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Bijlage: De bevoegdheid van de Intersectorale Toegangspoort 

buiten Vlaanderen 

 

Jeugdhulpverlening in Vlaanderen voor minderjarigen die buiten Vlaanderen 

wonen en jeugdhulpverlening aan in Vlaanderen wonende minderjarigen in 

voorzieningen buiten Vlaanderen. 

 

1. SITUERING 

De bevoegdheid van de toegangspoort is geregeld in artikel 18 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering betreffende de integrale jeugdhulp (hierna BVR IJH): 

 

Toepassing van artikel 18 van het BVR IJH met betrekking tot de bevoegdheid van de 

toegangspoort impliceert, dat voor minderjarigen die een woonplaats hebben buiten Vlaanderen, 

de toegangspoort niet bevoegd is. Het criterium van de feitelijke verblijfplaats geldt enkel als de 

minderjarige geen (gekende) woonplaats heeft. 

Bovenstaand artikel regelt de bevoegdheid van de toegangspoort in Vlaanderen. Soms worden we 

in Vlaanderen echter ook geconfronteerd met vragen naar jeugdhulpverlening van buiten 

Vlaanderen of vragen vanuit Vlaanderen met uitvoering van de jeugdhulpverlening in Wallonië, het 

Duitse taalgebied of zelfs een ander Europees land. Om deze aanvragen desgevallend positief te 

kunnen beantwoorden bestaan er andere ‘wetgevende’ teksten: een samenwerkingsakkoord 

tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap voor personen met een handicap, afspraken tussen 

het agentschap Jongerenwelzijn en de administratie Aide à la jeunesse in het kader van een 

ontwerp van samenwerkingsakkoord inzake de hulpverlening aan jongeren en Europese 

“Art. 18. §1.  

De toegangspoort is bevoegd voor de behandeling van een aanvraag van niet 

rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening voor een minderjarige als: 

1° de minderjarige zijn woonplaats heeft in het werkgebied van de toegangspoort; 

2° de minderjarige zijn feitelijke verblijfplaats heeft in het werkgebied van de 

toegangspoort en hij geen woonplaats heeft.” 
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regelgeving met betrekking tot de jeugdhulp. Uit overleg tussen medewerkers van het VAPH en het 

agentschap Jongerenwelzijn blijkt dat het om een beperkt aantal dossiers gaat op jaarbasis.  

In wat volgt wordt per sector de huidige stand van zaken en de gemaakte afspraken besproken 

voor wat betreft de rol van de toegangspoort met betrekking tot situaties die buiten het 

toepassingsgebied van artikel 18 BVR IJH vallen maar die wel een vraag naar jeugdhulpverlening 

bevatten. Per 1 maart 2014 is de toegangspoort van start gegaan: zij vervangt de voormalige 

sectorale toegangspoorten - PEC voor het VAPH en CBJ voor de Bijzondere Jeugdbijstand - voor wat 

de toekenning van (niet rechtstreeks toegankelijke) jeugdhulpverlening betreft.  

De (sectorale) regelingen om met vragen van buiten het toepassingsgebied van artikel 18 BVR IJH 

om te gaan, is binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (hierna VAPH) en 

Jongerenwelzijn verschillend. 

Voor het VAPH gaat het om: 

1. het samenwerkingsakkoord van 20/10/1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse 

Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap (goedkeuring via decreet 

van 11/5/1999); 

2. het KB van 1/10/1970 voor opnames van personen met een handicap in het buitenland of het 

Duitse taalgebied (KB betreffende het ten laste nemen door het Fonds voor medische, sociale 

en pedagogische zorg voor gehandicapten van de kosten van opname, onderhoud, 

behandeling en opvoeding van sommige in het buitenland geplaatste gehandicapten); 

3. situatie voor de inwoners van Brussel.  

Voor het agentschap Jongerenwelzijn gaat het om: 

1. afspraken gemaakt tussen het agentschap Jongerenwelzijn en de administratie Aide à la 

Jeunesse in het kader van een ontwerp van samenwerkingsakkoord inzake de hulpverlening 

aan jongeren; 

2. de Verordening Brussel II bis (Verordening EG nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 

2003). 

 

Voor Kind en Gezin wordt er nog een proces gelopen om hier tot afspraken te komen met de Franse 

gemeenschap. 

