
 

2021  www.kce.fgov.be 

KCE REPORT 339 

FOR-K, FORENSISCH-PSYCHIATRISCHE INTENSIEVE 
BEHANDELEENHEDEN VOOR JUSTITIËLE JONGEREN: 
AANBOD, GEBRUIK EN BEHOEFTE 

  





 

 

2021  www.kce.fgov.be 

KCE REPORT 339 
HEALTH SERVICES RESEARCH 

FOR-K, FORENSISCH-PSYCHIATRISCHE INTENSIEVE 
BEHANDELEENHEDEN VOOR JUSTITIËLE JONGEREN: 
AANBOD, GEBRUIK EN BEHOEFTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIEK MISTIAEN, MARIE DAUVRIN, CHRISTOPHE DE MEESTER, CÉLINE POUPPEZ, IRM VINCK  



 

 

COLOFON 
Titel:  For-K, forensisch-psychiatrische intensieve behandeleenheden voor justitiële jongeren: aanbod, gebruik en 

behoefte 

Auteurs:  Patriek Mistiaen (KCE), Marie Dauvrin (KCE), Christophe De Meester (KCE), Céline Pouppez (KCE), Imgard Vinck 
(KCE) 

Facilitator:  Christophe Janssens (KCE) 

Reviewers:  Jolyce Bourgeois (KCE), Justien Cornelis (KCE), Koen Van den Heede (KCE), Christophe Janssens (KCE), 
Marijke Eyssen (KCE) 

Externe experten & stakeholders:  Gino Ameye (Karus); Sarah Assabah (Fachbereich Jugendhilfe-Ministerium der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft); Damien Bael (Centre Régional de soins Psychiatriques "Les Marronniers"); Veronique Bauffe (la 
Kapeline (UTA-UTI)); Nathalie Bavastro (COCOF - Service de la santé); Alexandre Beine (Maison d'ADOS 
AREA+, Epsylon asbl); Stijn Beirens (Agentschap Opgroeien); Emel Bergsoj (« Bru-Stars », Réseau bruxellois en 
santé mentale pour enfants et adolescents); Séverine Blandiaux (AVIQ); Samia Bounab (Les Brasiers); Anne 
Bourgeois (Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind ); Thomas Braet (Agentschap Opgroeien); Wouter 
Braet (College van de hoven en rechtbanken ); Anne-Marie Broux (Service de Protection de la Jeunesse de Huy); 
Rebecca Buisseret (Service de l’inspection pédagogique des IPPJ et des EMA); Sandra Caers (La Cité Joyeuse); 
Olivier Caillet (SPF Santé); Marie-Emmanuelle Carabin (IPPJ de Fraipont); Peter Casteur (Agentschap 
Opgroeien); Charlène Caty (CFWB); Anne Chabeau (CFWB - Fédération Wallonie-Bruxelles - SAJ Verviers); 
Christèle Charlet (Aviq); Inge Claes (Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen); Bruno Claessens (Agentschap 
Opgroeien); Nicole Clarembaux (CFWB - administration); Pascale Constant (UTI de Liège); Rebecca Cools 
(Hagewinde); Nathalie Cooremans (Tribunal de la famille et de la jeunesse du Brabant wallon); Kathleen Coppens 
(Bru- Stars: Réseau bruxellois en santé mentale pour enfants et adolescents); Régine Cornet d'Elzius de Peissant 
(SPF Justice - FOD Justitie, Union Francophone des Magistrats de la Justice - UFMJ); An Coucke 
(gemeenschapsinstelling De Grubbe - Everberg); Déborah Cuignet (Cabinet de la Ministre Bénédicte Linard); 
Aurore Dachy (SOS enfants); Samuel Dalaidenne (IPPJ St-Hubert); Florent David (CHJT - Centre Hospitalier Jean 
Titeca); Paul De Bock (FOD Volksgezondheid); Lieve De Buck (Jeugd- en familierechter rechtbank eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen ); Guy De Clercq (CFWB - Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de l'aide à la Jeunesse de 
Mons); Tony De Clippele (ZNA - UKJA - ForK, Pangg 0-18); Christine De Corte (ASSTER, Sint-Truiden, Provinciaal 
Netwerk); Eric De Doncker (CFWB - IPPJ de Wauthier-Braine); Laetitia De Fays (Service général des IPPJ et des 
EMA); Letitia De Fays (cfwb); Dominique De Fraene (ULB); Bart De Greef (UPC KU Leuven); Kathleen de Marneffe 
(La Clairière-Vivalia); Jan De Ridder (Agentschap Opgroeien); Raf De Rycke (Broeders van Liefde); Bart De Smet 
(Universiteit Antwerpen / Parket Hof van Beroep te Antwerpen); Didier De Vleeschouwer (Kirikou); Julie De Witte 
(Agentschap Opgroeien); Emmanuel Debecker (UC Louvain); Geert Decock (Unie van Jeugdadvocaten); France 
Dehareng (ISOSL); Anne Dekeyser (CFWB); Benjamin Delaunoit (Centre Régional de soins Psychiatriques Les 



 

 

Marronniers); Didier Delbart (CFWB - Braine le château AGAJ); Jean-Marie Delcommune (A.G.A.J); Marianne 
Delord (CFWB); Maximilien Delsarte (CRP Les Marronniers); Philippe Delvaux (CHJT - Centre Hospitalier Jean 
Titeca); Anja Demasure (CHJT - Centre Hospitalier Jean Titeca); Marie-Noëlle Derèse (Substitut du procureur du 
Roi à Bruxelles); Gerald Deschietere (UCLouvain); Valérie Devis (Fédération Wallonie-Bruxelles Aide à la 
Jeunesse); André Donnet (l’Union francophone des magistrats de la jeunesse; Tribunal de la famille et de la 
jeunesse du Brabant wallon); Claire-Anne Dupont (CFWB - Bruxelles, Service de la protection de la Jeunesse de 
Bruxelles); Sofiane El Haik (Cabinet de la Ministre Bénédicte Linard); Tom Elen (Agentschap Opgroeien); 
Stéphanie Ergo (CFWB - Bruxelles); Georges Estevny (La Cité Joyeuse); Koen Everaert (OPZ Geel); Willi Filz 
(Netzwerkkoordination im Bereich der seelischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen); Daisy Flossy (VGC); 
Nadine Forthomme (IPPJ de Fraipont); Anne François (Bru- Stars: Réseau bruxellois en santé mentale pour 
enfants et adolescents); Elke Frans (Agenstschap Zorg en Gezondheid); Angélique Franssen (UTI de Liège); 
Jean-Pierre Frennet (CFWB); Valérie Gengoux (SPF Justice -FOD Justitie ); Noemie Gérard (la Kapeline (UTA-
UTI)); Caroline Geuzaine (Réalism (Liège)); Valentine Godeau (Pédopsychiatre responsable de la Kapeline (UTA-
UTI)); Jean-Pierre Gorissen (SPF Santé Publique et de la chaine alimentaire); Jean-Louis Grede (CHJT - Centre 
Hospitalier Jean Titeca); Rudy Guillaume (Rhéseau); Nele Haedens (Afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg 
en Sociale diensten jeugdrechtbank); Julie Helson (Substitut du procureur du Roi à Bruxelles); Camille Henkinbrant 
(Juge de la jeunesse Tournai); Jo Holsbeek (FOD Volksgezondheid); Charlotte Horemans (Kabinet Minister Elke 
Van den Brandt); Bernard Jacob (SPF Santé Publique et de la chaine alimentaire); Sébastien Jaffrée (la Kapeline 
(UTA-UTI)); Tine Jaspers (Medisch Centrum St.-Jozef); Sabrina Kaut (Klinik St Josef, St Vith); Cedric Kemseke 
(WINGG); Florence Laboureur (CHJT - Centre Hospitalier Jean Titeca); Martine Lahou (OPZ Geel); Annie 
Lambrecht (Karus); Toon Langeraert (RADAR - Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-
Vlaanderen); Miguel Lardennois (Cabinet de la Ministre Barbara Trachte et du Ministre Alain Maron); Michèle 
Laurent (Archipel); Marleen Laureys (Hagewinde); François Leclercq (Cabinet de la Ministre Morreale); Harmen 
Lecok (Kabinet De Block); Delphine Leersnyder (Centre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers); 
Vincent Lefebvre (SPF Santé); Damien Lerminiaux (CHR Citadelle_REALISM - Réseau Enfants Adolescents 
Liège Santé Mentale); Erik Leurs (Karus_Branding); Gina Lipkens (OPZ Geel); Liselotte Lowagie 
(gemeenschapinstelling de Zande - campus Wingene); Ilse Machtelinckx (PC Gent-Sleidinge); Catherine Mailleux 
(Juge au TPI du Luxembourg, Division Marche en famenne); Bénédicte Mareschal (Parquet du Procureur du Roi 
de Liège); Magda Massoels (Agentschap Opgroeien); Amandine Masuy (Rhéseau); Cécile Mathys (Université de 
Liège; Faculté de droit, science politique et criminologie ); Michèle Meganck (Juge de la Jeunesse à Bruxelles, 
Secrétaire de l'UFMJ); Françoise Menil (Tribunal de la famille et de la jeunesse du Brabant wallon); Sofie 
Merlevede (VIVES); Vanessa Mertens (Les Brasiers); Ingrid Mertes (Klinik St Josef, St Vith); Allal Mesbahi (Service 
général des IPPJ et des EMA); Ann Moens (Zorgnet-Icuro); Thierry Moreau (UC Louvain); Nicolas Mortier (CHJT 
- Centre Hospitalier Jean Titeca); Suzanne Moyen (Service de Protection de la Jeunesse de Namur); Françoise 
Mulkay (Adm. Générale de l'Aide à la Jeunesse); Leila Nadji (De Patio); Terryn Nathalie (SPF Santé Publique et 
de la chaine alimentaire); Margit Nemeth (SPFB, COCOF Santé mentale CAT Réseau); Raphael Noiset (Cabinet 
Glatigny); Eva Nouwen (Agentschap Opgroeien); Lucien Nouwynck (SPF Justice); Sarah Paquet (Ministerium der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens); Jean-Philippe Paternostre (I.P.P.J. de Jumet); Jean-Paul Pavanello 



 

 

(Tribunal de la jeunesse); Sabrina Pedulla (Area+); Olivier Peene (PZ Heilige Familie); Nele Pelgrims (Agentschap 
Opgroeien); Bruno Piccinin (CHJT - Centre Hospitalier Jean Titeca); Laura Piraprez (Gouvernement de la 
Communauté germanophone); Sarah Pire (IPPJ Saint-Servais); Emilie Plusquin (IPPJ St-Hubert); Muguette 
Poncelet (Fédération Wallonie-Bruxelles Aide à la Jeunesse -spj Neufchateau); Nathalie Raes (Karus_Branding); 
Pierre Rans (SPF Justice); Chrystel Raulier (CHP Chêne aux Haies); Florence Remacle (Service de Protection de 
la Jeunesse de NAMUR); Bénédicte Renaux (Service de Protection de la jeunesse de Nivelles); Genevieve 
Robesco (SPF Justice); Ruth Romberg (Klinik St Josef, St Vith); Andres Saavedra Ulloa (Cabinet de la Ministre 
Caroline Desir); Karolien Samyn (Agentschap Opgroeien); Melanie Schafer (Parquet Eupen); Erik Schoentjes 
(Ugent); Reiner Schwall (Klinik St Josef, St Vith); Patrick Scuvie (CHR Citadelle); Angelique Semail (CFWB); 
Christiaan Smolders (Agentschap Opgroeien); Yves Stevens (UTI de Liège); Ilena Strzoda (I.P.P.J. de Jumet); 
Tine Suykerbuyk (jeugdrechtbank Brussel; Unie van Nederlandstalige Jeugdmagistraten); Juan Tecco (la Kapeline 
(UTA-UTI)); Marie Thonon (Cabinet de Valérie Glatigny); Elien Timmerman (De Patio); Hélène Titelion (service de 
protection de judiciaire NAMUR); Philippon Toussaint (Administration générale de l’aide à la jeunesse); Barbara 
Truyers (Archipel); Johan Tuerlinckx (Agentschap Opgroeien); Veerle Umans (Ligant); Anita Vaassen (IPPJ Saint-
Servais); Ann Van der Speeten (Yuneco Vlaams Brabant); Karin Van der Straeten (Délégué général de la 
Communauté française aux droits de l’enfant); Mélanie Van Gils (CFWB - Bruxelles); Sarah Van Grieken (OPZ 
Geel; Vlaamse Vereniging Kinder- en Jeugdpsychiatrie); Karen Van Oosterwijck (UPC KU Leuven); Sofie Van 
Rumst (Kinderrechtencommissariaat); Ellen Van Vooren (Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) ); Catherine 
Vander Putten (Service de Protection de la Jeunesse de Namur); Pierre Vanderlinck (CAP Les Maronniers); 
Christine Vandermeulen (Epsylon); Jens Vanlanker (Sociale dienst Jeugdrechtbank Antwerpen); Marleen 
Vanlouwe (Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen); Jean-Francois Velge (Tribunal de la Jeunesse de 
Bruxelles ); Sylvie Venneman (Agentschap Opgroeien); Yvonne Verheugen (Klinik St Josef, St Vith); Mélanie 
Veronesi (CFWB - Fédération Wallonie-Bruxelles); Jakob Versteele (UPC KU Leuven); Jan Vervaet (PCGS 
afdeling Yidam ); Sophie VilainXIIII (Aviq); Anne Wallemacq (Parquet du Procureur du Roi de Liège); Liesbeth 
Watteyn (Agentschap Opgroeien); Karolien Weemaes (FOD Volksgezondheid DG Gezondheidszorg); Didier 
Wégimont (UTI de Liège); Christine Wilmart (Area+); Eric Wilmart (IPPJ St-Hubert) 

