Voorontwerp
van
decreet
houdende
diverse
wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de
rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en
het decreet betreffende de integrale jeugdhulp

DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is ermee belast, in naam
van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te
dienen, waarvan de tekst volgt:
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het wetboek van Strafvordering
Art. 2. In artikel 606, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, vervangen
bij de wet van 6 januari 2014, wordt de zinsnede “57bis van de 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” vervangen door de zinsnede “38 van het decreet van
XXX betreffende het jeugddelinquentierecht”.
Hoofdstuk 3. Wijzigingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp
Art. 3. Aan het opschrift van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp worden de woorden
“en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht”
toegevoegd.
Art. 4. In artikel 3, §1, tweede lid van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet
van 12 juli 2013, wordt de zinsnede “dat een minderjarige heeft met een
jeugdhulpaanbieder, de toegangspoort of het ondersteuningscentrum Jeugdzorg”
opgeheven;
Art. 5. In artikel 10, §2 van hetzelfde decreet worden de woorden “de
trajectbegeleiding” vervangen door de woorden “het ondersteuningscentrum
jeugdzorg”.
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Art. 6. In artikel 22, §2, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:
“Het recht op toegang wordt uiterlijk vijftien dagen na de ontvangst van het
verzoek verleend.”;
2° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Met behoud van de toepassing van het eerste lid wordt voor gegevens die bij de
toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen worden bewaard, het recht op
toegang uiterlijk verleend op het ogenblik waarop de toegangspoort of de
gemandateerde voorziening een beslissing neemt. Voor gegevens die bij de sociale
dienst worden bewaard, wordt het recht op toegang uiterlijk verleend op het
ogenblik van de eerste beschikking van de jeugdrechter of het eerste vonnis van
de jeugdrechtbank.”.
Art. 7. In artikel 24, §1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet
van 12 juli 2013, wordt de zinsnede “jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en
het ondersteuningscentrum Jeugdzorg” vervangen door de woorden “jeugdhulp en
de sociale dienst jeugdrechtbank”.
Hoofdstuk 4. Wijzigingen van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse
bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Art. 8. In artikel 6 van het decreet van 21 juni 2013 houdende diverse bepalingen
betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“Met het oog op de afhandeling van aanmeldingen conform artikel 4, eerste lid,
verwerkt het Meldpunt persoonsgegevens, inclusief gegevens als vermeld in artikel
9, lid 1, van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming). Het Meldpunt bezorgt persoonsgegevens, inclusief gegevens
als vermeld in artikel 9, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming,
aan de actoren, vermeld in artikel 4, eerste lid, 3°. Op die verwerking en mededeling
van persoonsgegevens zijn de bepalingen van
de regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens van
toepassing.”;
2° het vijfde lid wordt vervangen door wat volgt:
“Met toepassing van artikel 23, lid 1, i), van de algemene verordening
gegevensbescherming, gelden de rechten en verplichtingen, vermeld in artikel 12 tot
en met 22 van de algemene verordening gegevensbescherming, niet voor de
betrokkenen wier gegevens door het Meldpunt in het kader van dit decreet worden
verwerkt en gedeeld. Eenieder die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd zich kosteloos
tot de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens,
vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer te wenden, teneinde de in artikel 12 tot
en met 22 van de algemene verordening gegevensbescherming bedoelde rechten uit
te oefenen ten aanzien van de gegevens die door het Meldpunt in het kader van dit
decreet worden verwerkt en gedeeld. De Vlaamse toezichtcommissie voor de
Pagina 2 van 10

verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18
juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer deelt
uitsluitend aan de betrokkene mee dat de nodige verificaties zijn verricht.”.”
Hoofdstuk 5. Wijzigingen van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale
jeugdhulp
Art. 9. In artikel 2, §1, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale
jeugdhulp, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° in punt 14° wordt de zinsnede “hoofdstuk V, afdeling II, van het decreet van 7
maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand” vervangen door de zinsnede
“hoofdstuk 14/1”;
2° punt 35° wordt opgeheven;
3° aan punt 36° worden de volgende woorden toegevoegd:
“of van wie vermoed wordt dat hij jonger dan achttien jaar is;”;
4° er wordt een punt 46°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“46°/1 projecten: een tijdelijk initiatief dat wordt ingezet om in te spelen op
maatschappelijke, inhoudelijke of andere evoluties en dat desgevallend wordt
ingezet bovenop de opdracht waarvoor voorzieningen erkend zijn;”;
5° in punt 51° worden de woorden “voor Gerechtelijke Jeugdhulpverlening”
vervangen door het woord “Jeugdrechtbank”;
6° er wordt een punt 55°/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“55°/1 voorzieningen: de initiatieven
minderjarigen en gezinnen aanbieden;”.
