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  2° alle voorstellen, op eigen initiatief of op aanvraag van de Regering, formuleren over de algemene oriëntatie
van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming ;
  3° verslag om de drie jaar uitbrengen over de regelgeving betreffende de overheidsinstellingen en over het type
en het aantal plaatsen die nodig zijn binnen de bovenvermelde instellingen ;
  4° elk jaar een debat met zijn leden organiseren in verband met de betrekkingen tussen de gezinnen en de
verschillende actoren van de sector en een verslag daarover uitbrengen ;
  5° de openbare overheden op alle machtsniveaus en de openbare of private diensten, al dan niet erkend,
interpelleren over elke toestand die ongunstig is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen of jongeren en
voor hun sociale integratie op het grondgebied van de Franse Gemeenschap.
  ----------
  (1)<DFG 2019-03-14/24, art. 148, 003; Inwerkingtreding : 23-04-2019> 

  Art. 127. - De gemeenschapsraad is samengesteld uit de volgende leden :
  1° een vertegenwoordiger van de opdrachtdiensten voor preventie, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  2° een vertegenwoordiger van elke organisatie of federatie van erkende diensten, voorgedragen door deze
laatste ;
  3° een vertegenwoordiger van elke representatieve werknemersorganisatie van de privé-sector, voorgedragen
door deze laatste ;
  4° een vertegenwoordiger van elke representatieve werknemersorganisatie van de openbare sector,
voorgedragen door deze laatste ;
  5° een vertegenwoordiger van de Jeugdraad ;
  6° een vertegenwoordiger van de " Office de la Naissance et de l'Enfance ", voorgedragen door zijn raad van
bestuur ;
  7° een vertegenwoordiger van de teams SOS Kinderen, voorgedragen door de federatie van de teams SOS
Kinderen ;
  8° een vertegenwoordiger van de bevoegde administratie inzake jeugd, voorgedragen door haar leidend
ambtenaar ;
  9° de coördinator van het team facilitatoren in de zin van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie
van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van
het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de
studieoriëntatie;
  10° een vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor adoptie, voorgedragen door zijn voorzitter ;
  11° twee adviseurs, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  12° twee directeurs, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  13° een vertegenwoordiger van de afgevaardigden van de diensten voor hulpverlening aan de jeugd en de
diensten voor jeugdbescherming, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  14° een directeur van de overheidsinstellingen, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  15° een vertegenwoordiger van de openbare centra maatschappelijk welzijn voorgedragen door de " Union des
Villes et des Communes de Wallonie " ;
  16° een vertegenwoordiger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voorgedragen door de "
Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel" ;
  17° een vertegenwoordiger van het " " Réseau wallon de lutte contre la pauvreté ", voorgedragen door dit
laatste ;
  18° een vertegenwoordiger van het " Forum Bruxelles contre les inégalités ", voorgedragen door dit laatste ;
  19° twee vertegenwoordigers van de " Union francophone des magistrats de la jeunesse ", de ene van de zetel
en de andere van het openbaar ministerie, voorgedragen door deze unie ;
  20° een lid van het parket-generaal, collegiaal voorgedragen door de procureurs-generaal van de Hoven van
beroep van Brussel, Luik en Bergen ;
  21° een raadsheer van een jeugdkamer, een hof van beroep, collegiaal voorgedragen door de raadsheren van
de jeugdkamers van de Hoven van beroep van Brussel, Luik en Bergen ;
  22° twee advocaten gespecialiseerd in de hulpverlening aan de jeugd en de jeugdbescherming, voorgedragen
voor het "Ordre des barreaux francophones et germanophone" ;
  23° vier personen van de sector van wetenschappelijk onderzoek, voorgedragen door de Academie voor
Onderzoek en Hoger Onderwijs ;
  24° een vertegenwoordiger aangesteld door elke minister belast met één of meer van de volgende
bevoegdheden : preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, kind, jeugd, opvoeding ;
  25° de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde ;
  26° de algemeen afgevaardigde of zijn vertegenwoordiger ;
  27° een personeelslid van het Waarnemingscentrum voor kind, jeugd en hulpverlening aan de jeugd.
  De leden van de gemeenschapsraad worden door de Regering voor een periode van vijf jaar benoemd.
  De leden van de gemeenschapsraad bedoeld in het eerste lid, 23° tot 27°, wonen de vergaderingen met
raadgevende stem bij.
  De Regering benoemt, voor elk stemgerechtigd lid van de gemeenschapsraad, een plaatsvervangend lid,
volgens dezelfde procedure als voor de werkende leden.
  De Regering stelt een voorzitter en twee ondervoorzitters aan onder de stemgerechtigde leden van de
gemeenschapsraad.
  Het secretariaat van de gemeenschapsraad wordt door de bevoegde administratie waargenomen.
  De gemeenschapsraad kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, op eigen initiatief of op hun aanvraag,
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horen en uitnodigen op zijn werkzaamheden, die in de uitoefening van zijn opdrachten zouden kunnen toelichten.

  Art. 128. - De Regering bepaalt de werkingsregels van de gemeenschapsraad en de procedure voor de
benoeming van zijn leden.
  De Regering stelt de termijnen vast waarin de adviezen uitgebracht worden en bepaalt de procedure die
gevolgd moet worden indien deze niet nageleefd worden.

  Titel 2. - Raad voor intrasectoraal overleg.