 

2. VAPH DOSSIERS 

2.1 VOOR HULP IN WALLONIË AAN PERSONEN UIT VLAANDEREN EN HULP IN 
VLAANDEREN AAN PERSONEN UIT WALLONIË IN HET KADER VAN HET 
SAMENWERKINGSAKKOORD: 

Behandeling van het dossier 

Criteria om het samenwerkingsakkoord toe te passen zijn de taal of de afstand tot de voorziening.  
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Voor jongeren uit Vlaanderen die jeugdhulpverlening wensen in Wallonië wordt de vraag gericht 

aan het Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (hierna AWIPH).  

Dit dient te gebeuren in de afdeling van de regio waarin de hulp die ze wensen te ontvangen 

gelegen is (in Wallonië) en kan rechtstreeks gevraagd worden door de cliënt. 

Voor jongeren uit Wallonië die jeugdhulpverlening wensen in Vlaanderen wordt de vraag gericht 

aan de Intersectorale toegangspoort Vlaams-Brabant en Brussel.  

Voor deze dossiers plegen de medewerkers van het team Indicatiestelling (hierna team IST) van 

deze toegangspoort overleg met de medewerkers van de provinciale afdeling van het VAPH in 

Vlaams-Brabant en Brussel. Deze laatste staan het team IST bij voor de VAPH-indicatiestellingen: zij 

zijn het meest vertrouwd met de toepassing van het samenwerkingsakkoord en beoordelen de 

criteria van het samenwerkingsakkoord samen met het team IST. Op termijn zal het team IST de 

toets van de toepassing van het samenwerkingsprotocol voor de minderjarigen, of meerderjarigen 

die voortzetting van de jeugdhulp wensen, zelfstandig doen. 

Voor de aanmelding bij de toegangspoort richt de cliënt zich tot een Multidisciplinair Team (hierna 

MDT), tot een hulpverlener in Vlaanderen of tot een voorziening in Vlaanderen: zij staan in voor de 

aanmelding bij de toegangspoort. Wanneer de minderjarige zijn domicilie heeft in Wallonië wijst 

het systeem het dossier automatisch toe aan de toegangspoort Vlaams-Brabant/Brussel.  

Wanneer de aanvraag van de minderjarige kan behandeld worden binnen het toepassingsgebied 

van het samenwerkingsprotocol behandelt de toegangspoort volledig het dossier en levert het een 

jeugdhulpbeslissing af voor opname van de minderjarige in Vlaanderen. 

Binnen het VAPH gaat het in totaal om een 20-tal aanvragen per jaar en in de meeste gevallen 

betreft het minderjarigen. 

Toekomst - Wijziging van het samenwerkingsakkoord  

De tekst van het protocol dient op termijn aangepast te worden aangezien de toegangspoort hierin 

nergens vermeld wordt. De toegangspoort moet worden toegevoegd als rechtspersoon en een 

aanpassing van de tekst moet door het parlement worden bekrachtigd. In afwachting van deze 

formele aanpassing zal het protocol wel reeds toegepast worden in de geest van de toekomstige 

tekst. 

Opvolging door de agentschappen 

De jeugdhulpbeslissingen voor inwoners uit Wallonië worden overgemaakt aan AWIPH. Voor 

inwoners uit Vlaanderen die jeugdhulpverlening toegekend krijgen vanuit AWIPH in Wallonië wordt 

de beslissing best overgemaakt op Vlaams niveau aan de afdeling toegangspoort van het 

agentschap Jongerenwelzijn. 
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2.2 VOOR ONDERSTEUNING AAN PERSONEN DIE IN VLAANDEREN WONEN, 
DOOR VOORZIENINGEN IN HET BUITENLAND OF IN HET DUITSE 
TAALGEBIED 

Behandeling van het dossier 

Criteria voor tenlasteneming in het buitenland of in het Duitse taalgebied zijn “medische, sociale of 

familiale redenen”, en positieve beoordelingselementen hierbij zijn o.a. de afstand ten aanzien van 

voorzieningen of type voorziening.  

Voor personen met domicilie in Vlaanderen die hulp willen in het buitenland of in het Duitse 

taalgebied, beslist het VAPH of de kosten daarvan door het VAPH kunnen gedragen worden op 

basis van het KB van 1 oktober 1970.  