Scientific Advisory Board:  Marina Danckaerts (Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven – Z.org KU Leuven ); Amaury de Terwangne 
(Amaury de Terwangne Christophe Stenmans Avocats); Dirk De Waele (FOD Justitie); Dirk Deboutte (voormalig 
Universiteit Antwerpen); Eric Delhaye (l’Union francophone des magistrats de la jeunesse); Etienne Joiret (CHJT 
- Centre Hospitalier Jean Titeca); Daniel Neves Ramos (ZNA); Johan Put (KU Leuven); Isabelle Ravier (Institut 
National de Criminalistique et de Criminologie ); Philippe Vandaele (Jeugdrechtbank Rechtbank van eerste aanleg 
Antwerpen); Rachel Wickert (Minds et Motion) 

Externe validatoren:  Alain Malchair (Université de Liège) ; Stefaan Pleysier (Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven, 
Faculty of Law) ; Bie Tremmery (Praktijk de Boskeet) 

Acknowledgements:  Célia Primus (KCE) 



 

 

Gemelde belangen:  Alle experten en stakeholders die geraadpleegd werden voor dit rapport, werden geselecteerd omwille van hun 
betrokkenheid bij het onderwerp van deze studie, forensische jeugdpsychiatrie. Daarom hebben zij per definitie 
mogelijks een zekere graad van belangenconflict. 

Layout:  Ine Verhulst, Joyce Grijseels 

Cover:  Foto links: https://www.pexels.com/@jibarofoto 
Disclaimer: • De externe experten werden geraadpleegd over een (preliminaire) versie van het wetenschappelijke 

rapport. Hun opmerkingen werden tijdens vergaderingen besproken. Zij zijn geen coauteur van het 
wetenschappelijke rapport en gingen niet noodzakelijk akkoord met de inhoud ervan.  

• Vervolgens werd een (finale) versie aan de validatoren voorgelegd. De validatie van het rapport volgt 
uit een consensus of een meerderheidsstem tussen de validatoren. Zij zijn geen coauteur van het 
wetenschappelijke rapport en gingen niet noodzakelijk alle drie akkoord met de inhoud ervan. 

• Tot slot werd dit rapport unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur (zie 
http://kce.fgov.be/nl/content/de-raad-van-bestuur).  

• Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de eventuele resterende vergissingen of onvolledigheden 
alsook voor de aanbevelingen aan de overheid. 

   

Publicatie datum:  21 april 2021 (2nd print), 1st print: 20 april 2021 

Domein:  Health Services Research (HSR) 

MeSH:  Adolescent Psychiatry; Forensic Psychiatry 

NLM Classificatie:  WS 463 

Taal:  Nederlands 

Formaat:  Adobe® PDF™ (A4) 

Legaal depot:  D/2021/10.273/07 

ISSN:  2466-6432 

Copyright:  De KCE-rapporten worden gepubliceerd onder de Licentie Creative Commons « by/nc/nd » 
http://kce.fgov.be/nl/content/de-copyrights-van-de-kce-publicaties. 

  
 

   

http://kce.fgov.be/nl/content/de-copyrights-van-de-kce-publicaties


 

 

Hoe refereren naar dit document?  Mistiaen P, Dauvrin M, De Meester C, Pouppez C, Vinck I. For-K, forensisch-psychiatrische intensieve 
behandeleenheden voor justitiële jongeren: aanbod, gebruik en behoefte. Health Services Research (HSR) 
Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2021. KCE Reports 339. D/2021/10.273/07. 

  Dit document is beschikbaar op de website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.  

 

 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 1 

 

 

 INHOUDSTAFEL 
 LIJST VAN FIGUREN ........................................................................................................................................11 

LIJST VAN TABELLEN .....................................................................................................................................14 
 SCIENTIFIC REPORT..........................................................................................................................16 
1 INTRODUCTIE .....................................................................................................................................16 

1.1 ONDERZOEKSVRAGEN .....................................................................................................................17 
1.2 ONDERZOEKSMETHODE ..................................................................................................................19 

 Documentenanalyse ..............................................................................................................19 
 Analyse van dataregisters ......................................................................................................19 
 Stakeholderconsultaties .........................................................................................................20 
 Enquête naar financiële gegevens.........................................................................................20 

1.3 UITLIJNING VAN HET RAPPORT .......................................................................................................20 
2 FOR-K AFDELINGEN, DOELGROEP, ROL VAN DE VERSCHILLENDE OVERHEDEN EN 

JURIDISCH KADER ............................................................................................................................21 

2.1 KEY POINTS ........................................................................................................................................21 
2.2 INLEIDING ............................................................................................................................................22 
2.3 METHODOLOGIE ................................................................................................................................22 
2.4 EEN MATERIE OP HET KRUISPUNT VAN VERSCHILLENDE BEVOEGDHEDEN. ........................23 
2.5 WETTELIJK KADER TOEPASSELIJK OP DE ORGANISATIE EN FINANCIERING VAN FOR-K-

EENHEDEN ..........................................................................................................................................26 
 Geschiedenis van het wettelijk kader .....................................................................................26 
 Het ‘pilootstatuut’ van de For-K projecten ..............................................................................32 
 De noties circuits, trajecten en zorgprogramma’s ..................................................................34 

2.6 WETTELIJK KADER VOOR GEHOSPITALISEERDE JONGEREN IN FOR-K...................................36 



 

2  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

 De procedure om een jongere naar een For-K te sturen. ......................................................36 
 De (interne) rechtspositie van minderjarigen in een For-K ....................................................44 

2.7 OPNAMEPLICHT VOOR DE FOR-K AFDELINGEN? .........................................................................50 
2.8 HET VERSCHIL MET EEN K-DIENST ................................................................................................51 

 Aantal bedden ........................................................................................................................51 
 Profiel van de patiënten .........................................................................................................52 
 Doel van de opname ..............................................................................................................53 
 Personeelsnormen en organisatie .........................................................................................54 
 Veiligheidsnormen..................................................................................................................56 
 Bezettingsgraad .....................................................................................................................56 

3 FOR-K, EEN DIENST OP HET KRUISPUNT VAN VERSCHILLENDE DOMEINEN .........................57 

3.1 KERNBOODSCHAPPEN .....................................................................................................................57 
3.2 INLEIDING ............................................................................................................................................58 
3.3 METHODOLOGIE ................................................................................................................................59 
3.4 TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED VAN DE WETGEVING BETREFFENDE 

JEUGDHULPVERLENING EN -DELINQUENTIE EN DE TERRITORIALE BEVOEGDHEID VAN  
DE JEUGDRECHTBANK .....................................................................................................................60 

 De gezinsverblijfplaats als aanknopingspunt voor de toepasselijke wetgeving en de  
bevoegde rechtbank...............................................................................................................60 

 Bevoegde (jeugd)rechtbank ...................................................................................................60 
 Organisatie van de For-K per Hof van Beroep ......................................................................61 

3.5 WETTELIJK KADER VOOR JEUGDHULP EN JEUGDDELINQUENTIE ............................................61 
 Vlaanderen .............................................................................................................................62 
 Franse Gemeenschap ...........................................................................................................94 
 Brussels hoofdstedelijk Gewest ...........................................................................................113 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 3 

 

 

 De Duitstalige Gemeenschap ..............................................................................................119 
3.6 ALGEMENE SITUATIE VAN DE FOR-K MET BETREKKING TOT HET AANBOD IN  

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG .............................................................................................123 
 Principes en organisatie van het geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en  

jongeren in België ................................................................................................................124 
 Overzicht van de diensten geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren  

(buiten For-K) .......................................................................................................................125 
3.7 ALGEMENE SITUATIE VAN DE FOR-K TEN OPZICHTE VAN HET AANBOD IN HET KADER  

VAN DE JEUGDHULP EN DE JEUGDBESCHERMING ...................................................................130 
3.8 CONCLUSIE .......................................................................................................................................131 
4 ANALYSE VAN DE FOR-K OVEREENKOMSTEN ..........................................................................133 

4.1 BELANGRIJKSTE PUNTEN ..............................................................................................................133 
4.2 INLEIDING ..........................................................................................................................................134 
4.3 METHODIEK ......................................................................................................................................134 
4.4 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST ........................................................................................134 

 Oorspronkelijke overeenkomst (2003-2006): het aanbod van intensieve klinische  
behandeling voor delinquente jongeren met een psychiatrische problematiek ...................135 

 Herziene overeenkomst (2007): Functionele samenwerkingsovereenkomst en  
diversificatie van de zorgopdrachten ...................................................................................135 

 Uitbreiding van het doelpubliek (2009-2011) .......................................................................137 
 Invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (2016) .138 
 Overeenkomst aangepast aan de zesde staatshervorming (2019) .....................................138 

4.5 INSTELLINGEN DIE DEELNEMEN AAN HET FOR-K PILOOTPROJECT .......................................139 
4.6 DUUR VAN DE OVEREENKOMST ...................................................................................................141 
4.7 SUBSIDIES VOOR DE FOR-K ZORGOPDRACHTEN ......................................................................142 

 Intensieve behandelingseenheid .........................................................................................142 



 

4  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

 Crisisbedden: .......................................................................................................................144 
 Outreaching ..........................................................................................................................145 
 Zorgtrajectcoördinator ..........................................................................................................145 
 Opzetten van een therapeutisch project ..............................................................................145 

4.8 VERPLICHTINGEN WAARAAN FOR-K EENHEDEN MOETEN VOLDOEN ....................................146 
 Het doelpubliek ....................................................................................................................146 
 Architecturale voorwaarden .................................................................................................146 
 Dossier per patiënt ...............................................................................................................146 
 Bezettingsgraad van de bedden ..........................................................................................146 
 Personeelsvereiste...............................................................................................................146 
 Gegevensbescherming ........................................................................................................147 

4.9 BEGELEIDINGS- EN OPVOLGINGSCOMITÉ VAN HET PROJECT ................................................147 
4.10 EXTERNE EVALUATIE EN JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG .................................................147 

 Intensieve behandelingseenheden ......................................................................................148 
 For-K crisisbedden ...............................................................................................................151 

5 FOR-K JAARVERSLAGEN ...............................................................................................................152 

5.1 BELANGRIJKSTE PUNTEN ..............................................................................................................152 
5.2 INLEIDING ..........................................................................................................................................153 
5.3 METHODIEK ......................................................................................................................................155 
5.4 ZORGTRAJECT EN SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE FOR-K EENHEDEN .............................155 

 Hof van Beroep van Antwerpen: ZNA, OPZ Geel en Asster ...............................................155 
 Hof van Beroep van Gent: PZ Heilige Familie, PC Caritas en PC Sleidinge.......................156 
 Hof van Beroep van Brussel (Nederlandstalig Brussels rechtsgebied en Vlaams-Brabant): 

UPC KU Leuven ...................................................................................................................156 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 5 

 

 

 Hof van Beroep van Brussel (Franstalig Brussels rechtsgebied en Waals-Brabant): CHJ 
Titeca en Area+ ....................................................................................................................156 

 Hof van Beroep van Mons: CRP Les Marronniers en CHP Le Chêne aux Haies ...............157 
 Hof van Beroep van Liège: ISOSL .......................................................................................158 

5.5 IN- EN EXCLUSIECRITERIA .............................................................................................................158 
 Inclusiecriteria ......................................................................................................................158 
 Exclusiecriteria .....................................................................................................................159 