  Art. 129. - Er wordt een raad voor intrasectoraal overleg opgericht in elke afdeling of in elk arrondissement dat
niet uit afdelingen samengesteld wordt.
  De raad voor intrasectoraal overleg voert de volgende opdrachten uit :
  1° het overleg en de samenwerking bevorderen van het geheel van de actoren van preventie, hulpverlening aan
de jeugd en jeugdbescherming van de afdeling of het arrondissement om hun praktijken te verbeteren ;
  2° de minister, elk jaar, een advies uitbrengen over de behoeften van de afdeling of het arrondissement inzake
de erkende diensten krachtens artikel 39, overeenkomstig de programmeringsbeginselen bedoeld in artikel 140 ;
  3° de aanvragen om advies van de erkenningscommissie beantwoorden over de opportuniteit van de
aanvragen tot erkenning van de diensten gevestigd op het grondgebied van de afdeling of van het
arrondissement.

  Art. 130. - De raad voor intrasectoraal overleg is samengesteld als volgt :
  1° een vertegenwoordiger van elke dienst van de afdeling of van het arrondissement, erkend overeenkomstig
artikel 139 ;
  2° een vertegenwoordiger van elke dienst voor schoolherinschakeling van de afdeling of van het
arrondissement, erkend overeenkomstig het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een
gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn
van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de
studieoriëntatie ;
  3° de opdrachtdienst voor preventie van het arrondissement of zijn vertegenwoordiger ;
  4° de adviseur of zijn vertegenwoordiger ;
  5° de directeur of zijn vertegenwoordiger ;
  6° een jeugdmagistraat van de zetel, aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de
afdeling of van het arrondissement ;
  7° een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie, aangesteld door de procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg van de afdeling of van het arrondissement.
  De raad voor intrasectoraal overleg wordt door de adviseur of zijn vertegenwoordiger voorgezeten.
  Het secretariaat van de raad voor intrasectoraal overleg wordt door de administratieve afdeling van de dienst
voor hulpverlening aan de jeugd waargenomen.

  Art. 131. - De Regering bepaalt de werkingsregels van de raad voor intrasectoraal overleg en de procedure
voor de benoeming van zijn leden.

  Titel 3. - Deontologische commissie

  Art. 132. - Er wordt een deontologische commissie voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en
jeugdbescherming opgericht.
  De deontologische commissie heeft als opdracht adviezen uit te brengen over alle deontologische vragen inzake
preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, met inbegrip van deze die voortvloeien uit de
toepassing van de ethische gedragsregels die door de Regering worden vastgesteld.
  Het advies van de deontologische commissie wordt uitgebracht ofwel op eigen initiatief, ofwel op aanvraag van
de Regering, ofwel op aanvraag van de personen betrokken bij een deontologische vraag.

  Art. 133. - De deontologische commissie is samengesteld als volgt :
  1° een adviseur, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  2° een directeur, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  3° een jeugdmagistraat ;
  4° een lid van de " Liga voor Mensenrechten ", voorgedragen door de raad van bestuur van deze liga ;
  5° vier personen die licentiaat zijn of die houder zijn van een master in de rechten, criminologie, klinische
psychologie, sociologie, filosofie of van een doctoraat in psychiatrie, die het bewijs kunnen leveren van een
beroepservaring inzake preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, voorgedragen door de
Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs ;
  6° een persoon uit de sector van de erkende residentiële opdrachtdiensten, voorgedragen door de betrokken
organisaties en federaties ;
  7° een persoon uit de sector van de erkende niet-residentiële opdrachtdiensten, voorgedragen door de
betrokken organisaties en federaties ;
  8° een persoon uit de sector van de diensten zonder opdracht erkend krachtens artikel 139, voorgedragen
door de betrokken organisaties en federaties ;
  9° de algemeen afgevaardigde of zijn vertegenwoordiger ;
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  10° twee leden van de bevoegde administratie, waaronder een vertegenwoordiger van de dienst belast met de
overheidsinstellingen, voorgedragen door de leidend ambtenaar.
  De leden van de deontologische commissie worden door de Regering voor een periode van vijf jaar benoemd.
  De leden van de deontologische commissie bedoeld in het eerste lid, 9° en 10°, wonen de vergaderingen met
raadgevende stem bij.
  De Regering stelt een voorzitter en een ondervoorzitter aan onder de stemgerechtigde leden van de
deontologische commissie.

  Art. 134. - De Regering bepaalt de werkingsregels van de deontologische commissie en de procedure voor de
benoeming van haar leden.

  Titel 4. - Overlegcommissie betreffende de opleiding

  Art. 135. - Er wordt een overlegcommissie betreffende de opleiding opgericht met de volgende opdrachten :
  1° zorgen voor een vast overleg tussen de opleidingsdiensten van de bevoegde administratie, de erkende
opleidingsdiensten en de erkende diensten overeenkomstig artikel 139 ;
  2° een advies om de drie jaar aan de minister of aan de gemeenschapsraad uitbrengen over de inzet inzake
opleiding in de sector van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming.

  Art. 136. - De overlegcommissie betreffende de opleiding is samengesteld als volgt :
  1° een vertegenwoordiger van elke organisatie of federatie van erkende diensten, voorgedragen door deze
laatste;
  2° een vertegenwoordiger van elke erkende opleidingsdienst, voorgedragen door deze laatste ;
  3° een vertegenwoordiger van elke representatieve werknemersorganisatie van de privé-sector, voorgedragen
door deze laatste ;
  4° een vertegenwoordiger van elke representatieve werknemersorganisatie van de openbare sector,
voorgedragen door deze laatste ;
  5° een vertegenwoordiger van de opdrachtdiensten voor preventie, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  6° een vertegenwoordiger van de adviseurs, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  7° een vertegenwoordiger van de directeurs, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  8° de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde ;
  9° een vertegenwoordiger van de minister.
  De leden van de overlegcommissie betreffende de opleiding worden door de Regering voor een periode van vijf
jaar benoemd.
  Het lid van de overlegcommissie betreffende de opleiding bedoeld in het eerste lid, 9°, woont de vergaderingen
met raadgevende stem bij.
  De overlegcommissie betreffende de opleiding wordt door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde
voorgezeten.