Met het VAPH werd afgesproken dat de aanvraag gebeurt bij de toegangspoort in wiens 

werkgebied de jongere gedomicilieerd is en dat die een indicatiestellingsverslag aflevert.  

Er wordt door de toegangspoort geen uitspraak gedaan over de tenlasteneming van de 

ondersteuning in het buitenland of in het Duitse taalgebied.  

Op het moment dat de indicatiestelling is afgerond, stuurt het team IST de vraag door naar het 

VAPH. Het VAPH zal dan nagaan of zij de subsidiëring kunnen ten laste nemen. 

De toegangspoort maakt het indicatiestellingsverslag op en maakt dit over aan het VAPH als de 

cliënt jeugdhulpverlening in het buitenland vraagt. Het VAPH oordeelt vervolgens of ze de hulp in 

het buitenland ten laste nemen. De afdeling IDB (afdeling Inschrijvingen en Doelgroepenbeheer) 

van het VAPH behandelt het dossier en kan desgevallend contact opnemen met het team 

jeugdhulpregie om na te kijken of er in Vlaanderen een type voorziening is die aanbiedt wat de 

cliënt zoekt en waar deze gelegen is, voordat ze een beslissing neemt over de tenlasteneming van 

de hulp in het buitenland of in het Duitse taalgebied. 

 

2.3 VOOR INWONERS VAN BRUSSEL: 

Behandeling van het dossier 

Voor deze dossiers dient er nagegaan te worden of de persoon in kwestie reeds jeugdhulpverlening 

krijgt vanuit PHARE in Brussel. Indien dit het geval is, kan betrokkene geen VAPH hulp meer krijgen. 

Dit vloeit voort uit artikel 13 van het VAPH-decreet van 7/5/2004. De toegangspoort Vlaams-

Brabant en Brussel overlegt hiervoor met de medewerkers van de provinciale afdeling van het 

VAPH in Vlaams-Brabant en Brussel die het team IST in een eerste periode bijstaan. 

Telkens wanneer het om een A-doc gaat van een inwoner uit Brussel, bevraagt men via mail PHARE 

of de persoon bij hen gekend is. Vanuit privacy - regelgeving dient de cliënt daartoe zijn 

toestemming te geven. Indien de persoon niet gekend is bij PHARE, behandelt de toegangspoort 

het dossier. Is de persoon wel gekend bij PHARE, dan wordt nagevraagd welke hulp de cliënt kreeg 

en of hij die nog krijgt. Momenteel is het zo dat PHARE op dat ogenblik een brief stuurt aan de 

cliënt, met de vraag welke keuze de cliënt maakt.  
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Toekomst 

Het voorstel is dat de toegangspoort in de toekomst de brief stuurt aan de cliënt om een keuze te 

maken voor PHARE- of VAPH-hulpverlening. Er wordt dan gewacht met de behandeling van het 

dossier tot de cliënt een keuze heeft gemaakt. 

Er dient in de brief van de toegangspoort met de bevestiging van de ontvankelijkheid voor de 

dossiers ‘inwoners Brussel’ een passage te worden opgenomen welke artikel 13 van het VAPH-

decreet toelicht en die daarnaast toestemming vraagt om gegevens van de cliënt op te vragen bij 

PHARE. Indien de toestemming hiervoor niet verleend wordt, wordt het dossier niet verder 

behandeld door de toegangspoort. 

 

3. DOSSIERS JONGERENWELZIJN 

Bij Jongerenwelzijn stelt de cliënt een vraag voor jeugdhulpverlening in het eigen land (Europese 

lidstaat) of in het eigen landsgedeelte (Wallonië resp. Vlaanderen). Concreet:  

− een inwoner uit een Europese lidstaat wil hulpverlening in een andere lidstaat, de aanvraag 

gebeurt in de lidstaat van de hulpvrager; 

− een inwoner uit Wallonië wil hulpverlening in Vlaanderen, de aanvraag gebeurt via een 

bevoegde Waalse instantie; 

− een inwoner uit Vlaanderen wil hulpverlening in Wallonië, de aanvraag gebeurt via een 

bevoegde Vlaamse instantie. 