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Art. 10. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 2/1. De ouder van de minderjarige en, in voorkomend geval, de
opvoedingsverantwoordelijke hebben het recht om zich in alle contacten met de
jeugdhulp en met de sociale dienst, te laten bijstaan door een persoon die aan de
volgende voorwaarden voldoet:
1°
meerderjarig zijn;
2°
niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening die voor de
minderjarige georganiseerd wordt;
3°
op ondubbelzinnige wijze door de ouder en, in voorkomend geval, de
opvoedingsverantwoordelijke aangewezen zijn;
4°
beschikken over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 als
vermeld in artikel 596, tweede lid, wetboek van strafvordering, omvat;
5°
verschillen van de vertrouwenspersoon van de minderjarige, vermeld in
artikel 24 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van
de minderjarige in de integrale jeugdhulp.
De vertrouwenspersoon die de ouder en, in voorkomend geval, de
opvoedingsverantwoordelijke bijstaat, legitimeert zich bij elk optreden in die
hoedanigheid.”.
Art. 11. In artikel 3, §1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
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1° In het eerste lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de
erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de
bijzondere jeugdbijstand;”;
2° In het eerste lid wordt punt 6° vervangen door wat volgt:
“6° artikel 40, §2, 1°
jeugddelinquentierecht;”.
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Art. 12. In artikel 5 van hetzelfde decreet wordt tussen het tweede en het derde
lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Er worden voorzieningen en projecten georganiseerd, erkend of gesubsidieerd
voor de jeugdhulpverlening van minderjarigen die zich in een verontrustende
situatie bevinden of die een jeugddelict hebben gepleegd, en eventueel van hun
ouders, hun opvoedingsverantwoordelijken of personen uit hun leefomgeving.”.
Art. 13. In artikel 18 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 3 vervangen door wat
volgt:
“§3. De toegangspoort kan voor personen tot maximaal vijfentwintig jaar beslissen
over de jeugdhulpverlening conform de regels die de Vlaamse Regering bepaalt.”.
Art. 14. In artikel 26, §1, vijfde lid, 1°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede
“5°” vervangen door de zinsnede “2°”.
Art. 15. In artikel 28, eerste lid, van hetzelfde decreet wordt het woord “urgente”
opgeheven.
Art. 16. Artikel 29 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 29. Een minderjarige die minstens twaalf jaar is of, als hij jonger dan twaalf
jaar is, een minderjarige die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in
staat is, zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen bij de toegangspoort
een aanvraag tot niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp indienen.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden om een aanvraag als vermeld
in het eerste lid, te kunnen indienen.”.
Art. 17. In artikel 33, §1, 3°, van hetzelfde decreet worden tussen de woorden
“wordt verleend in” en de woorden “verontrustende situaties” de woorden “bij het
ondersteuningscentrum jeugdzorg aangemelde” ingevoegd.
Art. 18. In artikel 39 van hetzelfde decreet wordt het tweede lid vervangen door
wat volgt:
“Een doorverwijzing wordt voorafgegaan door een uitnodiging van het
ondersteuningscentrum voor een gesprek tussen de personen, vermeld in het
eerste lid, 1° en 2°, de begeleidende consulent en de teamverantwoordelijke.
Tijdens dat gesprek worden de minimale verwachtingen nogmaals besproken en
wordt erop ingegaan hoe die bereikt kunnen worden. Het gesprek wordt al dan niet
afgesloten met het akkoord van de personen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°,
met de minimale verwachtingen. Als er op het einde van het gesprek een akkoord
is bereikt, wordt een engagementsverklaring opgemaakt en ondertekend door de
personen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°.”.
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Art. 19. In artikel 42, §1, tweede lid, 5°, van hetzelfde decreet wordt tussen de
woorden “wordt verleend in” en de woorden “verontrustende situaties” de woorden
“bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling aangemelde” ingevoegd.
Art. 20. In artikel 44, §2, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “als vermeld in
paragraaf 1” opgeheven.