  Art. 137. - De Regering bepaalt de werkingsregels van de overlegcommissie betreffende de opleiding en de
procedure voor de benoeming van haar leden.

  Titel 5. - Bond van adviseurs en directeurs

  Art. 138. - § 1. Er wordt een Bond van adviseurs en directeurs opgericht die de volgende opdrachten uitvoert :
  1° voor de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden zorgen;
  2° raadgevingen aan de adviseurs en directeurs, op hun aanvraag, betreffende hun beroepspraktijk ;
  3° adviezen aan de adviseurs en directeurs, op eigen initiatief of op hun aanvraag, verlenen over principiële
vragen rond hun beroepspraktijk ;
  4° adviseurs en directeurs die aangesteld moeten worden, voordragen binnen de verschillende adviesinstanties
en overleginstanties opgericht door dit boek.
  § 2. De Bond van adviseurs en directeurs is samengesteld uit het geheel van de adviseurs en directeurs en uit
hun adjuncten, in functie, onder voorbehoud van hun toetreding.
  § 3. De Regering bepaalt de werkingsregels van de Bond van adviseurs en directeurs.

  Boek VII. - Erkenning van diensten, subsidies en evaluatie

  Titel 1. - Erkenning van diensten en subsidies

  Art. 139. - Elke rechtspersoon die een dienst organiseert met als doel preventieacties voor kinderen of jongeren
te ontwikkelen of kinderen of jongeren gewoonlijk te helpen of te beschermen, overeenkomstig dit wetboek,
moest ook daartoe door de Regering erkend worden.

  Art. 140. - De rechtspersonen bedoeld in artikel 139 worden erkend, voor de diensten die ze organiseren, op
basis van de programmeringsbeginselen.
  De programmeringsbeginselen worden door de Regering vastgesteld en maken het mogelijk voor elke persoon
bedoeld in artikel 2, 13°, 15°, 16° en 19° om in aanmerking te komen voor een gepaste begeleiding door een
erkende dienst.
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  Art. 141. - De Regering bepaalt de algemene erkenningsvoorwaarden van de erkende diensten overeenkomstig
artikel 139.
  Deze voorwaarden hebben betrekking op :
  1° de juridische vorm en het doel van de rechtspersoon die de dienst organiseert ;
  2° de rechten en plichten van kinderen of jongeren, hun gezinnen en hun leefgenoten ;
  3° het opvoedingsproject en het huishoudelijk reglement die van toepassing zijn op de kinderen of jongeren,
met inbegrip van de begeleiding betreffende het personeel, de nadere regels voor de deelneming en het luisteren
naar kinderen of jongeren, hun gezinnen en hun leefgenoten en, in voorkomend geval, de nadere regels voor het
behoud van de persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact tussen het kind of de jongere en zijn ouders;
  4° de oprichting van een opvoedingsraad ;
  5° de personeelsleden ;
  6° de hygiëne en de veiligheid van lokalen en hun overeenstemming met de uitvoering van de opdracht ;
  7° de aansprakelijkheid die gedekt moet worden door een verzekering ;
  8° de periodiciteit en de inhoud van de informatie betreffende de normen in verband met de veiligheid, de
gebouwen en installaties, de boekhouding en het beheer, meegedeeld aan de administratie ;
  9° de periodiciteit en de inhoud van de informatie betreffende de hulpverlening of de bescherming die
meegedeeld worden aan de overheden die beslist hebben over de maatregel ten opzichte van het kind of de
jongere en aan de personen die deze maatregel toepassen;
  10° het bijhouden van administratieve en boekhoudkundige documenten.

  Art. 142. - Elke rechtspersoon die een dienst organiseert met als doel preventieacties te voeren, wordt erkend
overeenkomstig artikel 139 en is van plan zulke acties uit te voeren ook ten gunste van jongeren ouder dan
achttien jaar en minder dan tweeëntwintig jaar overeenkomstig dit wetboek, moest specifiek daartoe door de
Regering erkend worden.
  De diensten bedoeld in het eerste lid werken samen met de diensten die behoren tot de algemene sociale
hulpverlening voor de zelfredzaamheid van de jongere.

  Art. 143. - De Regering bepaalt de bijzondere erkenningsvoorwaarden die eigen zijn aan elk type opdracht.

  Art. 144. De Regering bepaalt de procedure voor de erkenning van de diensten die erkend worden
overeenkomstig artikel 139 en artikel 142.
  De Regering beslist over de erkenningsaanvragen van de diensten die erkend worden overeenkomstig artikel
139 en artikel 142 na het advies te hebben ingewonnen van de erkenningscommissie bedoeld in artikel 146.

  Art. 145. - De Regering stelt de erkenningsvoorwaarden vast en bepaalt de procedure voor de erkenning van
de diensten die als opdracht hebben te zorgen voor de opleiding en de vervolmaking van het personeel van de
verschillende sectoren, openbare en private, de preventie, hulpverlening aan de jeugd, de jeugdbescherming en
de algemene maatschappelijke hulpverlening en dit, onverminderd de opleidingen voor het personeel van de
openbare dienst die door de bevoegde administratie georganiseerd worden.
  De Regering beslist over de aanvragen om erkenning van de opleidingsdiensten bedoeld in het eerste lid na het
advies te hebben ingewonnen van de erkenningscommissie bedoeld in artikel 146.