 

3.1 HULP AAN MINDERJARIGEN UIT EEN EUROPESE LIDSTAAT. 

Een Europese lidstaat, - behalve Denemarken - , kan aan een andere Europese lidstaat vragen om 

een minderjarige op te nemen in de hulpverlening van die andere lidstaat. 

Dit kan slechts met toepassing van de Verordening Brussel II bis. 

Wat is de Verordening Brussel II bis? 

− de Brussel IIbis-Verordening (Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 

2003) is een verordening van de Europese Unie over de rechterlijke bevoegdheid en de 

erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en beslissingen inzake 

ouderlijke verantwoordelijkheid; 

− (de Brussel IIbis-Verordening is van toepassing in alle EU-lidstaten, met uitzondering van 

Denemarken) 

− tot het toepassingsgebied van de Brussel IIbis-Verordening behoort onder meer “de plaatsing 

van het kind in een pleeggezin of in een inrichting” (artikel 1.2.d); 

− wanneer een EU-lidstaat (uitgezonderd Denemarken) een minderjarige wil onderbrengen in 

een andere lidstaat, dan moet de Verordening toegepast worden; 

− volgens artikel 56 van de Verordening moet voor de plaatsing van een kind in een pleeggezin 

of in een inrichting in een andere lidstaat van de Europese Unie contact worden opgenomen 

met de “Centrale Autoriteit” van die lidstaat. Elke lidstaat duidt een “Centrale Autoriteit” aan. 

In België treedt de Fod Justitie op als Centrale Autoriteit (overigens in nogal wat lidstaten 

fungeert de autoriteit die bevoegd is voor Justitie als Centrale Autoriteit). Een Centrale 
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Autoriteit kan voor de behandeling van concrete vragen een Lokale Autoriteit inschakelen. In 

Vlaanderen treedt het Agentschap Jongerenwelzijn op als Lokale Autoriteit. 

Voorbeeld: 

Op basis van een rechterlijke beslissing wil Frankrijk een minderjarige plaatsen in een 

voorziening in Vlaanderen: de Centrale Autoriteit van Frankrijk neemt contact met de 

Centrale Autoriteit van België, zijnde de Fod Justitie. De Fod Justitie doet voor de 

behandeling van de aanvraag beroep op de Lokale Autoriteit in wiens bevoegdheidsgebied 

de hulpverlening moet uitgevoerd worden. Aangezien het hier Vlaanderen betreft, neemt 

de Fod Justitie contact met het Agentschap Jongerenwelzijn die fungeert als Lokale 

Autoriteit. 

− de bevoegdheid over de minderjarige blijft bij de gerechtelijke instantie van de verwijzende 

(aanvragende) lidstaat. In het belang van het kind biedt de Verordening het bevoegde gerecht 

echter de mogelijkheid om in uitzonderlijke gevallen en onder bepaalde voorwaarden de zaak 

naar het gerecht van een andere lidstaat te verwijzen indien dat gerecht beter in staat is om 

de zaak te behandelen; 

− belangrijk: de verzoekende lidstaat geeft in haar verzoek doorgaans aan in welke concrete 

voorziening of in welk concreet pleeggezin de betrokken minderjarige zal verblijven. De 

meeste verzoeken hebben overigens betrekking op netwerkpleegzorg. 

 

3.1.1 Behandeling van de dossiers 

3.1.1.1 Alle nieuwe aanvragen voor opname van een minderjarige uit een verzoekende 

lidstaat in Vlaanderen  

Deze worden door de Centrale Autoriteit ingediend bij het Agentschap Jongerenwelzijn, met name 

bij Edith Gysen. De aanvraag wordt naar rechtsgeldigheid en inhoud gescreend. Indien de inhoud 

ontoereikend is kan bijkomend onderzoek uitgevoerd worden. Bij principieel akkoord met de 

aanvraag meldt Edith Gysen aan bij de toegangspoort via een A-doc. Edith Gysen voegt bij dit A-

document de aanvraag van de verzoekende lidstaat toe, alsook de beslissing van de verwijzende 

instantie uit die lidstaat. Het A-doc wordt bezorgd aan de toegangspoort binnen wiens 

werkingsgebied de voorziening of het pleeggezin zicht bevindt conform wat is bepaald in de 

beslissing van de verwijzende instantie. Na aanmelding bij de toegangspoort maakt het team IST op 

grond van het A-document een indicatiestellingsverslag op. De beoordeling van de situatie van de 

minderjarige is te gronde gevoerd in de verzoekende lidstaat en kan niet zonder degelijke 

argumentatie weerlegd worden door het team IST. Het team vertaalt de betreffende beslissing in 

de correcte typemodules in het indicatiestellingsverslag en geeft dit door aan het team 

Jeugdhulpregie. 