5.6 KENMERKEN VAN DE JONGEREN .................................................................................................162 
 Aantal aanvragen voor de For-K IBE’s ................................................................................162 
 Aantal opnames in For-K IBE ..............................................................................................162 
 Gedwongen opnames ..........................................................................................................164 
 Redenen voor niet-inwilliging van de aanvraag ...................................................................165 
 Profiel van de jongeren ........................................................................................................166 
 Herkomst van de jongeren ...................................................................................................168 
 Problematiek ........................................................................................................................170 

5.7 VOORGESTELDE ACTIVITEITEN ....................................................................................................171 
5.8 TRAJECT VAN DE PATIËNTEN NA OPNAME OP EEN FOR-K IBE ...............................................173 

 Verblijfplaats van de patiënten na opname op een For-K IBE .............................................173 
 Psychiatrische/psychologische opvolging na opname op een For-K IBE............................174 

5.9 SAMENWERKING MET EXTERNE PARTNERS ..............................................................................175 
 De functie van zorgtrajectcoördinator vóór 2016 .................................................................175 
 Outreaching en mobiele teams vanuit de For-K eenheden .................................................176 
 Na de invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren ..178 

5.10 ZORGPERSONEEL ...........................................................................................................................179 



 

6  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

 Aantal VTE’s ........................................................................................................................180 
 Hoog personeelsverloop ......................................................................................................180 

5.11 FOR-K CRISISBEDDEN ....................................................................................................................181 
 Aantal aanvragen en aantal opnames .................................................................................181 
 Verblijfplaats .........................................................................................................................182 

5.12 DISCUSSIE ........................................................................................................................................183 
6 FINANCIËLE ANALYSE VAN FOR-K IBE'S ....................................................................................190 

6.1 KERNPUNTEN ...................................................................................................................................190 
6.2 INLEIDING ..........................................................................................................................................190 
6.3 METHODE ..........................................................................................................................................191 
6.4 EVOLUTIE VAN DE DOOR DE ZIEKENHUIZEN ONTVANGEN SUBSIDIES..................................192 
6.5 GLOBALE UITGAVEN .......................................................................................................................193 
6.6 KOSTEN PER OPNAME EN VERPLEEGDAG .................................................................................196 
6.7 DIRECTE KOSTEN ............................................................................................................................196 

 Personeelskosten .................................................................................................................196 
 Directe niet-personeelskosten en indirecte kosten. .............................................................198 

6.8 BESPREKING ....................................................................................................................................199 
 De uitgaven zijn veel hoger dan het bedrag van de subsidies ............................................200 
 Financiering van het tewerkgestelde personeel ..................................................................200 
 Niet-personeelskosten .........................................................................................................202 
 Gevolgen van de integratie van For-K in de structurele financiering van ziekenhuizen ......204 

7 FOR-K IN BESTAANDE REGISTRATIES ........................................................................................205 

7.1 KERNPUNTEN ...................................................................................................................................205 
7.2 INLEIDING ..........................................................................................................................................205 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 7 

 

 

 Sector geestelijke gezondheidszorg ....................................................................................205 
 Juridische sector ..................................................................................................................206 
 Jeugdhulpsector ...................................................................................................................207 
 Voor de gedwongen opnames .............................................................................................208 

7.4 RESULTATEN ....................................................................................................................................208 
 Sector geestelijke gezondheidszorg ....................................................................................208 
 Juridische sector ..................................................................................................................212 
 Sector Jeugdhulp .................................................................................................................214 
 Gedwongen opnames ..........................................................................................................221 

7.5 BESPREKING ....................................................................................................................................225 
8 PERSPECTIEVEN VANUIT HET VELD ............................................................................................226 

8.1 KERNBOODSCHAPPEN ...................................................................................................................226 
8.2 INLEIDING ..........................................................................................................................................227 
8.3 PERSPECTIEVEN VAN DE SLEUTELACTOREN ............................................................................228 

 Doelstellingen en methodologie ...........................................................................................228 
 Deelnemers aan de discussiegroepen.................................................................................229 
 Discussie ..............................................................................................................................247 

8.4 TWEEDE DEEL: PERSPECTIEVEN VAN PERIFERE STAKEHOLDERS .......................................248 
 Methodologie ........................................................................................................................249 
 Resultaten ............................................................................................................................252 
 Discussie ..............................................................................................................................257 

8.5 PERSPECTIEVEN VANUIT DE SECTOR VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ...................257 
 Inleiding ................................................................................................................................257 
 Methode ...............................................................................................................................258 



 

8  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

 Resultaten ............................................................................................................................258 
8.6 ALGEMENE CONCLUSIE .................................................................................................................260 
9 FOR-K PROFIELEN EN TRAJECTEN VAN JONGEREN ................................................................260 

9.1 KERNPUNTEN ...................................................................................................................................260 
9.2 INLEIDING ..........................................................................................................................................261 
9.3 METHODE ..........................................................................................................................................262 
9.4 PROFIELEN VAN JONGEREN ..........................................................................................................263 

 Een psychiatrische diagnose stellen tijdens de adolescentie ..............................................264 
 Geestelijke gezondheidsproblemen en psychiatrische stoornissen bij adolescenten onder 

gerechtelijke maatregel ........................................................................................................265 
 Gerechtelijke profielen .........................................................................................................269 

9.5 TRAJECT VAN JONGEREN - STAND VAN ZAKEN IN 2019-2020 ..................................................274 
 Context .................................................................................................................................274 
 Welke actoren? ....................................................................................................................276 
 Welke behandeling en welke follow-up? ..............................................................................278 
 Inclusie en opvolging van het verblijf op een For-K eenheid ...............................................279 
 "Incasables” (Niet-plaatsbare jongeren) ..............................................................................279 

9.6 OPVATTINGEN VAN JONGEREN ....................................................................................................282 
9.7 BESLUIT .............................................................................................................................................287 
10 EERDERE EVALUATIES VAN FOR-K .............................................................................................288 

10.1 KERNPUNTEN ...................................................................................................................................288 
10.2 INLEIDING ..........................................................................................................................................289 
10.3 METHODE ..........................................................................................................................................289 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 9 

 

 

10.4 ANALYSE VAN DE JAARVERSLAGEN VAN HET ONDERZOEKSTEAM VERANTWOORDELIJK 
VOOR DE EVALUATIE VAN DE FOR-K-PILOOTPROJECTEN VOOR DE JAREN 2004-2005- 
2006 ....................................................................................................................................................289 

 Methodologie ........................................................................................................................290 
 Het verloop van de studie ....................................................................................................290 
 Resultaten ............................................................................................................................290 
 Bespreking ...........................................................................................................................294 

10.5 ZELFEVALUATIE VAN DE FOR-K’S .................................................................................................295 
10.6 ENQUÊTES VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID ...........................................................................296 

 Inleiding ................................................................................................................................296 
 Methode ...............................................................................................................................297 
 Resultaten van de For-K-enquête - Deel 1 over de indicatoren ..........................................299 
 Resultaten van de For-K-enquête - Deel 2 over de twee open vragen ...............................304 
 Resultaten van de enquête bij de netwerken GGZ voor kinderen en jongeren ...................305 

10.7 BESLUIT .............................................................................................................................................316 
11 DISCUSSIE EN CONCLUSIES .........................................................................................................316 

11.1 WAT IS HET AANBOD? .....................................................................................................................317 
11.2 DOELGROEP FOR-K IBE ..................................................................................................................319 
11.3 GEBRUIK FOR-K IBE ........................................................................................................................322 

 Om hoeveel jongeren gaat het? ...........................................................................................322 
 Van waar komen de jongeren en waar gaan ze heen na een opname op een For-K? .......322 

11.4 GEBRUIK FOR-K CRISISBEDDEN ...................................................................................................323 
11.5 BEHANDELING OP DE FOR-K IBE ..................................................................................................323 
11.6 HET ZORGLANDSCHAP ...................................................................................................................325 



 

10  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

 For-K gelegen in een complex zorglandschapslabyrint met versnipperde bevoegdheden .325 
 Gebrek aan geschikte hulp ..................................................................................................326 

11.7 BEHOEFTE FOR-K IBE .....................................................................................................................327 
11.8 BEHOEFTE FOR-K CRISISBEDDEN ................................................................................................328 
11.9 FOR-K IBE’S EN FINANCIËN ............................................................................................................328 
11.10 BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST ...........................................................................................329 

 Preventie en vroeginterventie ..............................................................................................329 
 Verbetering van de zorgcontinuïteit en van de samenwerking tussen sectoren .................329 
 Outreach ..............................................................................................................................329 
 Het vaststellen van psychiatrische problematiek .................................................................330 
 Bepalen van de doelgroep ...................................................................................................334 
 Structurele financiering ........................................................................................................335 
 Aanpassing van de wettelijke kaders betreffende jeugdhulp en jeugddelinquentie ............336 
 Opzetten zorgevaluatiesysteem ...........................................................................................336 
 Verder onderzoek .................................................................................................................337 

11.11 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK .........................................................................................337 
11.12 CONCLUSIES ....................................................................................................................................339 
 BIJLAGEN .........................................................................................................................................340 
APPENDIX 1. SERVICES AGRÉÉS DE L’AIDE À LA JEUNESSE ..........................................................340 
APPENDIX 2. VRAGENLIJST FINANCIELE ANALYSE FOR-K ..............................................................344 
APPENDIX 3. OUTREACH IN DE NETWERKEN GGZKJ ........................................................................346 
 REFERENTIES ..................................................................................................................................357 

 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 11 

 

 

LIJST VAN FIGUREN Figuur 1 – Overzicht van de bevoegdheden betreffende geestelijke gezondheidszorg na de  
zesde staatshervorming ........................................................................................................................................ 25 
Figuur 2 – Organigram van de jeugdhulp in de Federatie Wallonië-Bruxelles ................................................... 100 
Figuur 3 – Verdeling van de A, K en T bedden in België (2019), per provincie en  
gerechtelijk arrondissement ................................................................................................................................ 127 
Figuur 4 – Evolutie van het aanbod IBE-bedden voor de periode 2003-2019 ................................................... 142 
Figuur 5 – Evolutie van de totale budgetten voor de For-K zorgeenheden voor de periode 2003-2019 ........... 144 
Figuur 6 – Verdeling van de For-K IBE’s (links) en de crisisbedden (rechts) per ressort van Hof van  
Beroep volgens de overeenkomsten voor 2019-2021 ..................................................................................... 149 
Figuur 7 – De Hoven van Beroep van België ..................................................................................................... 154 
Figuur 8 – Aantal aanvragen en aantal opnames (exclusief hervalbedden) in For-K IBE ................................. 164 
Figuur 9 – Aantal niet ingewilligde aanvragen tot opname op een For-K IBE voor de periode 2013-2018 ....... 166 
Figuur 10 – Aantal opnames per gerechtelijke maatregel van patiënten die zijn opgenomen in een  
For-K IBE (hervalbed inbegrepen, maar crisisbedden niet meegerekend) voor de jaren 2013-2018 ................ 167 
Figuur 11 – Aantal aanvragen en aantal opnames (exclusief hervalbedden) in For-K IBE’s voor MOF (links)  
en in de For-K IBE’s voor MOF/VOS/GO (rechts) voor de periode 2013-2018.................................................. 168 
Figuur 12 – Aandeel jongeren die uit hetzelfde geografische rechtsgebied komen als de For-K IBE’s ............ 169 
Figuur 13 – Opdeling van de verblijfplaats van de patiënten vóór hun verblijf in een For-K IBE ....................... 169 
Figuur 14 – Verblijf vóór For-K IBE-verblijf in een GI (links) en in For-K (rechts) per IBE voor de jaren 2013- 
2018 .................................................................................................................................................................... 170 
Figuur 15 – Opdeling van de verblijfplaats van de patiënten na hun verblijf in een For-K IBE .......................... 174 
Figuur 16 – Aantal opnames per gerechtelijke maatregel van patiënten die zijn opgenomen in For-K  
crisisbedden voor de jaren 2013-2018 ............................................................................................................... 182 
Figuur 17 – Verblijfplaats van de patiënten voor (links) en na (rechts) hun verblijf in een For-K crisisbed ....... 183 
Figuur 18 – Verschillen tussen de werkelijke personeelsuitgaven en de ontvangen subsidies voor het  
runnen van een For-K IBE per ziekenhuis .......................................................................................................... 198 



 