  Art. 146. - § 1. Er wordt een erkenningscommissie opgericht, die belast is met het uitbrengen van adviezen
over de mogelijkheid tot aanvragen om erkenning, gebaseerd op de programmeringsbeginselen vastgesteld door
de Regering overeenkomstig artikel 140, en over de intrekkingen van erkenning.
  § 2. De erkenningscommissie is samengesteld als volgt :
  1° een adviseur, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  2° een directeur, voorgedragen door de leidend ambtenaar ;
  3° een vertegenwoordiger van elke organisatie of federatie van erkende diensten, voorgedragen door deze
laatste ;
  4° een vertegenwoordiger van elke representatieve werknemersorganisatie van de privé-sector, voorgedragen
door deze laatste ;
  5° een vertegenwoordiger van elke representatieve werknemersorganisatie van de openbare sector,
voorgedragen door deze laatste ;
  6° een jeugdmagistraat ;
  7° een vertegenwoordiger van de minister ;
  8° de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde.
  De leden van de erkenningscommissie worden door de Regering voor een periode van vijf jaar benoemd.
  De leden van de erkenningscommissie bedoeld in het eerste lid, 7° en 8°, wonen de vergaderingen met
raadgevende stem bij.
  De Regering benoemt, voor elk stemgerechtigd lid van de erkenningscommissie, een plaatsvervangend lid,
volgens dezelfde procedure als voor de werkende leden.
  De vertegenwoordigers van de federaties van opleidingsdiensten zijn slechts stemgerechtigd als het gaat om
een advies uit te brengen over een aanvraag om erkenning betreffende een opleidingsdienst.
  De erkenningscommissie wordt door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde voorgezeten.
  Het secretariaat van de erkenningscommissie wordt door de bevoegde administratie waargenomen.
  § 3. De Regering bepaalt de werkingsregels van de erkenningscommissie en de procedure voor de benoeming
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van haar leden.
  De Regering stelt de termijnen vast waarin de adviezen uitgebracht worden en bepaalt de procedure die
gevolgd moet worden indien deze niet nageleefd worden.

  Art. 147. - § 1. Wanneer de erkenningscommissie ertoe gebracht wordt een aanvraag om erkenning voor een
dienst bedoeld in artikel 139 of in artikel 142 te onderzoeken, baseert ze zich op de adviezen van de raden voor
intrasectoraal overleg en van de bevoegde administratie betreffende de mogelijkheid tot de uitvoering van het
project gebaseerd op de programmeringsbeginselen die door de Regering overeenkomstig artikel 140
vastgesteld worden.
  Kan niet deelnemen aan de beraadslaging betreffende het advies dat uitgebracht moet worden over de
mogelijkheid tot een aanvraag om erkenning, het lid van de erkenningscommissie dat lid is van de raad voor
intrasectoraal overleg dat al een advies over dezelfde aanvraag uitgebracht heeft.
  Wanneer de erkenningscommissie vaststelt dat alle ontvangen adviezen gunstig zijn, brengt ze een gunstig
advies uit.
  § 2. Wanneer de erkenningscommissie ertoe gebracht wordt een aanvraag om erkenning te onderzoeken voor
een dienst bedoeld in artikel 145, baseert ze zich op het advies van de bevoegde administratie betreffende de
mogelijkheid tot de uitvoering van het project.

  Art. 148. - Wanneer vastgesteld wordt dat de erkende dienst niet meer aan de erkenningsvoorwaarden
beantwoordt, kan de Regering, na hem in gebreke te hebben gesteld en het advies te hebben ingewonnen van
de erkenningscommissie, de erkenning intrekken, volgens de nadere regels die ze bepaalt.
  In dringende en dwingende omstandigheden, wanneer blijkt dat de dienst aan zijn plichten niet meer kan
voldoen, kan de Regering behoorlijk gemotiveerde maatregelen tot behoud nemen die kunnen leiden tot de
rechtstreekse intrekking van de erkenning zonder ingebrekestelling, in het belang van de begeleide kinderen of
jongeren. De maatregelen tot behoud kunnen slechts genomen worden op basis van een verslag van de
bevoegde administratie, waarbij dringende en dwingende omstandigheden deze maatregelen alsook de
opmerkingen gemaakt door de dienst bij de verhoring verantwoorden.
  De Regering bepaalt de nadere regels voor de dringende procedure bedoeld in het tweede lid.

  Art. 149. - § 1. De erkende diensten komen in aanmerking voor subsidies die de volgende kosten kunnen
dekken :
  1° de personeelskosten ;
  2° de werkingskosten ;
  3° de individuele kosten.
  § 2. Een subsidie voor personeelskosten wordt toegekend aan de erkende diensten, op basis van ten minste de
volgende elementen :
  1° de normen inzake de personeelsbezetting bepaald door de Regering voor elk type van opdracht ;
  2° de kwalificatienormen en de weddeschalen voor de bezoldiging van het personeel, bepaald door de Regering
;
  3° de nadere regels voor de berekening van de anciënniteit die in aanmerking komt voor de berekening van de
wedde, bepaald door de Regering.
  § 3. De Regering bepaalt, in voorkomend geval, de aard van de gegevens uit de geïnformatiseerde databank
voor tewerkstelling, zoals bepaald in het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2007 betreffende
de invoering van een geïnformatiseerde databank voor tewerkstelling in de non-profit sector van de Franse
Gemeenschap en die bezorgd worden aan de bevoegde administratie voor de vaststelling van de
personeelskosten. Deze data worden bezorgd en gebruikt met inachtneming van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van haar
uitvoeringsbesluiten.
  § 4. Een subsidie voor werkingskosten wordt toegekend aan de erkende diensten om de uitgaven bepaald door
de Regering te dekken.
  Het bedrag van de subsidie voor werkingskosten wordt door de Regering voor elk type opdracht bepaald.
  § 5. De subsidie voor personeelskosten kan ook de werkingsuitgaven dekken en omgekeerd, binnen de perken
bepaald door de Regering.
  § 6. Een subsidie voor individuele kosten wordt toegekend aan de erkende diensten waarvan de opdracht in de
collectieve of individuele huisvesting, in de verzelfstandiging of in de begeleiding van de pleegzorgers bestaat om
de dagelijkse onderhouds- en opvoedingskosten van kinderen en jongeren te dekken die hen toevertrouwd
worden, zoals bepaald door de Regering.
  § 7. De pleegzorgers, indien ze niet begeleid worden door een daartoe erkende dienst, komen in aanmerking
voor de tegemoetkomingen die bestemd zijn om de dagelijkse onderhouds- en opvoedingskosten te dekken voor
kinderen en jongeren die hen toevertrouwd worden, zoals bepaald door de Regering.
  § 8. De niet-erkende rechtspersonen en de personen die af en toe meewerken aan de toepassing van dit
wetboek, kunnen subsidies en tegemoetkomingen genieten die bestemd zijn om de dagelijkse kosten te dekken
voor de begeleiding van kinderen en jongeren die hen worden toevertrouwd, zoals bepaald door de Regering.
  § 9. De Regering bepaalt de nadere regels voor de berekening en de toekenning van subsidies en
tegemoetkomingen.