Art. 21. Artikel 48 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 48. §1 De jeugdrechtbank en de jeugdrechter kan, na een vordering als
vermeld in artikel 47, 1° en 3°, één of een combinatie van alle volgende
maatregelen opleggen:
1° de ouders van de minderjarige of, in voorkomend geval, zijn
opvoedingsverantwoordelijken een pedagogische richtlijn verstrekken;
2° voor ten hoogste één jaar de minderjarige onder toezicht stellen van de sociale
dienst;
3° voor ten hoogste zes maanden de minderjarige een opvoedend project opleggen
of de minderjarige, eventueel samen met zijn ouders of, in voorkomend geval, zijn
opvoedingsverantwoordelijken toevertrouwen aan een project;
4° voor ten hoogste één jaar de functie begeleiding opleggen;
5° voor ten hoogste één jaar de functie dagopvang opleggen;
6° voor ten hoogste één jaar de functie diagnostiek opleggen;
7° voor ten hoogste één jaar de functie behandeling opleggen;
8° voor ten hoogste één jaar de functie training opleggen;
9° voor ten hoogste één jaar de functie verblijf opleggen;
10° voor ten hoogste één jaar de functie beveiligend verblijf opleggen;
11° uitzonderlijk en voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan
een geschikte open inrichting die niet behoort tot het toepassingsgebied zoals
vermeld in art. 3;
12° voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een
psychiatrische inrichting, als dat na een psychiatrische expertise noodzakelijk
blijkt;
13° uitzonderlijk en voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan
een afdeling van een gemeenschapsinstelling;
14° uitzonderlijk en voor ten hoogste drie maanden de minderjarige die de leeftijd
van veertien jaar heeft bereikt, toevertrouwen aan een geschikte gesloten
inrichting, als wordt aangetoond dat de minderjarige zich aan de maatregelen,
vermeld in punt 9° tot en met 13°, tweemaal of meer heeft onttrokken en dat die
maatregel noodzakelijk is voor het behoud van de integriteit van de persoon van
de minderjarige.
De jeugdrechter en de jeugdrechtbank bepalen de jeugdhulpaanbieder bij wie de
functie dient opgenomen te worden en wanneer aangewezen vermelden zij de
bijhorende typemodules.
Voor wat pleegzorg, vermeld in artikel 2, 11° van het decreet van 29 juni 2012
houdende de organisatie van pleegzorg, betreft, kan de jeugdrechtbank en de
jeugdrechter een minderjarige toevertrouwen aan een kandidaat-pleegzorger of
een pleegzorger als vermeld in artikel 14, § 1 of § 3, van het decreet van 29 juni
2012 houdende de organisatie van pleegzorg ten hoogste tot aan de leeftijd van
dertien jaar, al dan niet met toepassing van artikel 5 van voormeld decreet, en een
minderjarige die ouder is dan dertien jaar, toevertrouwen aan een kandidaatpleegzorger of aan een pleegzorger als vermeld in artikel 14, § 1 of § 3, van het
decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg voor ten hoogste
drie jaar, al dan niet met toepassing van artikel 5 van het voormelde decreet;
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere invulling van de typemodules die onder
de functies, vermeld in 4° t.e.m. 10°, vallen. De Vlaamse Regering kan in afwijking
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van de termijn bepaald in het eerste lid, 4° t.e.m. 10°, voor specifieke typemodules
andere, kortere, termijnen voorzien.
Een opvoedend project als vermeld in het eerste lid, 3°, moet cumulatief aan de
volgende voorwaarden voldoen :
1° het is gericht tot een specifieke doelgroep of op een bijzondere
probleemsituatie;
2° het is georganiseerd door een jeugdhulpaanbieder of door een organisatie die
daarvoor een overeenkomst heeft gesloten met de Vlaamse Regering;
3° het is gericht op de versterking van de eigen zorg of op de versterking van de
zorg in het eigen milieu.
§2 Als de jeugdrechtbank beslist tot een combinatie van verschillende van de
functies, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, moet, in voorkomend geval, in de
coördinatie van de maatregelen voorzien worden. De Vlaamse Regering bepaalt
welke combinaties niet mogelijk zijn.
Binnen de toepassing van de maatregelen, vermeld in het eerste lid, moet steeds
contextgericht gewerkt worden. De uitwerking van contextgericht werken wordt
bepaald door de Vlaamse Regering.”.
Art. 22. In hetzelfde decreet wordt een artikel 48/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 48/1. De eerste overweging bij uithuisplaatsing moet steeds pleegzorg, zoals
omschreven in artikel 2, 11° van het decreet van 29 juni 2012 houdende de
organisatie van pleegzorg, zijn. De jeugdrechter motiveert waarom de
minderjarige bij toepassing van artikel 48, 9°, niet kan worden toevertrouwd aan
een kandidaat-pleeggezin of pleeggezin, als vermeld in artikel 2, 9° van het decreet
van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg.