→ voor wat betre) aanvragen voor plaatsing in een voorziening: automa*sche prioritering en 

onmiddellijk plaatsing in de vooropgestelde voorziening. 

De voorziening is op de hoogte van de aanvraag en zal dan ook in principe over de nodige 

capaciteit beschikken. Er moet een melding gebeuren aan de bevoegde instanties van de 

verzoekende lidstaat dat het kind effectief in de voorziening aanwezig is. 

→ voor wat betre) aanvragen voor plaatsing in een pleeggezin: prioritering is in ieder geval 

onmogelijk. 
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Netwerkpleegplaatsing: 

In het merendeel van de gevallen zal het over een netwerkpleegplaatsing gaan. Het pleeggezin zal 

in de beslissing van de verzoekende lidstaat zijn geduid. Overeenkomstig de bepalingen van het 

decreet pleegzorg zal de territoriaal bevoegde dienst voor pleegzorg worden gevraagd om dit 

netwerkpleeggezin te screenen en bij positief resultaat een attest af te leveren. Pas daaropvolgend 

zal er een jeugdhulpbeslissing kunnen genomen worden. Er dient ook in dit geval een melding te 

gebeuren aan de bevoegde instanties van de verzoekende lidstaat dat het kind effectief in het 

pleeggezin is geplaatst. 

Pleegplaatsing in een bestandspleeggezin: 

De betreffende dienst voor pleegzorg wordt verzocht om tussen de al geattesteerde pleeggezinnen 

in Vlaanderen een pleeggezin te vinden in functie van het betreffende pleegkind.  Wanneer een 

pleeggezin wordt gevonden dat geschikt is voor het betreffende pleegkind, meldt de dienst voor 

pleegzorg dit aan het team jeugdhulpregie. Het team Jeugdhulpregie schrapt deze vraag van de 

lijst. 

Er dient ook hier een melding te gebeuren aan de bevoegde instanties van de verzoekende lidstaat 

dat het kind effectief in een pleeggezin is geplaatst. 

Het team jeugdhulpregie maakt een jeugdhulpbeslissing op en bezorgt ze aan Edith Geysen. Edith 

zorgt er op haar beurt voor dat de beslissing tot goedkeuring van die plaatsing aan onze Centrale 

Autoriteit, de FOD Justitie, wordt overgemaakt. Onze Centrale Autoriteit maakt deze beslissing dan 

over aan de betreffende Centrale Autoriteit van de verzoekende lidstaat. 

3.1.1.2 Alle nieuwe aanvragen vanuit Vlaanderen voor opname van een persoon in een 

aangezochte lidstaat 

Deze worden ingediend door de betreffende toegangspoort of de sociale dienst voor gerechtelijke 

jeugdhulp bij Edith Gysen. De aanvraag zal door Edith Gysen worden bezorgd aan de Centrale 

Autoriteit, FOD Justitie, die ze dan overmaakt aan de betreffende Centrale Autoriteit van de 

aangezochte lidstaat. Vanaf het moment dat er een goedkeuring tot plaatsing is overgemaakt uit 

de aangezochte lidstaat kan die plaatsing geformaliseerd worden in een jeugdrechtbankbeslissing 

of een beslissing van het team jeugdhulpregie. 

 

3.2 OPNAME VAN EEN PERSOON UIT WALLONIË IN VLAANDEREN OF VAN EEN 
PERSOON UIT VLAANDEREN IN WALLONIË: AFSPRAKEN GEMAAKT TUSSEN 
HET AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN EN DE ADMINISTRATIE L’ AIDE À LA 
JEUNESSE IN HET KADER VAN EEN ONTWERP VAN 
SAMENWERKINGSAKKOORD. 