  Titel 2. - Evaluatie.
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  Hoofdstuk 1. - Interne evaluatie van de diensten

  Art. 150. - Elke erkende dienst evalueert, ten minste om de twee jaar, zijn opvoedingsproject.
  Deze evaluatie heeft als doel de dienst op te nemen in een voortgezet verbeteringsproces voor preventie, hulp
en bescherming verleend aan de personen bedoeld in artikel 2, 13°, 15°, 16° en 19°.
  De resultaten van deze evaluatie worden uitsluitend voorbehouden aan het interne gebruik van de dienst.
  Deze evaluatie heeft ten minste betrekking op de volgende dimensies :
  1° de waarborg van de rechten van de personen bedoeld in artikel 2, 13°, 15°, 16° en 19°, het in aanmerking
nemen van hun woord en de personalisatie van hun begeleiding ;
  2° de uitvoering van de opdrachten toevertrouwd aan de dienst en van zijn opvoedingsproject.

  Hoofdstuk 2. - Evaluatie van de uitvoering van de beginselen van het wetboek

  Art. 151. - De Regering laat, in samenwerking met de bevoegde administratie, een externe evaluatie uitvoeren
van de relevantie en de doeltreffendheid van de maatregelen die uitgevoerd worden door het geheel van de
sector om aan de beginselen bedoeld in de Inleidende titel te beantwoorden.
  Om deze evaluatie te verwezenlijken worden onderzoekers aangesteld ten gevolge van een openbare
offerteaanvraag.
  In dit kader wordt een comité, belast met de begeleiding van deze evaluatie, opgericht volgens de nadere regels
bepaald in de offerteaanvraag.
  Het begeleidingscomité is samengesteld uit ten minste een vertegenwoordiger van de minister, de
vertegenwoordigers van het Waarnemingscentrum voor Kind, Jeugd en Hulpverlening aan de jeugd, een
vertegenwoordiger van de bevoegde administratie en een vertegenwoordiger van de erkende diensten en
instellingen.
  Het eindverslag wordt ten laatste in het midden van de zittingstijd aan de Regering bezorgd.
  Binnen de drie maanden na de ontvangst van het verslag bezorgt de Regering het ter informatie aan de
gemeenschapsraad en aan het parlement.

  Boek VIII. - Financiële, algemene, straf- en slotbepalingen.

  Titel 1. - Financiële bepalingen.

  Art. 152. - Aan de bevoegde administratie wordt kennis gegeven van elke beslissing die genomen wordt
overeenkomstig dit wetboek wanneer ze uitgaven ten gevolge heeft die ten laste van de begroting van de Franse
Gemeenschap vallen.

  Art. 153. - De deelneming van personen die levensonderhoud aan het kind verschuldigd zijn voortvloeiend uit de
maatregelen genomen met toepassing van de artikelen 35, § 4, 37, 51, 52, 101 en 108, wordt bepaald door de
adviseur of door de directeur volgens de criteria en de nadere regels vastgesteld door de Regering.
  De vaststelling van een deelneming in de kosten in hoofde van een andere onderhoudsplichtige dan een
bloedverwant in de eerste graad sluit geen toekenning van subsidies uit aan deze onderhoudsplichtige wanneer
de hulp of de bescherming door een tussenpersoon verleend wordt.
  De jeugdrechtbank doet uitspraak over de beroepen die tegen deze vaststellingen ingediend worden.
  De invordering van de kosten ten laste van betrokkenen wordt door de Regering ingesteld.
  Ingeval van gedwongen tenuitvoerlegging wordt de invordering van deze kosten toevertrouwd aan de
administratie van de Registratie en Domeinen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 de domaniale wet van
22 december 1949.

  Titel 2. - Algemene bepalingen.

  Art. 154. - De Regering laat door de ambtenaren die hij daartoe delegeert het volgende onderzoeken :
  1° de erkende diensten ;
  2° de diensten voor hulpverlening aan de jeugd alsook de diensten voor jeugdbescherming ;
  3° de overheidsinstellingen, in open en gesloten milieu ;
  4° de niet-erkende rechtspersonen en de personen die af en toe meewerken aan de toepassing van dit
wetboek.

  Art. 155. - Behoudens medische contra-indicatie kunnen de kinderen en jongeren die toevertrouwd worden aan
een residentiële erkende dienst of aan een overheidsinstelling overeenkomstig een maatregel tot hulpverlening of
bescherming, aan vaccinaties en preventieve inentingen onderworpen worden, volgens de regels bepaald door
de Regering.