De jeugdrechtbank en de jeugdrechter motiveren waarom meerdere minderjarigen
uit eenzelfde gezin bij toepassing van artikel 48, 9°, ten aanzien van hen niet
kunnen worden toevertrouwd aan eenzelfde kandidaat-pleeggezin of pleeggezin.
De Vlaamse Regering bepaalt hoe aan dit principe uitvoering moet gegeven
worden.”.
Art. 23. In artikel 49 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “artikel 48, § 2, van
het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand” vervangen door de
zinsnede “artikel 78/1, §2,”.
Art. 24. In artikel 50 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° In het eerste lid, punt 1° wordt de zinsnede “3°” vervangen door de zinsnede
“4°”;
2° In het eerste lid, punt 2° wordt de zinsnede “4° tot en met 9°, en 11° tot en
met 13°” vervangen door de zinsnede “3° en 5° tot en met 13°, met uitzondering
van pleegzorg, vermeld in artikel 2, 11° van het decreet van 29 juni 2012
houdende de organisatie van pleegzorg”;
3° In het eerste lid, punt 3° wordt de zinsnede “10°” vervangen door de zinsnede
“9°”
4° In het tweede lid wordt de zinsnede “3° tot en met 9°, en 11° tot en met 13°”
vervangen door de zinsnede “3° tot en met 13°, met uitzondering van pleegzorg,
vermeld in artikel 2, 11° van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie
van pleegzorg”.
Art. 25. In artikel 51, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
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1° De zinsnede “3°” wordt vervangen door de zinsnede “4°”;
2° De zinsnede “10° 13°” wordt vervangen door de zinsnede “9°, doelend op
pleegzorg, als vermeld in artikel 2, 11° van het decreet van 29 juni 2012 houdende
de organisatie van pleegzorg en 12°”;
3° De zinsnede “8°, 9° en 12°” wordt vervangen door de zinsnede “6° en 13°”.
Art. 26. In artikel 53, tweede lid van hetzelfde decreet wordt de zinsnede “§1”
vervangen door de zinsnede “§2”.
Art. 27. In Hoofdstuk 11, van hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 4
vervangen door wat volgt:
“De Sociale Dienst Jeugdrechtbank”.
Art. 28. In artikel 56, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “voor
Gerechtelijke Jeugdhulpverlening” vervangen door het woord “Jeugdrechtbank”.
Art. 29. In hetzelfde decreet wordt Hoofdstuk 12, afdeling 2, die bestaat uit
artikelen 61 tot en met 63, opgeheven.
Art. 30. In artikel 66, eerste lid van hetzelfde decreet worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° punt 9° wordt opgeheven;
2° In punt 10° worden de woorden “provinciale overheid en van de” opgeheven.
Art. 31. In artikel 67, tweede lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet
van 15 juli 2016, worden tussen de zinsnede “vermeld in artikel 26, §1, eerste lid,
6°” en de zinsnede “, kan het team Jeugdhulpregie” de woorden “of voor dossiers
waarin de continuïteit van het lopende niet rechtstreeks toegankelijke
hulpverleningstraject ernstig bedreigd is” ingevoegd.
Art. 32. In artikel 72, §3, van hetzelfde decreet wordt punt 2° opgeheven.
Art. 33. In artikel 77, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in §2, tweede lid worden de woorden “het eerste vonnis van de jeugdrechter”
vervangen door de woorden “de eerste beschikking van de jeugdrechter of het
eerste vonnis van de jeugdrechtbank”;
2° in §3 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
“Iedereen kan bij de uitoefening van het toegangsrecht naar eigen keuze worden
bijgestaan door een door het beroepsgeheim gebonden persoon, en, wat de ouders
van de minderjarige en de opvoedingsverantwoordelijke betreft, door de
vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 2/1, en, wat de minderjarige betreft, door
de vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 24 van het decreet van 7 mei 2004
betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp.”.
Art. 34. In artikel 78, §2, van hetzelfde decreet worden de woorden “gerechtelijke
jeugdhulpverlening” opgeheven.
Art. 35. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt een hoofdstuk 14/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
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“Hoofdstuk 14/1. Private voorzieningen”.
Art. 36. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hoofdstuk 14/1, ingevoegd bij artikel 29, een artikel 78/1
ingevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 78/1. §1. Iedere rechtspersoon die zich voorneemt minderjarigen op te
nemen of te begeleiden in het kader van dit decreet, moet daarvoor door de
Vlaamse Regering worden erkend.
Iedere rechtspersoon die zich voorneemt minderjarigen op te nemen of te
begeleiden binnen een beveiligd verblijf in het kader van dit decreet, moet
daarvoor door de Vlaamse Regering worden erkend.