12  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

Figuur 19 – Aantal opnames van patiënten van 12 tot 18 jaar in de psychiatrische ziekenhuizen /PAAZ  
(jaren 2013-2018) ............................................................................................................................................... 209 
Figuur 20 – Evolutie van het aantal opnames in ziekenhuizen met een For-K IBE via gedwongen opname  
(links) of een andere juridische voorwaarde (rechts), per gewest, van patiënten van 12 tot 18 jaar in de  
psychiatrie (jaren 2013-2018) ............................................................................................................................. 210 
Figuur 21 – Aantal opnames in de psychiatrie van patiënten van 12 tot 18 jaar, na tussenkomst van een  
"juridische instantie" in het dossier (jaren 2013-2018) ....................................................................................... 211 
Figuur 22 – Evolutie van het aantal opnames in ziekenhuizen met een For-K IBE via gedwongen opname  
(links) of een andere juridische voorwaarde (rechts), per gewest, na een tussenkomst van een  
“juridische instantie” in het dossier bij patiënten van 12 tot 18 jaar in de psychiatrie (jaren 2013-2018) ........... 212 
Figuur 23 – Percentage minderjarigen betrokken bij een protectionele zaak voor MOF of VOS per jaar  
en per gerechtelijke arrondissement................................................................................................................... 213 
Figuur 24 – Aandeel VOS- en MOF-jongeren in jeugdhulpzorg in de FWB ....................................................... 218 
Figuur 25 – Aantal door de jeugdrechtbank bevestigde gedwongen opnames voor de jaren 2017-2019  
per Hof van Beroep ............................................................................................................................................. 221 
Figuur 26 – Evolutie van het aantal gedwongen opnames in ziekenhuizen tussen 2013 en 2018 van  
patiënten van 12 tot 18 jaar, per gewest ............................................................................................................ 222 
Figuur 27 – Verdeling van het aantal gedwongen opnames bij jongeren volgens aanwezigheid van een  
K-dienst in het ziekenhuis ................................................................................................................................... 224 
Figuur 28 – Zelfgerapporteerde frequentie van contacten met jongeren tussen 12 en 18 jaar die in aanraking  
zijn gekomen met het gerecht en met een psychiatrisch probleem, bij de betrokken partijen op “lange afstand”  
in de sectoren van de jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg van jongeren en adolescenten, handicap en  
justitie, januari 2020, België ................................................................................................................................ 253 
Figuur 29 – Evolutie van MOF-zaken gemeld in de jeugdparketten van de arrondissementen Liège,  
Gent, Charleroi, Brussel en Antwerpen .............................................................................................................. 270 
Figuur 30 – Kenmerken van de populaties van minderjarigen die met het gerecht in aanraking komen  
voor als misdrijf omschreven feiten .................................................................................................................... 272 
Figuur 31 – Instrumenten opgenomen in het Onderzoeksprotocol t.a.v. de geformuleerde doelstellingen  
(Decoene et al. 2006) ......................................................................................................................................... 293 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 13 

 

 

Figuur 32 – Aantal aanvragen en opnames per jaar voor de jaren 2013 tot 2015 ............................................. 300 
Figuur 33 – Het jaarlijkse aantal patiënten volgens juridische status van de jongeren voor de jaren 2013 tot  
2015 .................................................................................................................................................................... 301 
Figuur 34 – Psychiatrische stoornissen bij jongeren per jaar voor de jaren 2013 tot 2015................................ 301 
Figuur 35 – Percentage jongeren dat meerdere keren per jaar op de eenheid wordt opgenomen voor de  
jaren 2013 tot 2015 ............................................................................................................................................. 302 
Figuur 36 – Gemiddelde hospitalisatieduur in dagen per jongere per jaar voor de jaren 2013 tot 2015 ........... 303 
Figuur 37 – Gebruik For-K IBE voor de jaren 2013-2018 ................................................................................... 322 
Figuur 38 – Origine jongeren voor opname For-K IBE ....................................................................................... 323 
Figuur 39 – Ontslagbestemming na opname op For-K IBE................................................................................ 323 
Figuur 40 – Beoordeling psychiatrisch zorgniveau / maatschappelijk beveiligingsniveau ................................. 333 
 



 

14  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

LIJST VAN TABELLEN Tabel 1 – Evolutie van de verschillende zorgopdrachten per ressort van het hof van beroep voor de periode  
2003-2020 .........................................................................................................................................................140 
Tabel 2 –Totaal van de subsidies van de For-K zorgeenheden voor de jaren 2003-2021 ..............................143 
Tabel 3 – Evolutie van het aanbod, van de subsidies voor crisisbedden over de periode 2007-2021 ............144 
Tabel 4 –Totale subsidie voor For-K outreaching voor de periode 2007-2015 ................................................145 
Tabel 5 – Aantal gesubsidieerde VTE's per For-K eenheid .............................................................................146 
Tabel 6 – Huidige situatie van de verschillende For-K IBE’s per Hof van Beroep volgens de overeen 
komsten voor 2019-2021 ..................................................................................................................................150 
Tabel 7 – Huidige situatie van de verschillende For-K crisisbedden per Hof van Beroep  
volgens de overeenkomsten voor 2019-2021 ..................................................................................................151 
Tabel 8 – Specifieke kenmerken van de zorgeenheden (IBE, IBW en SGA) ..................................................160 
Tabel 9 – Aantal aanvragen per IBE per jaar voor de periode 2013-2018 .......................................................162 
Tabel 10 – Aantal opnames in hospitalisatie- en hervalbedden van de For-K IBE’s per jaar tussen 2013  
en 2018 .............................................................................................................................................................163 
Tabel 11 – Aantal gedwongen opnames in For-K IBE voor de jaren 2013-2018 .............................................164 
Tabel 12 – Evolutie van de subsidies voor een For-K IBE van 8 bedden op basis van For-K overeen 
komsten over de periode 2003-2021 ................................................................................................................193 
Tabel 13 – Overzicht van kosten in € voor het jaar 2018, gerapporteerd door de verschillende  
responderende For-K-eenheden ......................................................................................................................194 
Tabel 14 – Personeelsuitgaven (in euro) in de verschillende For-K IBE's in 2018 ..........................................197 
Tabel 15 – Niet-personeelskosten van For-K IBE's in 2018 .............................................................................199 
Tabel 16 – Aantal opnames in ziekenhuizen met een For-K IBE via een gedwongen opname,  
verderzetting of andere juridische voorwaarde, jaren 2013-2018. ...................................................................209 
Tabel 17 – Aantal opnames tussen 2013 en 2018 in ziekenhuizen met een For-K IBE na een tussen 
komst van een “juridische instantie” in het dossier, via een gedwongen opname of andere juridische  
voorwaarde. ......................................................................................................................................................211 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 15 

 

 

Tabel 18 – Evolutie van het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar en van protectionele zaken in de  
jeugdparketten voor België ...............................................................................................................................213 
Tabel 19 – Aantal nieuwe gerechtelijke maatregelen (gedwongen hulpverlening) in het Vlaams Gewest  
voor de jaren 2017-2019 ...................................................................................................................................214 
Tabel 20 – Aantal jongeren onder de hoede van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale  
Dienst Jeugdrechtbank (gedwongen hulpverlening) in het Vlaams Gewest voor de jaren 2017-2019 ............215 
Tabel 21 – Aantal afgehandelde trajecten waarvoor samenwerking met de gezondheidszorgsector  
nodig was (Vlaams Gewest, 2015-2018) ..........................................................................................................215 
Tabel 22 – Aantal gerechtelijke maatregelen (gedwongen hulpverlening) waarbij contact was  
met een psychiatrisch ziekenhuis (Vlaams Gewest, 2015-2018) .....................................................................216 
Tabel 23 – Aantal gerechtelijke maatregelen (gedwongen hulpverlening) waarvoor residentiële  
psychiatrische zorg nodig was, met een onderscheid tussen ziekenhuizen met en zonder For-K-eenheid. ...217 
Tabel 24 – Opnameduur in de residentiële psychiatrische zorg per type maatregel, jaren 2015-2018,  
met een onderscheid tussen ziekenhuizen met en zonder For-K-eenheid. .....................................................217 
Tabel 25 – Percentage jongeren behandeld in (algemene of psychiatrische) ziekenhuizen per leeftijds 
groep .................................................................................................................................................................219 
Tabel 26 – Percentage jongeren behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis per leeftijdsgroep .....................219 
Tabel 27 – Aantal opgenomen jongeren per instelling en per type hulpverlening (gedwongen VOS, vrijwillige  
VOS, MOF) .......................................................................................................................................................220 
Tabel 28 – Aantal gedwongen opnames bij jongeren in Vlaanderen voor de jaren 2013-2017 ......................223 
Tabel 29 – Categorie-indeling van alle spelers betrokken bij de forensische kinderpsychiatrie in België .......250 
Tabel 30 – Aantal Jeugdzorgvoorzieningen die wekelijks tot dagelijks contact hebben met For-K jongeren ..254 
Tabel 31 – Sleutelelementen m.b.t. het onderscheid volgens gerechtelijke status ..........................................307 
Tabel 32 – Beschrijving van functies in de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg ...............................312 
 

  



 

16  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

 SCIENTIFIC REPORT 

                                                      
a  De benaming ‘For-K’ is een samentrekking van ‘FORensisch’ en ‘K’, de kenletter van 

het type bed in de diensten neuro-psychiatrie die specifiek zijn toegespitst op de 
observatie en behandeling van kinderen 

1 INTRODUCTIE 
Jongeren met psychiatrische aandoeningen, die tevens in aanraking zijn 
gekomen met het gerecht (c.q. jeugdparket) vanwege een als ‘misdaad 
omschreven feit’ (MOF) of door een ‘verontrustende situatie’ (VOS) vormen 
een bijzondere groep. Vanaf het begin van deze eeuw werd daarom bedacht 
dat er voor deze groep ook een specifiek zorgaanbod opgestart moest 
worden, en zijn er verschillende maatregelen genomen.  

Zo nam de ministerraad in 2002 het besluit om op projectbasis zogenaamde 
‘For-K’ beddena te creëren in het kader van pilootprojecten, meer bepaald 
de realisatie van 5 eenheden van 8 bedden, bedoeld voor minderjarige 
jongeren vanaf 12 jaar die een maatregel van de jeugdrechtbank kregen en 
met een vastgestelde psychiatrische problematiek. Na 2002, is het aanbod 
verder uitgebreid, nog steeds op projectbasis, tot momenteel 14 eenheden 
voor intensieve behandeling met een totaal van 124 bedden en hiernaast 
ook 32 bedden voor crisisbehandeling. 

Reeds vanaf het begin werd aangegeven dat het de bedoeling was om de 
projectmatige aanpak om te zetten naar een structurele inbedding en 
financiering in het Budget Financiële Middelen van de psychiatrische 
ziekenhuizen. Hiervoor is echter meer inzicht nodig in het gebruik van en de 
behoefte aan For-K bedden en bijgevolg heeft de minister van 
Volksgezondheid het KCE gevraagd hier onderzoek naar te doen. 

Het doel van deze studie was inzicht krijgen in de context, het aanbod en 
gebruik van For-K bedden en behoefte eraan, om zo toekomstige structurele 
financiering van For-K bedden voor te bereiden. 
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1.1 Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen richten zich op vier onderdelen: het aanbod van 
For-K bedden, het gebruik van For-K bedden, de behoefte aan For-K 
bedden en de context waarin de jeugdrechters en sociale diensten 
jeugdrechtbanken maatregelen nemen voor jongeren met een justitieel 
statuut met psychiatrische problematiek. 

1. AANBOD van For-K bedden  
o Hoeveel For-K bedden zijn er? Aantal en aard, opname criteria,… 

o Wat zijn precies de specifieke kenmerken van For-K units/bedden 
en in hoeverre verschillen ze van gewone K-bedden (=bedden in 
diensten voor neuropsychiatrie voor observatie en behandeling van 
kinderen), dan wel van plaatsen in de alternatieve 
opvangmogelijkheden? Welke veiligheidsaspecten zijn er voor 
For-K bedden? 

2. GEBRUIK van For-K bedden 
o Wat is het gebruik van For-K bedden (uitgesplitst naar de bedden 

op de intensieve behandelingseenheden, de ‘hervalbedden’ en de 
crisis bedden)?  

o Aanvragen tot opname, aantal effectieve opnames, aantal 
weigeringen (en reden), bezetting, ligduur, ontslagbestemming, 
wachtlijsten? 

o Wat is het profiel van de kinderen die opgenomen worden op de 
For-K eenheden? (leeftijd, geslacht, soort justitiële maatregel, aard 
psychiatrische problematiek, IQ, waar komen ze vandaan, waar 
gaan ze naar toe, hoe ziet hun zorgtraject eruit,..)  

o Wat zijn de noden (in termen van zorg en omkadering) van 
dergelijke profielen? 