  Art. 156. - De samenwerkingsprotocollen worden gesloten tussen de sector van preventie, hulpverlening aan
de jeugd en de andere sectoren om de preventie en de begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen bedoeld
in dit wetboek te verbeteren.

  Titel 3. - Strafbepalingen.
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  Art. 157. - Elke persoon die zijn medewerking aan de toepassing van dit wetboek verleent, staat daardoor in
voor de geheimhouding van de feiten die hem in de uitoefening van zijn opdracht worden toevertrouwd en die
hiermede verband houden en op wie de bepalingen van het Strafwetboek betreffende het beroepsgeheim
worden toegepast.

  Art. 158. - De persoon die gewoonlijk kinderen of jongeren onderdak verleent overeenkomstig de toepassing
van dit wetboek zonder de erkenning te hebben gekregen of in overtreding met een beslissing tot weigering of
intrekking van de erkenning, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met
geldboete van zesentwintig tot vijfduizend euro of met één van die straffen alleen.

  Art. 159. - De schending van de verplichtingen opgelegd door de beslissingen genomen krachtens artikel 153
wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van het Strafwetboek betreffende de verlating van familie.

  Titel 4. - Slotbepalingen

  Art. 160. - In het decreet van 20 juni 2002 tot instelling van een algemeen afgevaardigde van de Franse
Gemeenschap voor de rechten van het kind, wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidend als volgt :
  " Art. 4/1. De algemeen afgevaardigde zit de toezichtcommissie voor die ingesteld wordt bij hem krachtens
artikel 73 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het Wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd
en jeugdbescherming. ".

  Art. 161. - In artikel 2 van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie worden de woorden " van
hulpverlening aan de jeugd " geschrapt en worden de woorden " overeenkomstig het decreet van 4 maart 1991
inzake hulpverlening aan de jeugd " vervangen door de woorden " overeenkomstig het decreet van 18 januari
2018 houdende het Wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming ".

  Art. 162. - In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° 5° wordt vervangen als volgt :
  " 5° een lid van de gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming ; " ;
  2° 6° wordt vervangen als volgt :
  " 6° een afgevaardigde van de adviseurs voor hulpverlening aan de jeugd en de directeurs voor
jeugdbescherming ; ".

  Art. 163. - In artikel 15, derde lid, 2°, van hetzelfde decreet worden de woorden " de erkenningscommissie
bedoeld in artikel 46 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd " vervangen door de
woorden " de erkenningscommissie bedoeld in het Boek VII van het decreet van 18 januari 2018 houdende het
wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming ".

  Art. 164. - In artikel 1 van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° 6° wordt vervangen als volgt :
  " 6° adviseur : de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd in de zin van het decreet van 18 januari 2018
houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming ; " ;
  2° 7° wordt vervangen als volgt :
  " 7° directeur : de directeur voor jeugdbescherming in de zin van het decreet van 18 januari 2018 houdende het
wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming ; " ;
  3° 12° wordt ingevoegd, luidend als volgt :
  " 12° arrondissement : elk in het Franse taalgebied gelegen gerechtelijk arrondissement en het gerechtelijk
arrondissement Brussel, beperkt tot het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ; " ;
  4° 13° wordt ingevoegd, luidend als volgt :
  " 13° afdeling : de afdeling van de rechtbank van eerste aanleg, zoals bepaald bij de koninklijke besluiten
genomen ter uitvoering van artikel 186 van het Gerechtelijk Wetboek. ".

  Art. 165. - Artikel 4 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt :
  " Art. 4. Er wordt een coördinatiecommissie voor hulpverlening aan mishandelde kinderen ingesteld in elke
afdeling of in elk arrondissement dat niet uit afdelingen samengesteld is.
  Nochtans kan een coördinatiecommissie voor verschillende afdelingen ingesteld worden. ".

  Art. 166. - In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° 1° wordt vervangen als volgt :
  " 1° een vertegenwoordiger van team SOS Kinderen of de teams SOS Kinderen die in de afdeling of in het
arrondissement werken indien dit niet uit afdelingen samengesteld wordt ; " ;
  2° 2° wordt vervangen als volgt :
  " 2° de adviseur van de afdeling of van het arrondissement ; " ;
  3° 3° wordt vervangen als volgt :
  " 3° de directeur van de afdeling of van het arrondissement ; " ;
  4° 5° wordt vervangen als volgt :
  " 5° de jeugdrechter of jeugdrechters van de afdeling of van het arrondissement indien dit niet uit afdelingen
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samengesteld wordt ; " ;
  5° 6° wordt vervangen als volgt :
  " 6° de magistraat (ten) van het jeugdparket van de afdeling of van het arrondissement indien dit niet uit
afdelingen samengesteld wordt ; ".

  Art. 167. - In artikel 6, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden " per betrokken gerechtelijk
arrondissement " vervangen door de woorden " per betrokken afdeling ".

  Art. 168. - In artikel 9, 1°, van hetzelfde decreet worden de woorden " door de consulent jeugdzorg ter
verwijzing naar artikel 36, § 3 van het decreet van 4 maart 1991 of door de directeur overeenkomstig een
rechterlijke beslissing op grond van artikel 38 van het decreet van 4 maart 1991 betreffende jeugdzorg ; "
vervangen door de woorden " door de adviseur, in het kader van zijn opdracht van hulpverlening, of door de
directeur, overeenkomstig een rechterlijke beslissing ; ".

  Art. 169. - In artikel 9, 5°, van hetzelfde decreet worden de woorden " en de CAAJ's " geschrapt.

  Art. 170. - In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 worden de woorden " in alle gerechtelijke arrondissementen " vervangen door de woorden " in alle
afdelingen en arrondissementen " en worden de woorden " elk gerechtelijk arrondissement " vervangen door de
woorden " elke afdeling of elk arrondissement dat niet uit afdelingen bestaat " ;
  2° in § 2 worden de woorden " per gerechtelijk arrondissement " vervangen door de woorden " per afdeling of
per arrondissement dat niet uit afdelingen bestaat ".

