Hierbij vindt u de werkmap ‘Aan de slag met het decreet rechtspositie van de minderjarige
in de integrale jeugdhulp‘. Deze werkmap wil hulpverleners ondersteunen in het toepassen
van dit decreet.
Ook het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013 heeft zijn effect op de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp. De werkmap werd daaraan aan-gepast.
Concreet gaat het om onderstaande punten:

- de vertrouwenspersoon
De voorwaarden bij het recht op bijstand door een vertrouwenspersoon zijn grondig veranderd. Daarom is de fiche over ‘recht op bijstand’ (fiche 7) volledig herschreven en vervangen.
De nieuwe versie vindt u in de werkmap.
- instemming met de jeugdhulp
Art. 6 van het decreet Integrale Jeugdhulp bevat een specifieke bepaling over de instemming
met de jeugdhulp. De bestaande fiche over ‘recht op instemming met en vrije keuze van de
buitengerechtelijke jeugdhulp’ (art. 8 DRP – fiche 4) moet daarom met volgende aanvulling
gelezen worden:
‘Artikel 6 van het decreet integrale jeugdhulp zegt dat de jeugdhulpverlening alleen kan
worden verleend met instemming van de personen tot wie ze zich richt en alleen kan
worden uitgevoerd met de instemming van de ouders / opvoedingsverantwoordelijken en
de instemming van de bekwame minderjarige.
Dit betekent dat naast de instemming van de bekwame minderjarige, in principe de instemming van zijn ouders nodig is. Als die door omstandigheden niet meteen of niet uitdrukkelijk
kan worden ingewonnen, of als de hulpverlening zich op dat moment uitdrukkelijk enkel tot
de minderjarige richt, kan, in het belang van de minderjarige van het principe van de voorafgaandelijke noodzakelijke instemming worden afgeweken. Dat geldt in afwachting van het
mogelijk verkrijgen ervan en wordt, in het kader van dossiervorming schriftelijk gemotiveerd.‘
- trajectbegeleiding:
- Het decreet Integrale Jeugdhulp wijzigt de artikelen 2, 3, 20, 24, 29 en 32 van het
decreet rechtspositie. De woorden ‘de trajectbegeleiding’ worden daarin telkens
vervangen door de woorden ‘het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg’. Dat dient in
de werkmap dus ook te gebeuren in fiche 1 ‘inleidende fiche’ en fiche 6 over ‘het
dossier’.
- Het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013 vervangt het Comité Bijzondere Jeugdzorg door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. Waar ‘het Comité
Bijzondere Jeugdzorg’ in de werkmap genoemd wordt, moet dit afhankelijk van de
context, vervangen worden door:
‘de toegangspoort’ wanneer het gaat over ‘toegang tot het niet rechtstreeks toegankelijk aanbod van de jeugdhulp’;
‘het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg’ wanneer het gaat over ‘gespecialiseerde
dienst in het omgaan met verontrustende situaties en problematische leefsituaties ‘.