                                                      
b  Met betrekking tot de analyse over behoefte, is het belangrijk te melden dat dit altijd 

een complex geheel betreft en deels subjectief wordt bepaald. Hierbij kan de behoefte 

o Worden For-K (crisis)bedden ook gebruikt door kinderen die geen 
For-K maatregel opgelegd kregen? En zo ja, wat is hun relatieve 
aantal? 

o Wat is de personele bezetting van de For-K bedden, aard en FTE 
(zowel zoals contractueel vastgelegd als effectief gerealiseerd)? 
Turnover van personeel, vacatures? 

o Welke kosten (personeel en andere) zijn er verbonden aan het 
verblijf van een jongere op een For-K eenheid?  

o Hoe zijn de For-K eenheden ingebed in het groter 
organisatiegeheel? 

o Welke interventies/zorg worden gegeven aan een jongere op een 
For-K eenheid?  

3. BEHOEFTEb aan For-K bedden 
o Hoeveel jongeren hebben behandeling op een For-K eenheid 

nodig?, c.q. hoe vaak neemt een jeugdrechtbank, c.q. de sociale 
dienst van de jeugdrechtbank een For-K-bed als maatregel (dan 
wel hoe vaak zou een jeugdrechter dat willen doen?)? 

o Hoe vaak geeft de sociale dienst van de jeugdrechtbank het advies 
om een jongere te plaatsen in een For-K eenheid? 

o Hoe vaak wordt een aangemelde jongere geweigerd door een 
For-K unit en wat zijn de redenen hiervoor?  

o Wat zijn de problemen die zich voordoen bij de instroom van 
jongeren naar een For-K eenheid? 

 Problemen gelinkt aan het aanbod (bv. te weinig capaciteit, te 
strenge criteria door de unit, regionale verschillen in aanbod...) 

 Problemen op het niveau van de rechtbank (bv. geen zicht op 
diagnosestelling jongere, rechtbank kan maatregel opleggen 

aan For K bedden niet los worden gezien van het bestaande aanbod van 
behandelings/verblijfsalternatieven en contextfactoren in de in- en uitstroom van het 
traject van de jongere 
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maar uiteindelijk is het de unit die de jongere al dan niet 
aanvaardt,…) 

 Problemen gelinkt aan triangulering justitie (protectioneel) – 
gezondheidszorg (genezen) – welzijn/hulpverlening 
(functioneren) (ieder heeft zijn eigen invalshoek, wetgeving…)  

 Problemen op het niveau van de jongere zelf (geen motivatie, 
te laag IQ,…) 

 … 

o Wat gebeurt er bij/na ontslag uit For-K bed? Hoe ziet het zorgtraject 
eruit voor For-K jongeren? Welke problemen doen zich voor bij de 
uitstroom van jongeren uit een For-K bed?  

 Problemen gelinkt aan het aanbod van het natraject (geen 
ambulante psychiatrische opvolging, te weinig opvang 
erna,…) 

 Problemen op het niveau van de jongere zelf (geen motivatie, 
meerderjarigheid,…) 

 …. 

4. CONTEXT van For-K besluiten door de jeugdrechtbank 
o Wat doet de jeugdrechtbank in het geval er geen 

plaatsingsmogelijkheid is op een For-K eenheid? 

                                                      
c  Er is een heel scala aan opties (zie o.a.Minotte, P. (2011b) Richesse et complexité de 

l’offre d’aides et de soins adressée aux enfants et aux adolescents en Belgique 
Confluences, 26(Juin), 26-28, Minotte, P. & Donnay, J.Y. (2010) Les situations « 
complexes ». État des lieux et pistes de travail concernant la prise en charge des 
adolescents présentant des problématiques psychologiques et comportementales 
sévères, Institut Wallon pour la Santé Mentale. waarbij heel veel organisaties en 
instanties zijn betrokken. Echter elk van de mogelijke zorgvoorzieningen heeft zijn 
eigen specifieke opnamecriteria en een gelimiteerd aanbod, waardoor sommige 
kinderen (bv. met dubbele handicap/double diagnostique) tussen wal en schip vallen 
Kinderrechtencommissariaat (2015) Kinderen met dubbele diagnose vallen te vaak uit 
de boot, Minotte, P. (2011a) Les situations "complexes" : Etat des lieux et pistes de 
travail concernant la prise en charge des adolescents présentant des problématiques 
psychologiques et comportementales sévères. Confluences, 26(Juin), 18-20, 

o Wat zijn de doorslaggevende elementen om een jongere aan een 
For-K unit dan wel aan een andere opvangmogelijkheid toe te 
wijzen?  

o In hoeverre kunnen/willen andere (zorg)voorzieningen kinderen 
opnemen/behandelen die een For-K maatregel opgelegd kregenc? 

o Wie is, c.q. wie voelt zich, uiteindelijk verantwoordelijk dat een 
jongere een gepast zorgaanbod krijgt? 

o Hoe werken betrokken partijen (jeugdrecht, jeugdhulp, (geestelijke 
gezondheids-)zorgvoorzieningen, gemeenschapsinstellingen, 
netwerken geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 
jongeren, etc) samen? 

o Wat zijn de (toekomstige te verwachten) tendensen in 
behandelingsaanpak ten aanzien van plaatsing in een residentiële 
(beveiligde) omgeving ten opzichte van plaatsing elders en mobiele 
behandelingsmethoden? 

o Wat zijn vandaag in de praktijk de mogelijke 
trajecten/opvangmogelijkheden van jongeren met psychiatrische 
aandoeningen (waar kunnen ze de facto terechtkomen)? 

o Hoe zijn de bevoegdheden voor For-K bedden en alternatieve 
plaatsingsmogelijkheden, c.q. aanpak van jeugddelinquentie en 
organisatie jeugdhulp en jeugdpsychiatrie, verdeeld over de 
federale staat en de gemeenschappen/gewestend? 

Rekenhof (2018) Crisisjeugdhulp. Analyse van niet-beantwoorde hulpvragen. Verslag 
van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement, Brussel, Van Hulle, J. (2007) 
Geesteszieke delinquente jongeren nog steeds op de wip. UVV-Info, 24(5). 

d  Belangrijke documenten o.a. Asselman, H., Goedseels, E., Herbots, K., Pleysier, S., 
Put, J., Ravier, I. & Van Keirsbilck, B. (2018) Naar een aanpak van jeugddelinquentie 
in Brussel. Aanbevelingen voor de hervorming van het Brussels 
jeugddelinquentierecht, Leuven Institute of Criminology, Hoge Raad voor de Justitie 
(2017) Advies. Voorontwerp van decreet (van de Vlaamse Gemeenschap) betreffende 
het jeugddelinquentierecht, Conseil supérieur de la Justice (2017) Avis. Projet de 
décret (de la Communauté française) portant le Code de la prévention, de l’aide à la 
jeunesse et de la protection de la jeunesse, Put, J. & Leenknecht, J. (2019) Het 
Vlaamse jeugddelinquentierecht, Larcier, Groupe de travail créé à l’initiative de la 
ministre de l’aide à la jeunesse (2014) Communautarisation de certaines dispositions 
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o Welke wetgevingen zijn van toepassing? 

1.2 Onderzoeksmethode 
Het onderzoek is uitgevoerd met een combinatie van methoden, zoals 
hieronder weergegeven. 

Dit onderzoeksprotocol werd opgesteld door het KCE in overleg met de FOD 
Volksgezondheid en de Interkabinetten Werkgroep Task force Geestelijke 
Gezondheidszorg en op basis van oriëntatiebezoeken aan de meest 
betrokken actoren, voornamelijk For-K units, jeugdrechtbanken en sociale 
diensten van jeugdrechtbanken. Externe experts hebben dit protocol 
becommentarieerd. 

Hier beperken we ons tot de hoofdlijnen van de methodologie; meer details 
worden weergegeven in de specifieke hoofdstukken. 

 Documentenanalyse 
1. Contracten tussen de Belgische Staat en de psychiatrische 

ziekenhuizen aangaande het realiseren van een For-K intensieve 
behandeleenheid en For-K crisisbedden over de periode 2002-2019 

2. Jaarverslagen van de For-K contractanten, zoals overgemaakt aan de 
FOD Volksgezondheid, over de periode 2012 tot en met 2018 

3. Wetgevende teksten 

4. Websites van de For-K units 

5. Literatuur over het beslissingsproces (juridisch/psychiatrisch) tot en 
gebruik van For-K units en alternatieve zorgmogelijkheden  

Ad a/ en b/: deze documenten werden aangeleverd door de FOD 
Volksgezondheid. 

                                                      
de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des 
mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé 
par ce fait, Verenigde vergadering van de gemeenschappelijke 
gemeenschapscommissie (2019) Ontwerp van ordonnantie betreffende de 

Ad c/ en e/ werden de wetgevende teksten opgespoord in voornaamste 
nationale databases (Strada, Jura, Juridat) en in Jura en zijn zoekacties 
gedaan in de databank Jeugdonderzoeke op de sites van de parlementen 
van de verschillende overheden en in Google met een combinatie van 
zoektermen als ‘For-K’, ‘intensieve behandelingseenheid’, ‘IBE’, ‘crisisbed’, 
‘forensische kinderpsychiatrie’, ‘forensische jeugdpsychiatrie’, ‘justitiële 
jongeren’, ‘jeugdrecht’, ‘jeugddelinquentie’, ‘jeugddelict’, ‘misdaad 
omschreven feit’, ‘MOF’, ‘verontrustende (opvoedings)situatie’, ‘VOS’. Ook 
zijn experts, de For-K eenheden en de jeugdrechters gevraagd relevante 
documenten/literatuur op te sturen. 

 Analyse van dataregisters 
De verschillende overheden met bevoegdheid op het terrein van jeugdhulp, 
jeugddelinquentie, geestelijke gezondheidszorg en justitie zijn 
gecontacteerd met de vraag welke dataregistraties ze bijhouden en hoe die 
geconsulteerd konden worden. In onderstaande dataregistraties is gekeken 
in hoeverre beslissing-procedures over justitiële jongeren met 
psychiatrische problematiek en hun zorgtraject geregistreerd werden.  

• Jaarstatistieken van de jeugdparketten: https://www.om-
mp.be/stat/jeu/n/index.html. (bevat data over 2010-2015 en uitgesplitst 
naar leeftijd, gerechtelijk arrondissement, soort maatregel, …) 

• Minimale psychiatrische gegevens (MPG): 
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg. De MPG is 
een sinds 1996 verplichte registratie voor alle psychiatrische 
ziekenhuizen en PAAZ-afdelingen van algemene ziekenhuizen. 

• IMAJ Interventions et Mesures d'Aide aux Jeunes : 
http://www.etnic.be/actualites/realisations/realisations/imaj/. Deze 
applicatie wordt sinds 2013 gebruikt door de l’aide à la jeunesse (DGAJ) 

jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, Brussels Parlement, Vlaamse Overheid 
(2019) Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, Brussel. 

e  https://www.jeugdonderzoeksplatform.be/nl/databank-jeugdonderzoek  

https://www.om-mp.be/stat/jeu/n/index.html
https://www.om-mp.be/stat/jeu/n/index.html
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg
http://www.etnic.be/actualites/realisations/realisations/imaj/
https://www.jeugdonderzoeksplatform.be/nl/databank-jeugdonderzoek
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en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), en heeft als doel 
jeugdhulpinterventies meer toegankelijk te maken en te beheren.  

• Databases gelieerd aan het Vlaams Agentschap Opgroeien: 

o DOMINO: 
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-
in-de-gezondheidszorg/domino/meer-weten  

o INTERCAP: https://jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/intersectorale-
toegangspoort/ 

o INSISTO: 
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-
in-de-gezondheidszorg/insisto  

o BINC: 
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-
in-de-gezondheidszorg/binc-hca 

• JURIDAT: http://www.juridat.be/  

 Stakeholderconsultaties 
De opinies van betrokken organisaties en instanties over passende 
maatregelen en zorgaanbod voor justitiële jongeren met psychiatrische 
problematiek en de door hun ervaren problemen hierin, en de door hun 
bedachte mogelijke oplossingen, werden in kaart gebracht door middel van 
oriëntatiebezoeken ter plekke en in verschillende discussiegroepen. 