  Art. 171. - In artikel 13, § 2, vierde lid van hetzelfde decreet worden de woorden " een gerechtelijk
arrondissement " telkens vervangen door de woorden " een afdeling, een arrondissement dat niet uit afdelingen
bestaat ".

  Art. 172. - In artikel 1 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid
inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd ter bevordering van het welzijn van jongeren op school,
schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van de studieoriëntatie, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :
  1° 2° wordt vervangen als volgt :
  " 2° Hulpverlening aan de jeugd : de stelsels bedoeld in de Boeken I tot IV van het decreet van 18 januari 2018
houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming " ;
  2° 5°, g) wordt vervangen als volgt :
  " g) de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd en de directeur voor jeugdbescherming, in de zin van het
decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en
jeugdbescherming, als opdrachtgevers " ;
  3° 5°, h) wordt vervangen als volgt :
  " h) de actiediensten in open milieu, erkend overeenkomstig het decreet van 18 januari 2018 houdende het
wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming " ;
  4° 5°, i), eerste streepje wordt vervangen als volgt :
  " - de opdrachtdiensten erkend overeenkomstig het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van
preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming " ;
  5° 6° wordt vervangen als volgt :
  " 6° Preventieraad : de raad ingesteld bij artikel 6 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek
van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming " ;
  6° 16° wordt vervangen als volgt :
  " 16° Gemeenschapsraad : de gemeenschapsraad voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en
jeugdbescherming, ingesteld bij artikel 126 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van
preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming " ;
  7° 17° wordt vervangen als volgt :
  " 17° decreet " Hulpverlening aan de jeugd " : het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van
preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming ".

  Art. 173. - In artikel 4, § 5, van hetzelfde decreet wordt 5° vervangen als volgt :
  " 5° een vertegenwoordiger van de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd of van de directeur voor
jeugdbescherming van de afdeling of het arrondissement, indien dit laatste niet uit afdelingen bestaat waarin de
schoolinrichting gevestigd is ".

  Art. 174. - In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden " bedoeld bij de eerste titel, 1°, van het decreet "Hulpverlening aan de Jeugd", worden geschrapt
;
  2° de woorden " de adviseur of de directeur voor Hulpverlening aan de jeugd " worden vervangen door de
woorden " de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd of de directeur voor jeugdbescherming " ;
  3° de woorden " en de jongeren " worden geschrapt ;
  4° de woorden " bedoeld bij artikel 2 van hetzelfde decreet " worden vervangen door de woorden " bedoeld in
de artikelen 20 en 38 van het decreet " Hulpverlening aan de Jeugd ".
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  Art. 175. - In artikel 7, 3°, 6° en 10°, van hetzelfde decreet worden de woorden " Arrondissementsraad voor
hulpverlening aan de jeugd " vervangen door het woord " preventieraad ".

  Art. 176. - In artikel 8, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° 5° wordt vervangen als volgt :
  " 5° acht vertegenwoordigers van de Arrondissementsraad(raden) bevoegd voor de betrokken zone waarvan
minstens één vertegenwoordiger van de adviseurs voor hulpverlening aan de jeugd en van de directeurs voor
jeugdbescherming en één vertegenwoordiger van de actiediensten in open milieu gevestigd in de betrokken
zone";
  2° er wordt een 8° ingevoegd, luidend als volgt :
  " 8° een vertegenwoordiger van de diensten voor schoolherinschakeling die actief zijn in de betrokken zone ".

  Art. 177. - In artikel 13, § 1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° 11° wordt vervangen als volgt : " 11° een vertegenwoordiger van de directeurs voor jeugdbescherming " ;
  2° 13° wordt vervangen als volgt : " 13° drie vertegenwoordigers van de preventieraden, waaronder één van
het arrondissement Brussel ".

  Art. 178. - In artikel 34 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° in § 1 worden de woorden " Directeur voor Hulpverlening aan de jeugd " vervangen door de woorden "
directeur voor jeugdbescherming " ;
  2° in § 4 worden de woorden " op basis van artikel 2, § 2, van het decreet van 4 maart 1991 inzake
hulpverlening aan de jeugd " vervangen door de woorden " in de zin van het decreet " Hulpverlening aan de jeugd
" en worden de woorden " directeur voor Hulpverlening aan de jeugd " vervangen door de woorden " directeur
voor jeugdbescherming ".

  Art. 179. - In artikel 38, § 1, laatste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden " directeur voor Hulpverlening
aan de jeugd " vervangen door de woorden " directeur voor jeugdbescherming ".

  Art. 180. - In artikel 4 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels
ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school
en begeleiding van studieoriëntatie, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° 15° wordt vervangen als volgt :
  " 15° adviseur voor hulpverlening aan de jeugd : de adviseur in de zin van het decreet van 18 januari 2018
houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming ; " ;
  2° 16° wordt vervangen als volgt :
  " 16° directeur voor jeugdbescherming : de directeur in de zin van het decreet van 18 januari 2018 houdende
het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming; ".

  Art. 181. - In artikel 31, eerste lid, 1°, en derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden " directeur voor
Hulpverlening aan de jeugd " vervangen door de woorden " directeur voor jeugdbescherming ".

  Art. 182. - In artikel 32, eerste lid, 1°, en vierde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden " directeur voor
Hulpverlening aan de jeugd " vervangen door de woorden "directeur voor jeugdbescherming ".

  Art. 183. - In artikel 33, eerste lid, 1°, en derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden " directeur voor
hulpverlening aan de jeugd " vervangen door de woorden " directeur voor jeugdbescherming ".