3.2.1 Principe van de gemaakte afspraken 

Het criterium voor de toepassing van de afspraken is de taal. De administratie Aide à la Jeunesse en 

administratie Jongerenwelzijn spraken in het kader van een ontwerp van een 

samenwerkingsakkoord af dat zij elkaars beslissingen zullen uitvoeren in die gevallen dat deze er in 

voorzien dat een minderjarige wordt geplaatst in een voorziening (inclusief pleeggezin) die wordt 

gesubsidieerd door de andere gemeenschap en deze plaatsing in een voorziening van de andere 

gemeenschap gebeurt omwille van redenen met betrekking tot de taal van de minderjarige. Zij 

verbinden zich met andere woorden ten opzichte van elkaar tot het ten laste nemen van 

minderjarigen in een voorziening, gesubsidieerd door de ene gemeenschap, in uitvoering van een 
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beslissing tot jeugdhulpverlening genomen door een daartoe bevoegde overheid van de andere 

gemeenschap.  

Pleegzorg, in het bijzonder netwerkpleegplaatsing, is van een zodanig andere aard dat het 

taalcriterium in dergelijke gevallen niet relevant is en kan toegepast worden. In het belang van de 

betrokken minderjarige kan die minderjarige altijd geplaatst worden in een pleeggezin uit een 

andere gemeenschap dan de gemeenschap waar de pleegplaatsing werd beslist, los van het 

taalcriterium. 

 

3.2.2 Behandeling van de dossiers 

Het zijn de op basis van de woonplaats van de minderjarige bevoegde verwijzende instanties 

binnen de respectievelijke gemeenschap die beslissen over het al dan niet toekennen van 

jeugdhulpverlening aan een persoon. Indien positief beslist wordt, en er is voldaan aan het 

taalcriterium van de gemaakte afspraken tussen de administratie Aide à la Jeunesse en de 

administratie Jongerenwelzijn, dan kan worden overgegaan tot uitvoering in een voorziening van 

de andere gemeenschap. De instantie van waar de cliënt woont neemt aldus de beslissing en 

draagt vervolgens ook de kosten. Met de uitvoerder van de beslissing wordt voor het nemen van 

de effectieve beslissing al contact opgenomen. 

3.2.2.1 Alle nieuwe aanvragen naar jeugdhulpverlening met uitvoering in Vlaanderen 

op grond van een Waalse beslissing, conform de afspraken tussen de 

administratie Jongerenwelzijn en de administratie Aide à la Jeunesse  

Deze komen via de administratie Aide à la Jeunesse van de Franse Gemeenschap toe bij het 

afdelingshoofd van de afdeling Voorzieningenbeleid, David Debrouwere, of in het geval van 

pleegzorg aan Benedikte Van Den Bruel, en worden vervolgens door hem of haar aangemeld bij de 

toegangspoort. David Debrouwere of Benedikte Van Den Bruel beschikt over de aanvraag van de 

Franse Gemeenschap, alsook de beslissing van de verwijzende instantie uit de Franse 

Gemeenschap – met daarin opgenomen de besliste vorm van jeugdhulpverlening. De 

toegangspoort maakt dan samen met de aanvrager een verkort A-doc op (met vermelding 

identificatiegegevens, de typemodule alsook vermelding van organisatie, het feit dat het gaat om 

een Franstalige voorziening en aanvang en ingeschatte einddatum). Dit A-doc stroomt vervolgens 

meteen door naar Jeugdhulpregie (JHR) die een jeugdhulpbeslissing aflevert. Het A-document 

wordt bezorgd aan de toegangspoort van de regio waar de voorziening of het pleeggezin zicht 

bevindt die in de beslissing van de verwijzende instantie is vooropgesteld. 

Het team Indicatiestelling (IST)maakt een ISV op. De beoordeling van de situatie van de 

minderjarige is ten gronde gevoerd in de Franse Gemeenschap en kan niet in vraag gesteld worden 

door het team IST. Het team vertaalt de betreffende beslissing in de correcte typemodules in het 

indicatiestellingsverslag en geeft dit door aan het team Jeugdhulpregie.   

→voor wat betre) aanvragen voor plaatsing in een voorziening: automa*sche prioritering en 

onmiddellijk plaatsing in de vooropgestelde voorziening.  