De stakeholders zijn in kaart gebracht aan de hand van een enquête naar 
1074 adressen, waarop 545 mensen reageerden. Er zijn 13 focusgroepen 
georganiseerd waaraan 117 mensen hebben geparticipeerd. In de colophon 
staan de namen en affiliaties van ruim 200 personen die een inhoudelijke 
inbreng aan dit rapport hebben geleverd. Er is zo informatie en meningen 
verzameld van een uitgebreide groep stakeholders (de For-K contractanten, 
jeugdhulp, jeugdrechters, geestelijke gezondheidszorg, 
gemeenschapsinstellingen, federale en gefedereerde administraties en 
wetenschappers). Uitgebreidere beschrijving hiervan vindt u hoofdstuk 0. 

Er zijn oriëntatiebezoeken geweest bij een aantal ziekenhuizen met een 
For-K IBE, jeugdrechtbanken, sociale diensten jeugdrechtbank, 
jeugdhulporganisaties en administraties. 

Aan het eind van het onderzoek zijn nog stakeholderconsultaties 
georganiseerd met vertegenwoordigers van de For-K IBE, 
jeugdrechtbanken, gemeenschapsinstellingen, federaties van 
psychiatrische ziekenhuizen, jeugdhulp, netwerken GGZKJ, federale 
overheidsdienst volksgezondheid en kinderrechtencommissariaat. In deze 
bijeenkomsten werden de hoofdlijnen van de onderzoeksresultaten en de 
concept aanbevelingen besproken. 

 Enquête naar financiële gegevens 
Voor de financiële analyse is enerzijds gebruik gemaakt van de budgetten 
zoals vermeld in de For-K contracten voor de inkomstzijde. Anderzijds is 
voor de uitgavenzijde een enquête verstuurd naar alle For-K contractanten 
waarin details werden gevraagd naar uitgaven voor personeel en werking. 
Meer details staan in hoofdstuk 6. 

1.3 Uitlijning van het rapport 
In het rapport worden de verschillende onderzoeksvragen beantwoord in 
verschillende hoofdstukken. Bij het begin van elk hoofdstuk worden de 
voornaamste bevindingen weergegeven. 

Hoofdstuk 2 belicht de (historische) achtergrond van het ontstaan van de 
For-K eenheden, de beoogde doelgroepen, de rol van de verschillende 
overheden en de wettelijke verankering. Hoofdstuk 3 belicht de context van 
organisaties en gelieerde wetgeving die om de For-K eenheden heen 
gelegen zijn, zijnde de jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg en dit voor 
elke deelstaat. De volgende vier hoofdstukken gaan meer in op 
‘feitelijkheden’ zoals vastgelegd in de For-K contracten, de For-K 
jaarverslagen en dataregistraties. Informatie over aanbod van For-K 
eenheden, de functies, doelgroep, behandeling, personeel en financiën 
zoals beoogd wordt beschreven in Hoofdstuk 4 (For-K contracten), en zoals 
uitgevoerd in Hoofdstuk 5 (For-K jaarverslagen) en Hoofdstuk 6 (financiële 
analyse). Hoofdstuk 7 (data-registraties) gaat verder in op het gebruik van 
For-K en op het traject van For-K jongeren voor zover dit terug te vinden is 
in registraties van justitie, jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg. 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/domino/meer-weten
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/domino/meer-weten
https://jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/intersectorale-toegangspoort/
https://jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/intersectorale-toegangspoort/
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/insisto
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/insisto
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/binc-hca
https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/binc-hca
http://www.juridat.be/
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Hierna komen twee hoofdstukken met meer kwalitatieve informatie, 
verzameld in oriëntatiebezoeken, focusgroepen en literatuur. Hoofdstuk 8 
beschrijft perspectieven en meningen in het veld, zoals verzameld in 
focusgroepen en via een enquête en interviews. Hoofdstuk 9 omschrijft het 
profiel van jongeren die op een For-K terecht komen en de zorgtrajecten die 
ze doorlopen, gebaseerd op gegevens uit de literatuur, jaarverslagen en de 
discussiegroepen. 

Hoofdstuk 10 gaat in op evaluaties van de For-K projecten die eerder zijn 
gebeurd. Tot slot worden in hoofdstuk 11 de voornaamste bevindingen uit 
alle onderzoeksonderdelen bediscussieerd in het licht van de 
onderzoeksvragen over context, aanbod, gebruik en behoefte van For-K 
intensieve behandeleenheden. 

Alle informatie uit de wetenschappelijke hoofdstukken is samengevat in een 
Nederlandse en Franse synthese. 

 

                                                      
f  De terminologie « jeugdbescherming » is deze gebruikt in de bijzondere wet van 8 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen en betreft het geheel van maatregelen 
die de jeugdrechter kan nemen en die gedwongen kunnen worden opgelegd aan een 
delictpleger of aan een jongere in een verontrustende situatie. In het kader van de 

2 FOR-K AFDELINGEN, DOELGROEP, 
ROL VAN DE VERSCHILLENDE 
OVERHEDEN EN JURIDISCH KADER  

2.1 Key points 

• De For-K afdelingen hebben een bijzonder statuut op het kruispunt 
van verschillende bevoegdheden. Enerzijds zijn het 
ziekenhuisdiensten waarvan de organisatie en de financiering 
afhangt van de federale overheid en de overheden van de deelstaten 
die bevoegd zijn voor volksgezondheid. Anderzijds betreft het een 
aanbod waarvan enkel jongeren kunnen gebruik maken die door de 
jeugrechter zijn toegewezen voor behandeling in het kader van een 
maatregel van jeugdbeschermingf of een maatregel van gedwongen 
opname in het kader van de bescherming van de persoon van de 
geestezieke.    

• De For-K afdelingen zijn sedert 18 jaar georganiseerd en 
gefinancierd als pilootproject door de federale overheid (FOD 
Volksgezondheid). Deze financiering gebeurt via een gesloten 
enveloppe van het BFM, die is gereserveerd voor pilootprojecten en 
jaarlijks wordt vernieuwd.   

• De doelgroep, de organisatie en de financiering van deze afdelingen 
zijn gedetailleerd in niet publieke contracten afgesloten tussen de 
deelnemende ziekenhuizen en de FOD Volksgezondheid, 
overeenkomstig de wetgeving betreffende de ziekenhuisfinanciering.   

• Op organisatorisch vlak moeten de For-K’s beschikken over meer 
personeel dan in een K-dienst en een infrastructuur die behandeling 

hervormingen uiteengezet in hoofdstuk 3, werd aangegeven dat de terminologie 
verschilt in de verschillende Gemeenschappen. Zo worden in Vlaanderen de 
maatregelen die kunnen worden opgelegd aan jeugddelinquenten niet langer gezien 
als beschermingsmaatregelen en wordt er gesproken van “sancties” en “delict” i.p.v. 
van “misdrijf omschreven feit”.  
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zowel als beveiliging toelaat (safe care).  Dit specifieke aanbod geldt 
voor een behandeling met een maximale duur en voor een specifieke 
leeftijdscategorie.  

• Afhankelijk van hun contract, nemen de For-K jongeren op onder het 
statuut van een maatregel van jeugdbescherming of een maatregel 
van gedwongen opname in het kader van de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke.   

• Deze twee wettelijke kaders zijn complex en zijn verschillende malen 
herzien sinds de start van  de For-K projecten.   

• Enerzijds, werd de bevoegdheid voor jeugdbescherming meer en 
meer overgedragen naar de Gemeenschappen en verschilt deze 
voornamelijk tussen de deelstaten voor wat betreft de 
leeftijdscategorie van de doelgroep, de duur van de maatregelen, de 
terminologie en achterliggende filosofie betreffende het antwoord op 
delinquent gedrag.  

• Anderzijds blijft de bescherming van de geesteszieken federale 
materie maar de erkenning en de inspectie van de strukturen behoort 
toe aan de deelstaten. Op basis van de procedure van de gedwongen 
opname kan een jeugdrechter aan een zorginstelling opleggen om 
een jongere op te nemen. Er bestaat momenteel echter geen 
gereserveerde capaciteit voor de gedwongen opnames.    

• De terminologie, de leeftijdscategorieën, de duur van de maatregelen 
en de voorwaarden van opname in de betreffende wetgeving 
(integrale jeugdhulp, jeugddelinquentie en bescherming van de 
persoon van de geesteszieke) komen niet altijd overeen met hetgeen 
is voorzien in de contracten van de For-Ks. Bovendien worden in de 
praktijk vaak ook nog eens andere criteria gehanteerd.   

• De For-K bieden een intensieve (crisis)behandeling aan een 
specifieke doelgroep met het oog op een doorstroom naar de 
ambulante of residentiële sector.   

• De complexiteit en het fragmentaire karakter van de geestelijke 
gezondheidszorg in België maken het moeilijk voor de 

gespecialiseerde diensten voor jeugdbescherming om adequate hulp 
voor een jongere te vinden.   

• Het aanbod aan forensische geestelijke gezondheidszorg buiten de 
For-K beperkt zich tot enkele netwerken geestelijke gezondheidszorg 
die een mobiele equipe op poten hebben gezet en tot één of twee 
ambulante voorzieningen die een forensische begeleiding 
aanbieden. Voor en na hun behandeling in de For-K, verblijven de 
jongeren vaak in minder gespecialiseerde voorzieningen, die bereid 
zijn deze jongeren op te nemen of in de gemeenschapsinstellingen 
(voor de delinquenten).  

• De For-Ks hebben in principe de verplichting om samen te werken 
en hun expertise te delen met de netwerken geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. 

2.2 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het algemene wettelijke kader betreffende de For-K 
afdelingen beschreven. Eerst worden de verschillende bevoegde overheden 
overlopen (sectie 2.4). Dan beschrijven we het vigerende wettelijke kader 
dat van toepassing is op de organisatie en de financiering van de For-K, 
hierbij startend van het initiële kader, de evolutie ervan en de concrete 
gevolgen die er aan vasthangen (section 2.5). In dit hoofdstuk zal het ook 
gaan over bepaalde specifieke juridische problemen die eigen zijn aan de 
For-K als gedwongen behandelingsmaatregel (2.6.2) en de problematiek 
van het al dan niet bestaan van een opnameplicht van de afdelingen (2.7). 
Tenslotte situeren we de For-K tussen andere ziekenhuisafdelingen en 
vergelijken we kort de For-K afdelingen met de K- diensten (2.8). 

2.3 Methodologie 
Het onderzoeksteam heeft ervoor gekozen het inleidend wettelijk en 
organisatorisch kader van de For-K te beschrijven vooraleer de 
onderzoeksvragen te overlopen. De methodologie voor dit deel bestond 
voornamelijk uit het bestuderen van de contracten tussen de deelnemende 
ziekenhuizen aan het For-K project en de FOD en van de federale en 
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gefedereerde wetgeving.g De voorbereidende werken van deze wetgevingh, 
de politieke akkoorden (protocolakkoorden) en de administratieve 
omzendbrieven van de federale en gefedereerde bevoegde overheden zijn 
eveneens geconsulteerd om de wettelijke en reglementaire bepalingen te 
verduidelijken.   

Aangezien de pilootprojecten op bepaalde vlakken eerder ingevuld zijn door 
de praktijk dan door wetgeving was het ook noodzakelijk om 
verantwoordelijke personen van de federale en gefedereerde administraties 
en de For-K te contacteren om bepaalde zaken te verduidelijken.  

Ten slotte werden ook publicaties en internetsites van de bevoegde 
overheden en diensten betrokken om de For-K te situeren in het bredere 
kader van de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp.   

2.4 Een materie op het kruispunt van verschillende 
bevoegdheden.  

Een opname in een For-K afdeling situeert zich op het kruispunt van 
verschillende domeinen.  Strikt genomen is een verblijf in een For-K een 
hospitalisatie omwille van medische (psychiatrische) redenen. De 
plaatsing van een jongere in een For-K afdeling gebeurt via de 
jeugdrechtbank op basis van een jeugdbeschermingsrechtelijke 
maatregel of als dwangopname in het kader van de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke.   

Het samengaan van deze verschillende contexten maakt dat er 
verschillende bevoegdheidsdomeinen betrokken zijn, zowel op federaal als 
op gefedereerd niveau. 