§2. De Vlaamse Regering stelt de erkenningsvoorwaarden vast voor de
rechtspersonen, vermeld in §1. Die voorwaarden kunnen betrekking hebben op:
1°
de personele en materiële infrastructuur;
2°
het opleidingsniveau en de aanvullende vorming van het personeel;
3°
de verzorging, het onderwijs en de beroepsopleiding van de minderjarigen
en de opvoedingsregeling die voor hen geldt;
4°
het pedagogische concept en programma;
5°
de door haar bepaalde programmatie voor de voorzieningen.
De Vlaamse Regering voorziet in een procedure tot intrekking van de erkenning,
wanneer de erkenningsvoorwaarden voorzien in paragraaf 2 niet worden
nageleefd.
§3. De voorzieningen verwerken in het kader van de erkenningsvoorwaarde,
vermeld in paragraaf 2, 1°, de gegevens over de gezondheid als vermeld in artikel
4, 15) en gerechtelijke als vermeld in artikel 10 van de algemene verordening
gegevensbescherming van de personeelsleden, de vrijwilligers en de andere
personen die in de voorziening verblijven.
Het betreft minstens een uittreksel uit het strafregister en een medisch attest.
§4. De voorzieningen worden voor een onbepaalde duur erkend.
De projecten kunnen worden erkend voor een hernieuwbare erkenningstermijn van
maximaal vijf jaar.”.
Art. 37. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/2 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/2. De Vlaamse Regering beslist over de erkenningsaanvragen. De Vlaamse
Regering stelt de erkenningsprocedure vast.
Het erkenningsdossier dat de administratie aanlegt bevat, de vereiste
administratieve inlichtingen, de erkenningsaanvraag, een verslag van het
Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp, vermeld in artikel 65, in het
werkgebied waarvan de aanvrager is gevestigd.”.
Art. 38. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/3 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/3. Als een erkende voorziening niet meer aan de erkenningsvoorwaarden
voldoet, kan een aanmaning van de Vlaamse Regering volgen om zich, naargelang
van het geval, binnen een termijn van acht dagen tot zes maanden aan die
voorwaarden te conformeren.
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Als de voorwaarden niet vervuld worden binnen de termijn, vermeld in het
eerste lid, kan de Vlaamse Regering de erkenning intrekken.”.
Art. 39. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/4 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/4. De Vlaamse Regering bepaalt de subsidies en de aard van de subsidies,
die aan de erkende voorzieningen, de projecten en de gelijkgestelde voorzieningen,
rekening houdend met de doelgroep en het soort aanbod, kunnen worden
toegekend.
De subsidiëringsnormen worden, overeenkomstig de door haar vastgestelde
procedure, door de Vlaamse Regering vastgesteld.”.
Art. 40. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/5 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/5. Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan de Vlaamse Regering
organisaties erkennen en subsidiëren, rekening houdend met de groep en het soort
aanbod, die voor specifieke categorieën van minderjarigen de hulp- en
dienstverlening ondersteunen die de toegangspoort en het ondersteuningscentrum
verstrekken.”.
Art. 41. In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 februari
2017, wordt in hetzelfde hoofdstuk 14/1 een artikel 78/6 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 78/6. Buiten de gevallen waarin er een medische tegenaanwijzing bestaat,
mogen aan de minderjarigen die in een gemeenschapsinstelling of in een erkende
voorziening geplaatst zijn overeenkomstig de bepalingen van dit decreet of van het
decreet van XXX betreffende het jeugddelinquentierecht, preventieve vaccinaties
en inentingen worden toegediend conform de regels die de Vlaamse Regering
bepaalt.”.
Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Afdeling 1. Opheffings- en overgangsbepalingen
Art. 42. In artikel 48,§ 1, eerste lid, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
de integrale jeugdhulp, vervangen bij artikel 21 van dit decreet, worden de punten
13° en 14°, opgeheven op de datum van inwerkingtreding van de in artikel 89,
tweede lid, vermelde artikelen van het decreet van XXX betreffende het
jeugddelinquentierecht.
Art. 43. De artikelen 3, 7 en 48 tot en met 53, van het decreet van 7 maart 2008
inzake bijzondere jeugdbijstand, gewijzigd bij de decreten van 29 juni 2012, 21
juni 2013, 12 juli 2013 en 15 juli 2016, worden opgeheven.
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Afdeling 2. Inwerkingtreding
Art. 44. De artikelen 2 en 3 treden in werking op 1 januari 2019.
Voor de artikelen 16, 21 en 22, bepaalt de Vlaamse Regering de datum van
inwerkingtreding.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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