  Art. 184.- De volgende bepalingen van de wet van 8 april 1965 worden opgeheven:
  1° artikel 29bis ;
  2° artikel 36, 4° ;
  3° artikel 36bis, eerste en tweede lid ;
  4° artikel 37, met uitzondering van § 3, vijfde lid ;
  5° artikel 37bis ;
  6° artikel 37ter ;
  7° artikel 37quater ;
  8° artikel 37quinquies ;
  9° artikel 39 ;
  10° artikel 41 ;
  11° artikel 42 ;
  12° artikel 43 ;
  13° artikel 45bis ;
  14° artikel 45ter ;
  15° artikel 45quater ;
  16° artikel 49, eerste lid ;
  17° de eerste zin van artikel 49, tweede lid, die begint met de woorden " In spoedeisende gevallen " en die
eindigt met de woorden " overeenkomstig de artikelen 52ter en 52quater " ;
  18° artikel 49, vijfde lid ;
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  19° artikel 50 ;
  20° artikel 52 ;
  21° artikel 52bis ;
  22° artikel 52quater, eerste tot achtste lid, en de volgende zin van het tiende lid : " Na het verstrijken van deze
termijn vervalt de maatregel. " ;
  23° artikel 52quinquies ;
  24° artikel 57bis, § 1, met uitzondering van de woorden " voor ofwel, indien de betrokkene ervan wordt
verdacht een wanbedrijf of correctionaliseerbare misdaad te hebben gepleegd, een bijzondere kamer binnen de
jeugdrechtbank die het gemeen strafrecht en de gemeenrechtelijke strafprocedure toepast, als daartoe grond
bestaat, ofwel, indien de betrokkene ervan wordt verdacht een niet-correctionaliseerbare misdaad te hebben
gepleegd, een assisenhof samengesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 119, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, indien nodig " in het eerste lid § 2, § 4 en § 5 ;
  25° artikel 59 ;
  26° [1 ...]1
  27° artikel 69 ;
  28° artikel 72 ;
  29° artikel 74 ;
  30° artikel 78 ;
  31° artikel 79 ;
  32° artikel 85 ;
  33° artikel 89.
  ----------
  (1)<DFG 2021-10-14/22, art. 12, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 

  Art. 184/1. [1 In artikel 60 van de wet van 8 april 1965 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
   1° in het eerste lid worden de woorden "of op verzoek van de bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 37, § 2,
eerste lid, 7° tot en met 11°, en "of personen die de voogdij over de betrokkene hebben, alleen ten aanzien van
de betrokkene zelf" geschrapt
   2° in het tweede lid worden de woorden "voogden of personen die het gezag hebben over de betrokkene,
alsmede over de betrokkene op wie de maatregel betrekking heeft" geschrapt
   3° Het derde lid wordt opgeheven, met uitzondering van de zinsnede "De griffie zendt onverwijld een afschrift
van het verzoek aan het openbaar ministerie";
   4° in het vierde lid wordt de eerste zin die begint met de woorden "Elke bedoelde maatregel" en eindigt met de
woorden "die definitief is geworden" opgeheven;
   5° in paragraaf 5 wordt de eerste zin, die begint met de woorden "De betrokken maatregel" en eindigt met de
woorden "die definitief is geworden", opgeheven;
   6° lid 6 wordt opgeheven.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2021-10-14/22, art. 13, 005; Inwerkingtreding : 05-12-2021> 
   

  Art. 185. - Het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, gewijzigd bij de decreten van 16
maart 1998, 6 april 1998, 30 juni 1998, 5 mei 1999, 29 maart 2001, 31 maart 2004, 12 mei 2004, 19 mei 2004,
1 juli 2005, 16 juni 2006, 19 oktober 2007, 7 december 2007, 19 februari 2009, 30 april 2009, 29 november
2012 en 21 november 2013, wordt opgeheven.
  De volgende bepalingen worden opgeheven :
  1° de artikelen 3 en 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 1998 tot
vaststelling van de nadere regels voor de inzage van de stukken van het dossier van de adviseur of de directeur
voor hulpverlening aan de Jeugd ;
  2° artikel 1, 11°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende
de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij
artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd ;
  3° de artikelen 25 en 26 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004
houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten
bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, en voor de toekenning
van toelagen aan deze diensten ;
  4° de artikelen 10, 40, eerste en tweede lid, 41, eerste en tweede lid, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63
en 80 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 betreffende de code
voor de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming bedoeld bij artikel 19bis van het decreet van 4 maart 1991
inzake hulpverlening aan de jeugd.

  Art. 186.- Dit wetboek treedt in werking op 1 januari 2019 [1 , met uitzondering van de volgende bepalingen die
op 1 mei 2019 in werking treden :
   1° de bepalingen van Boek V;
   2° artikel 184;
   3° artikel 185, eerste lid, aangezien het betrekking heeft op de bepalingen van het decreet van 4 maart 1991
inzake hulpverlening aan de jeugd die van toepassing op jongeren vervolgd wegens als misdrijf omschreven
feiten gepleegd vóór de leeftijd van achttien jaar;
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   4° artikel 185, tweede lid, 4°]1.
  De Regering kan een datum voor de inwerkingtreding bepalen die vroeger is dan deze vermeld in het eerste lid
voor elke bepaling.
  Indien, overeenkomstig het tweede lid, de Regering meer verschillende datums voor de inwerkingtreding
vaststelt, bepaalt ze nader de bepalingen van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd
die opgeheven worden ten gevolge van de inwerkingtreding van de overeenstemmende bepalingen van dit
wetboek.
  ----------
  (1)<DFG 2018-11-29/10, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 31-12-2018> 
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