                                                      
g  Website van het Belgisch Staatsblad. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl.  
h  https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm= 

ListDocument.cfm (Federaal) 

 https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=decrets-budgets-form. (Wallonië)  

 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten. (Vlaanderen) 

De bevoegdheid betreffende de ziekenhuissector (hierbij inbegrepen de 
psychiatrische ziekenhuizen binnen de dewelke de For-K zich bevinden) is 
gedeeld tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten.i  

• Op federaal niveau is de wetgever meer bepaald bevoegd om te 
algemene basiskarakeristieken  van de ziekenhuizen en de 
ziekenhuisdiensten en de basisregels betreffende de 
programmatie vast te leggen. Bovendien, valt een groot deel van het 
ziekenhuisbudget nog onder de bevoegdheid van de federale wetgever, 
die bevoegd is voor de financiering van de exploitatie van de 
ziekenhuizen, die geregeld is door de organieke wetgeving. De 
federale staat blijft ook exclusief bevoegd voor alles wat de sociale 
zekerheid aanbelangt, meer bepaald het vaststellen van de 
tussenkomst door de verplichte ziekteverzekering.   

• De gefedereerde entiteiten (deze term wordt in het rapport gebruikt als 
we het hebben over de Gemeenschappen zowel als het Waalse gewest 
en de Brusselse overheden die de gemeenschapsbevoegdheden 
uitvoeren)j zijn bevoegd voor de financiering van de 
ziekenhuisinfrastruktuur. Ze hebben ook de taak de regels rond de 
erkenning van de ziekenhuisdiensten uit te werken (op voorwaarde 
dat dit geen impact heeft op het federale budget  en dat ze niet ingaan 
tegen de federale organieke wetgeving), de erkenningen af te leveren 
en het naleven van de erkenningsnormen te controleren.  

Dit betekent concreet dat als de For-K worden geïntegreerd in de structurele 
organisatie en financiering van de ziekenhuizen dat de federale overheid 
bevoegd is om binnen het kader van de bevoegdheid inzake 
ziekenhuismaterie, de basiskarakteristieken waaraan deze diensten zullen 
moeten voldoen, het aantal diensten en bedden op nationaal niveau vast te 
leggen. De verdeling van de afdelingen binnen de gefedereerde entiteiten is 

i  Artikel 5 § 1, I. van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van  08.08.1980. 
j  Sinds 1993, heeft het Waalse Gewest (en de Franse Gemeenschapscommissie in 

Brussel), de uitoefening op haar territorium van een deel van de bevoegdheden inzake 
persoonsgebonden aangelegenheden aan de Franstalige gemeenschap. Voor meer 
details zie http ://www.vocabulairepolitique.be/matieres-transferees.  

http://www.ejustice.just.fgov/
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=decrets-budgets-form
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten
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normaal gezien niet vastgelegd behalve indien hierover een 
samenwerkingsakkoord is getekend tussen de deelstatenk. De federale 
overheid zal ook het bedrag vastleggen dat wordt toegewezen aan de 
ziekenhuizen voor de exploitatie van deze diensten. Daarnaast zal de 
federale overheid ook bevoegd zijn om de terugbetaling te bepalen van de 
zorg die verleend wordt in deze diensten in het kader van de verplichte 
ziekteverzekering (via de nomenclatuur of  via een ander mechanisme zoals 
de RIZIV conventies). Daarentegen is het de taak van de gefedereerde 
entiteiten om de gedetailleerde regels vast te leggen waaraan de diensten 
zullen moeten voldoen en de toepassing van deze regels te controleren. Ze 
zullen ook belast zijn met het afleveren van de exploitatievergunningen voor 
deze diensten en het bepalen van de geografische verdeling op hun 
territorium en dit binnen het aantal diensten dat vastgelegd werd door de 
federale overheid. Ten slotte zullen de gefedereerde entiteiten ook de 
financiële middelen toekennen om de gebouwen en de infrastructuren 
(constructie of renovatie) van deze diensten te financieren.  

Ook de bevoegdheden betreffende geestelijke gezondheidszorg buiten 
de muren van de psychiatrische ziekenhuizen zijn verdeeld tussen de 
federale staat en de deelstaten.   

In het domein van de geestelijke gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen, 
is de federale overheid competent voor de geestelijke gezondheidszorg 
buiten de zorginstellingen. Op die basis is de federale overheid 
verantwoordelijk voor de financiering en de organisatie van de netwerken 
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongerenl. Verschillende 
partners van deze netwerken hangen echter af en worden ook gefinancierd 

                                                      
k  Dit is meer bepaald het geval voor bepaalde medisch-technische diensten en zware 

apparatuur.  
l  Parl. St.  Senaat 2013-2014, no 5-2232/5, p. 243.  
m  Zoals Julie Ludmer correct aanhaalt « de gezondheidsverstrekkingen buiten forfait en  

verstrekt door een zorgverlener in de betreffende instellingen blijven onder de federale 
verplichte ziekteverzekering vallen. Ze vloeien voort uit de persoonlijke relatie tussen 
patiënt en zorgverlener, op basis van de vrije keuze van de patiënt en onafhankelijk 
van de instelling waar deze zich bevindt en wordt verzorgd. Zo werd in het kader van 
het gezondheidsbeleid, en wat de huidige financiering door de verplichte 
ziekteverzekering betreft, gekozen voor een onderscheid tussen enerzijds prestaties 
die, op de grens tussen verzorging en bijstand aan personen, vallen binnen het 

door de deelstaten die verantwoordelijk zijn voor het beleid betreffende 
geestelijke gezondheidszorg in de zorginstellingen andere dan de 
ziekenhuizen (hierin begrepen de regels van programmatie, de 
erkenningsnormen en de regels van forfaitaire financieringm van die 
zorginstellingen). Het betreft de psychiatrische zorgcentra (PZC), de 
psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) en de woonvorm beschut wonen 
(BW) in dewelke de jongeren eventueel na een opname in een For-K kunnen 
terecht komen, van zodra ze 18 (of ouder) zijn. De gefedereerde entiteiten 
zijn ook bevoegd voor de organisatie van de eerstelijnszorg, hierin begrepen 
bepaalde diensten van eerstelijns geestelijke gezondheidszorg als de centra 
voor geestelijke gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2019, zijn de 
bevoegdheden betreffende het overleg betreffende de psychiatrische 
patiënt in de thuissituatie eveneens naar de gefedereerde entiteiten 
overgeheveld, ten gevolge van de van 6e staatshervormingn. De 
terugbetaling van de ambulante geestelijke gezondheidszorg in de 
thuissituatie blijft daarentegen federaal.  

De competenties van de federale en gefedereerde entiteiten betreffende 
geestelijke gezondheidszorg zijn complementair en nauw met elkaar 
verbonden. Bijgevolg is de vraag naar de ziekenhuisbedden sterk 
afhankelijk van hetgeen er georganiseerd is door de gefedereerde entiteiten 
in het kader van hun bevoegdheden. De Gemeenschappen of de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kunnen met de federale 
overheid samenwerkingsakkoorden afsluiten waarbij ziekenhuisbedden 
worden omgezet naar zorg voor patiënten buiten de ziekenhuizen, bijvb. 
door een instelling die afhangt van de bevoegdheid van de 
Gemeenschappen of van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-

collectieve kader van de werking van de instellingen die onder de bevoegdheid van de 
gefedereerde entiteiten vallen en waarvoor een forfaitaire financiering wordt 
toegekend, en anderzijds prestaties die vallen binnen het kader van de individuele 
zorgrelaties, d.w.z. die het voorwerp uitmaken van een terugbetaling op basis van 
prestaties, waarbij deze laatste federaal blijven", J. Ludmer, « Les nouvelles 
compétences des communautés et de la commission communautaire commune dans 
les matières personnalisables », in J. Sautois et M. Uyttendaele (dir.), La Sixième 
Réforme de l’Etat (2012-2013) – Tournant historique ou soubresaut ordinaire ?, Limal, 
Anthemis, 2013, pp. 404-405. 

n  https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geestelijke-
gezondheidszorg/Paginas/overleg-rond-psychiatrische-patient-thuissituatie-
20181231.aspx  
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commissie. In dat geval voorziet het samenwerkingsakkoord in bijkomende 
middelen voor de betreffende Gemeenschappen of de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie. Deze middelen mogen niet hoger zijn dan de 
kost van de omgezette ziekenhuisbeddeno. 

Figuur 1 – Overzicht van de bevoegdheden betreffende geestelijke gezondheidszorg na de zesde staatshervorming 

 
Bron: KCE rapport 318 – Organisation of mental health care for adults in Belgium, p. 41 (Mistiaen et al. 2019) 

 

 

                                                      
o  Artikel 47/9, § 5 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 

van de Gemeenschappen en de Gewesten. 
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Concreet betekent dit dat indien de For-K geïntegreerd worden in een 
structurele organisatie en financiering, de federale overheid in het kader van 
haar bevoegdheid betreffende geestelijke gezondheidszorg, bevoegd is om 
het concept van de For-K (en meer algemeen de forensische psychiatrie) te 
integreren in het werk van de netwerken geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren, om zo de contouren te definiëren van dit aanbod en 
de ambulante zorg gelinkt aan dit aanbod te financieren. De deelstaten 
daarentegen, zijn bevoegd voor de organisatie, financiering, erkenning en 
inspectie van heel het aanbod voor en na de opname in deze afdelingen, nl. 
het aanbod in de geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen buiten de 
ziekenhuizen en de eerstelijns gezondheidszorg.  

Op de grens tussen de bevoegdheid betreffende geestelijke 
gezondheidszorg (federaal en gefedereerd) en de bevoegdheid betreffende 
justitie (federaal), bevindt zich de wet betreffende de bescherming van de 
persoon van de geestesziekep die de procedure en de algemene 
voorwaarden voorziet op basis waarvan een rechter een meerderjarige of 
minderjarige persoon tegen zijn wil kan laten hospitaliseren. De 
gefedereerde entiteiten zijn bevoegd om de normen te bepalen, de 
erkenningen af te leveren en de erkende diensten voor de gedwongen 
opname te controleren. In dat kader zou het ook aan de gefedereerde 
entiteiten toekomen om specifieke erkenningsnormen vast te leggen voor 
diensten die minderjarigen opnemen.  

De jeugdbescherming maakt deel uit van een ruimere context van het 
jeugdrecht. Hier zijn de gemeenschappen quasi exclusief bevoegdq. Waar 
de gemeenschappen reeds bevoegd waren om de vrijwillige 
jeugdhulpverlening (met instemming van de jongere en de ouders) en de 
gedwongen maatregelen te bepalen (behalve voor delinquenten), zijn ze ten 
gevolge van de zesde staatshervorming nu ook bevoegd geworden om de 

                                                      
p  https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la= 

N&cn=1990062632&table_name=wet.  
q  Article 5 § 1, II. van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van  08.08.1980. 

inhoud, de aard en de duur van de maatregelen die kunnen worden 
opgelegd aan minderjarige delinquenten de bepalenr. De gerechtelijke 
organisatie, de aanpassingen aan procedures en de territoriale 
bevoegdheid van de jeugdrechtbanken blijven evenwel federaals.  

In het kader van hun bevoegdheid inzake jeugdbescherming, moeten de 
gemeenschappen ervoor zorgen dat hun respectievelijke wetgeving inzake 
jeugdbescherming coherent is met de ziekenhuiswetgeving. Daarnaast 
dienen ze ook te verzekeren dat de voorwaarden voorzien in hun 
respectievelijke wetgeving niet ingaat tegen de gelijkheid van toegang tot dit 
federaal zorgaanbod. Zo bijvoorbeeld zou het discriminerend zijn dat de ene 
gemeenschap de toegang tot de For-K afhankelijk maakt van het advies van 
een kinderpsychiater en de andere niet.   

2.5 Wettelijk kader toepasselijk op de organisatie en 
financiering van For-K-eenheden 

 Geschiedenis van het wettelijk kader  
Om in te spelen op het gebrek aan specifieke expertise en aan een gepast 
kader voor de opvang van jonge delinquenten met psychiatrische 
stoornissen, heeft de federale overheid op 25 maart 2002 toegestemd om 
bij wijze van experiment 5 ziekenhuisafdelingen met 8 bedden speciaal voor 
jeugddelinquenten met psychiatrische problemen in te richten. De 
achterliggende context van dit project is onvrede bij de 
Gemeenschapsinstellingen (GI) die meldden dat ze bepaalde jongeren, 
vaak gewelddadig of met een zeer ongepast gedrag  moesten opvangen 
zonder hen op een gepaste manier te kunnen omkaderen. (de Decker en al. 
2004a). 

r  https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub. 
html&COLL=S&LEG=5&NR=2232&VOLGNR=1&LANG=nl ; J Put en L. De Geyter, “De 
jeugdbescherming” in B.Seutin en G. Van Haegendoren (eds.), De bevoegdheden van 
de gemeenschappen, Brugge, Die Keure, 2017, 429 – 450;  

s  Zie p. 2 mvt http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1417625 

https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=2232&VOLGNR=1&LANG=nl
https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=2232&VOLGNR=1&LANG=nl
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Dit gebrek aan gepaste forensische psychiatrische structuren was ook 
al gemeld, zowel voor volwassenen als voor jongeren, door de Nationale 
Raad voor Ziekenhuisvoorzieningent, die opmerkte dat bepaalde specifieke 
juridische statuten waartoe bepaalde psychiatrische patiënten behoren een 
negatieve invloed hadden op de toegankelijkheid, de aard, de omvang en 
de kwaliteit van de zorg die aan hen werd verleend. 