De voorziening is op de hoogte van de aanvraag en zal dan ook in principe over de nodige 

capaciteit beschikken. Er moet een melding gebeuren aan de administratie Aide à la Jeunesse van 

de Franse Gemeenschap dat het kind effectief in de voorziening aanwezig is; 

→ voor wat betre) aanvragen voor plaatsing in een pleeggezin: prioritering is in ieder geval 

onmogelijk.  
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Netwerkpleegplaatsing: 

In het merendeel van de gevallen zal het over een netwerkpleegplaatsing gaan. Het pleeggezin zal 

in de beslissing van de bevoegde instantie in de Franse Gemeenschap zijn geduid. Overeenkomstig 

de bepalingen van het decreet pleegzorg zal de territoriaal bevoegde dienst voor pleegzorg worden 

gevraagd om dit netwerkpleeggezin te screenen en bij positief resultaat een attest af te leveren. 

Pas daaropvolgend zal er een jeugdhulpbeslissing kunnen genomen worden.  

Pleegplaatsing in een bestandspleeggezin: 

De betreffende dienst voor pleegzorg wordt verzocht om tussen de al geattesteerde pleeggezinnen 

in Vlaanderen een juist pleeggezin te vinden in functie van het betreffende pleegkind.  Wanneer 

een pleeggezin wordt gevonden dat geschikt is voor het betreffende pleegkind, meldt de dienst 

voor pleegzorg dit aan het team jeugdhulpregie. Het team Jeugdhulpregie schrapt deze vraag van 

de lijst. 

Het team jeugdhulpregie maakt een jeugdhulpbeslissing op en bezorgt ze aan David Debrouwere of 

Benedikte Van Den Bruel, die ze overmaakt aan de bevoegde administratie van de Franse 

gemeenschap.  

3.2.2.2  Alle nieuwe aanvragen naar jeugdhulpverlening met uitvoering in Wallonië op 

grond van een Vlaamse beslissing, conform de afspraken tussen de Vlaamse en 

de Franse gemeenschap  

Deze worden via David Debrouwere of Benedikte Van Den Bruel bezorgd aan de administratie van 

de Franse Gemeenschap. De beoordeling van de situatie van de minderjarige is te gronde gevoerd 

in de Vlaamse Gemeenschap en kan niet in vraag gesteld worden door de Franse Gemeenschap. De 

aanvragen moeten een motivatie bevatten die de noodzaak van gebruik van Franstalig aanbod 

verklaren en, indien die al genomen is, de beslissing van de bevoegde instantie (jeugdrechtbank of 

team Jeugdhulpregie), indien nog niet genomen moet ze later bezorgd worden want zolang dit niet 

gebeurd is kan de subsidiëring niet opstarten. 

 

3.3 BRUSSEL EN ‘DE RAND’ 

In Brussel kunnen Franstaligen die gebruik willen maken van Franstalig aanbod bij de verwijzende 

instantie van de Franstalige gemeenschap terecht (SAJ - richtinggevend criterium hier is de school). 

In Brussel maakt de cliënt binnen de vrijwillige hulpverlening dus een keuze tot welke instantie hij 

zich richt en kiest hij zo voor aanbod uit de Franse gemeenschap of de Vlaamse gemeenschap) en 

moet de toegangspoort niets extra ondernemen. 

Franstalige cliënten in Halle-Vilvoorde, de ‘Vlaamse rand’, zijn woonachtig in Vlaanderen en hier 

zijn enkel de Vlaamse jeugdhulpverleners, het ondersteuningscentrum Jeugdzorg en de sociale 

dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening bevoegd. De Service de l’Aide à la Jeunesse (SAJ) en 

de Service de Protection Judiciaire (SPJ) van de Franse gemeenschap heeft er geen mandaat en de 

cliënt heeft niet de mogelijkheid om zich daartoe te richten. De reguliere procesgang voor 

toewijzing hulp over de landsgrens dient gevolgd te worden. 

Wat de dossiers gerechtelijke jeugdhulpverlening betreft is het zo dat Franstalige cliënten in Halle-

Vilvoorde wel terecht kunnen komen bij een Franstalige jeugdrechter (door verandering van 

taalrol) maar het zijn de diensten van de Vlaamse gemeenschap (SDJ) die de verdere begeleiding 

opnemen. 


