VR 2019 0706 DOC.0870/1

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het Koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting
van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die
een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het
besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot
inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot
uitvoering van diverse bepalingen van het decreet
betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de
organisatie van het Vlaams detentiecentrum
Definitieve goedkeuring

Bijlagen:
-

-

1.

het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van een
gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
hebben gepleegd en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot inrichting
van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het
decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de organisatie van het
Vlaams detentiecentrum;
het advies van de Inspectie van Financiën van 4 juni 2019;
het begrotingsakkoord van ….

SITUERING

Conform de beslissing van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 (VR 2014 0404 DOC.0488/1,
DOC.0488/2, DOC.0488/3, DOC.0488/4 en DOC.0488/5) werd op 1/1/2015 het beheer van
het gesloten federaal centrum in Tongeren overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap,
waardoor het agentschap Opgroeien instaat voor het onderhoud van de infrastructuur, de
uitbating van het centrum en het aanbieden van facilitaire diensten aan de Vlaamse en
federale gedetineerden en personeelsleden.
Het Vlaams detentiecentrum in Tongeren telt 34 cellen, verdeeld over twee secties in één
vleugel. Het heeft een totale capaciteit van 40 plaatsen, verdeeld als volgt:
- 25 gedetineerden in sectie 2 waarbij een federaal team de detentie opvolgt op vlak van
veiligheid en administratie.
- 15 uithanden gegeven jongeren in sectie 1 waarbij een Vlaams team van het agentschap
Opgroeien de detentie uitvoert op vlak van veiligheid, begeleiding en administratie.
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Deze laatste groep kan aangevuld worden met maximaal 4 minderjarigen, geplaatst
overeenkomstig de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, wanneer in de
gemeenschapsinstelling De Grubbe te Everberg geen plaats is. Dit zijn de zogenaamde
overloopbedden voor Everberg in Tongeren zoals bepaald in artikel 2 van het Koninklijk besluit
van 12 november 2009 tot oprichting van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen
die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.
1.1. Verhogen overloopbedden
Het aantal plaatsen voor de categorie van minderjarigen die op heden in Tongeren kan worden
geplaatst bij gebrek aan plaats in Everberg is op heden beperkt tot vier.
Teneinde de recente overdruk op de residentiële gesloten capaciteit voor jonge delictplegers
in de gemeenschapsinstelling de Grubbe te Everberg te verminderen, wordt voorzien in een
tijdelijke verhoging van de overloopcapaciteit voor gemeenschapsinstellingen van 4 naar 7
plaatsen in het detentiecentrum te Tongeren.
Het gaat om een tijdelijke maatregel die een einde neemt op het moment van de capaciteit
van de gemeenschapsinstelling De Grubbe zal verhogen van 40 naar 45 plaatsen. De
definitieve afbouw van de overloopcapaciteit is voorzien op 1 maart 2020.
1.2. Rechtsgrond organisatie Vlaams detentiecentrum
Vanuit het voornemen om voor de uithandengegeven jongeren een meer duurzame oplossing
in de toekomst uit te werken, creëren we met dit besluit een rechtsgrond voor de minister
om de nadere organisatie van het Vlaams Detentiecentrum te bepalen.
2.

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van
een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd
Artikelen 1 en 2 wijzigen het KB van 12 november 2009 tot oprichting van een gesloten
federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
teneinde de nodige flexibiliteit in te lassen bij periodes van overdruk in de
gemeenschapsinstellingen. Dit tot de capaciteit in de gemeenschapsinstelling in De Grubbe
verhoogt, ten laatste op 1 maart 2020. Deze ‘tijdelijkheid’ wordt uitdrukkelijk verwoord in
artikel 2. Het aantal overloopbedden wordt verhoogd van 4 naar 7 bedden.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot
inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het
decreet betreffende het jeugddelinquentierecht
Artikelen 3 en 4 creëren een rechtsgrond voor de invulling van de capaciteit van het Vlaams
detentiecentrum.
Artikel 5 bepaalt de tijdelijkheid in functie van de bouwwerken te Everberg.
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 6 bepaalt de inwerkingtreding van voorliggend besluit.
Artikel 7 belast, ieder wat hem of haar betreft, de Vlaamse Minister, bevoegd voor de
bijstand aan personen en de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake
vastgoedbeheer met de uitvoering van dit besluit.
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3.

BUDGETTAIRE WEERSLAG

De extra personele middelen om met de 7 jongeren in een gemeenschapsinstellingsregime in
2 groepen te kunnen werken, bedraagt op jaarbasis 300.000 euro. Voor 2019 gaat het om –
ervan uitgaan dat we starten op 1 juli – 150.000 euro, wat eenmalig via herverdelingsbesluit
wordt gecompenseerd op het apparaatsbudget van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De
kost voor 2020, zijnde 2de maand, zijnde 50.000 euro, wordt ondervangen op het budget
Opgroeien.
4.

ADVIES VAN DE INSPECTIE VAN FINANCIËN EN HET BEGROTINGSAKKOORD

Als bijlage gaat het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 4 juni 2019.
Als bijlage gaat ook het begrotingsakkoord van .
5.

KWALITEIT VAN DE REGELGEVING

Conform
de
Omzendbrief
Vlaamse
Regering
Wetgevingstechniek
werd
een
wetgevingstechnisch en taaladvies aangevraagd op 20 juli 2018. Het wetgevingstechnischen taaladvies nr. 2019/225 werd verwerkt in het ontwerpbesluit.
6.

WEERSLAG OP DE LOKALE BESTUREN

a) Personeel: voorliggend ontwerpbesluit noodzaakt geen bijkomende inzet van het in dienst
zijnde personeel van de lokale besturen, noch de werving van bijkomend personeel.
b) Werkingsuitgaven: voorliggend ontwerpbesluit heeft geen weerslag op de lopende
uitgaven van de lokale besturen.
c) Investeringen en schuld: de uitvoering van voorliggend ontwerpbesluit veroorzaakt geen
bijkomende investeringen voor de lokale besturen.
d) Ontvangsten: in uitvoering van voorliggend ontwerpbesluit worden geen bijkomende
financiële middelen aan de lokale besturen ter beschikking gesteld.
e) Conclusie: voorliggend ontwerpbesluit heeft geen weerslag op het personeel, de
werkingsuitgaven, investeringen, schuld en ontvangsten van de lokale besturen.
7.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL VAN BESLISSING OP HET PERSONEEL

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
8.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het ontwerpbesluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van
een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot inrichting van de
gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet
betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de organisatie van het Vlaams
detentiecentrum.

Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
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