Aanvankelijk was er een budget voorzien voor de oprichting van een 
"Diagnostisch Centrum", maar het budget was niet toereikend voor een 
dergelijke onderneming en er werd besloten om deze subsidies (destijds 
5.453.657,54 euro) toe te kennen aan de oprichting, door bestaande 
ziekenhuizen, van 5 eenheden met 8 specifieke bedden voor minderjarige 
delinquenten met psychiatrische problemen en de oprichting van een 
Nationale Toezichtcommissie (bv. criteria voor inclusie- en uitsluiting van 
jongeren, ...)u 

De eerste eenheden begonnen met het pilootproject in 2003 en hun 
missie was het ontwikkelen van een intensieve, in de tijd beperkte, klinische 
behandeling voor jeugddelinquenten met psychiatrische stoornissen met als 
doel hen naar ambulante begeleiding te oriënteren, hun sociale re-integratie 
te bevorderen en recidive te voorkomen. Deze samenwerking werd destijds 
enkel geformaliseerd in het kader van contracten tussen de federale 
minister van Volksgezondheid en de psychiatrische ziekenhuizen die 
de For-K-eenheden organiseren. Deze contracten worden niet 
gepubliceerd, noch door de autoriteiten, noch door de eenheden zelfv. Het 
zorgaanbod wordt echter door de eenheden op hun respectievelijke 
websites beschreven. 

                                                      
t  Zie ondermeer het advies van de CNEH van 12 juli 2001 met betrekking tot het 

algemene referentiekader voor de ontwikkeling van forensisch psychiatrische zorg. Dit 
advies was vooral gericht op volwassenen. 
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/national
e_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen-fr/2001_07_10_-_cneh_d_psy_196-2_fr.pdf 

u  De Interministeriële conferentie Volksgezondheid van mei 2004 bevatte een 
gezamenlijke verklaring waarin werd gespecificeerd dat via proefprojecten een reeks 

In 2004, 2005 en 2006 hebben academische experten de therapeutische en 
organisatorische aspecten van de 3 opgestarte For-K-eenheden en een 
eenheid voor zeer agressieve jongeren (sterk gedragsgestoorde en/of 
agressieve jongeren - SGA) onderzocht (zie infra hoofdstuk 10). Naast  
methodologische discussies en problemen met het verzamelen van 
gegevens, benadrukte dit onderzoek dat één van de grootste problemen 
waarmee deze eenheden werden geconfronteerd, het meer globale, 
extreem gefragmenteerde parcours van die jongeren voor en na hun 
opname in de For-K was. 
In 2006 verscheen in de jeugdbeschermingswet (destijds nog 
gedeeltelijk federaal wat betreft de delinquenten) de mogelijkheid voor de 
jeugdrechtbank om, in de voorlopige fase of de fase ten gronde, een hele 
reeks diagnostische of behandelingsmaatregelen op te leggen, met name 
de verplichting om een ambulante psychiatrische behandeling te volgen, de 
plaatsing van een jongere voor behandeling in For- K of in een "open of 
gesloten" psychiatrische afdeling. De belangrijkste voorwaarde voor het 
sturen van een jongere naar For-K was in de (federale) wetgeving van toen, 
het bestaan van een medisch attest, opgesteld door een onafhankelijke 
kinderpsychiater, dat het bestaan van een psychiatrische stoornis van de 
jongere aantoont die zijn oordeelsvermogen of daden ernstig aantasten.  

In principe had de Koning de voorwaarden moeten bepalen waaraan dit 
attest moest voldoen. Dit deel van de wet werd echter nooit bij koninklijk 
besluit geïmplementeerd. Bovendien bepaalde de wetgeving dat alleen de 
wet van 1990 de rechter toestond de jongere in een zogenaamd "gesloten" 
regime te plaatsen, dat wil zeggen met een beperking van zijn 
bewegingsvrijheid. 

gezondheidszorgmodellen zou worden getest met het oog op de toekomstige 
organisatie van het aanbod van geestelijke gezondheidszorg in zorgcircuits en 
zorgnetwerken, in het bijzonder voor kinderen en adolescenten. 

v  Als onderdeel van deze studie heeft het KCE de toelating gekregen om al deze 
contracten in te zien. 

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/nationale_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen-fr/2001_07_10_-_cneh_d_psy_196-2_fr.pdf
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/nationale_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen-fr/2001_07_10_-_cneh_d_psy_196-2_fr.pdf
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De koppeling tussen het wettelijk kader rond het medische aanbod 
For-K en het wettelijk kader rond de juridische procedure om een 
jongere naar een For-K-eenheid te sturen, was toen al een complexe 
oefening. Om rechters te begeleiden in dit relatief vage kader, heeft de 
toenmalige minister van Justitie in een omzendbrief 1/2006 gericht aan 
jeugdmagistraten de voorwaarden uiteengezet die moeten worden 
nageleefd om een jongerew naar een For-K te kunnen sturen. Vanuit het 
oogpunt van Justitie is het de jeugdrechter die de behoefte (op basis van 
een onafhankelijke expertise) en de duur van de maatregel moest bepalen 
(de omzendbrief verduidelijkte dat de zorgen zo lang als nodig konden 
worden verlengd). 

Op 22 februari 2007 ondertekenden de federale en gefedereerde 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de sectoren gezondheid, justitie 
en jeugdhulp samen een protocolakkoordx om een antwoord te bieden 
aan de moeilijke samenwerking en om een specifiek zorgtraject voor 
de justitiële jongeren te ontwikkelen (zie hieronder in punt 3.3 over de 
notie zorgtraject). Het doel was om de noden beter te bestuderen en te 
komen tot een programmatie, alsook een integratie van deze bedden in de 
financiering van de ziekenhuizen. 

Dit protocol uit 2007, ook wel het “For-K-protocol” genoemd, was niet alleen 
bedoeld om het werk van de For-K-eenheden te kaderen. Het doel was om 
alle betrokken actoren binnen het rechtsgebied van hetzelfde Hof van 
Beroep te betrekken en verantwoordelijk te maken rond het zorgtraject van 

                                                      
w  Deze omzendbrief duidt aan rechters hoe ze de wet moeten toepassen, maar voegt 

geen rechtsregel toe. Ze heeft geen kracht van wet en belet de rechter niet zijn 
appreciatiebevoegdheid uit te oefenen. Ze werd in 2007 vervolledigd om  rechters het 
huidige protocolakkoord uit te leggen. Ministeriële omzendbrief van 7 maart 2007 nr. 
1/2007 met betrekking tot de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van 
de wetgeving met betrekking tot de bescherming van jongeren en de zorg voor 
minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. 

x  Protocolakkoord van 22 februari 2007 gesloten tussen de federale regering en de 
autoriteiten bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende 
de organisatie van een behandeltraject voor jongeren met een psychiatrisch probleem 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 36, 4 ° en van artikel 52 van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de bescherming van de jongeren, de zorg voor 

de jongere, inclusief alle diensten voor geestelijke gezondheidszorg (For-K 
maar ook K-diensten, centra voor geestelijke gezondheidszorg, poliklinische 
diensten, enz. .), justitie en hulpverlening. 

Dit protocol heeft bepaalde maatregelen ingevoerd die vervolgens 
effectief werden toegepast totdat ze werden hervormd door het nieuw 
geestelijk gezondheidsbeleid (zie hieronder). Het voorzag in het bijzonder in 
de oprichting van de functie van netwerkcoördinator binnen elk Hof van 
Beroep die voornamelijk verantwoordelijk was voor de contacten tussen alle 
betrokken actoren in de verschillende sectoren, de oprichting van For-K-
crisisbedden die (bij voorkeur) gereserveerd zijn voor MOF jongeren maar 
ook openstaan voor jongeren die onderworpen zijn aan andere gerechtelijke 
maatregelen en de oprichting van een outreach-team gekoppeld aan For-K. 

Het For-K-protocol omvatte echter ook andere belangrijke maatregelen in 
het kader van de algemene filosofie van het project die daarna niet of 
zeer ongelijk werden toegepast: 

• Voorafgaand aan de financiering van een For-K moest een 
samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend door de 
verschillende actoren  binnen geestelijke gezondheidszorg (K-diensten, 
polikliniek, centra voor geestelijke gezondheidszorg enz.) die samen de 
verbintenis dienden aan te gaan binnen de  territoriale werking en die 
de verantwoordelijkheid hadden om een zorgaanbod te ontwikkelen 

minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd en het herstel van de schade 
veroorzaakt door dit feit, als onderdeel van een zorgprogramma voor kinderen en 
jongeren. M.B. 26.06.2007. 

 Een "protocolakkoord” is een politieke verbintenis. Dit is in België een vaak gebruikt 
instrument om de beleidscoherentie te bevorderen wanneer er verschillende 
bevoegdheidsniveaus bij betrokken zijn (federaal en/of gefedereerd). Aangezien dit 
slechts een "protocol" is, is het strikt juridisch gezien niet bindend voor de autoriteiten 
(in tegenstelling tot een samenwerkingsovereenkomst waarin de Belgische Grondwet 
voorziet). Desalniettemin is dit type tekst een sterk politiek engagement en wordt het 
door de autoriteiten over het algemeen beschouwd als een algemeen kader dat door 
hen moet worden geïmplementeerd. 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 29 

 

 

voor de doelgroep van justitiële kinderen en jongeren met een  
psychiatrisch probleem. 

• Duidelijke inclusiecriteria moesten worden vastgesteld door een 
onafhankelijk wetenschappelijk team in overleg met de For-K, en 
moesten door de minister van Justitie worden meegedeeld aan de 
betrokken magistraten. 

• De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (waarvan het 
model als bijlage bij het protocol van akkoord is gevoegd) zou 
plaatsvinden tussen de minister van Justitie, de ministers van 
Volksgezondheid en de ministers met Jeugdhulp onder hun 
bevoegdheid. Dit protocol zorgde voor een intensieve samenwerking 
tussen de For-K-eenheden, de reguliere K-diensten, de centra voor 
geestelijke gezondheidszorg, het Federaal Gesloten Centrum Everberg 
(Centrum De Grubbe), de Gemeenschapsinstellingen (GI) en de 
Jeugdhulpdiensten voor For -K jongeren. 

Deze samenwerkingsovereenkomst is een zeer gedetailleerd document 
waarin een uniforme werking voor alle For-K's in België werd beschreven. 
Het definieerde in detail: 

a. de algemene principes met betrekking tot de toelatingsprocedures 
b. de organisatie van de wachtlijsten 
c. de organisatie van het verblijf voor jongeren 

(behandelingscontract, het therapeutisch arsenaal, 
onderbrekingen in de opname en time-outs vooral met de GI). 

d. de organisatie van het einde van de behandeling in een eenheid 
(ontslagprocedure). 

                                                      
y  Destijds was het de bedoeling dat "het medisch-psychologisch onderzoek tot doel heeft 

de situatie te beoordelen op basis van de persoonlijkheid van de betrokken persoon en 
zijn omgeving, evenals de mate van volwassenheid van de betrokken persoon. Er 
wordt rekening gehouden met de aard, frequentie en ernst van de feiten waarvan hij 

Deze samenwerkingsovereenkomst werd nooit bekrachtigd door de 
politieke autoriteiten als gevolg van de lopende onderhandelingen over 
de implementatie van een nieuw beleid geestelijke gezondheidszorg en 
de nieuwe bevoegdheidsverdeling georganiseerd door de zesde 
staatshervorming. 

Bepaalde aspecten van deze overeenkomst werden echter 
geïntegreerd in contracten of spontaan gevolgd door de actoren 
op het terrein, terwijl andere aspecten in onbruik raakten. 
Zo was bijvoorbeeld in dit ontwerp van samenwerkingsakkoord 
voorzien dat voorafgaand aan de toetreding tot For-K een 
multidisciplinair onderzoek moest gebeureny onder leiding van een 
kinderpsychiater (of bij gebreke daarvan een psychiater voor 
adolescenten van 15 jaar en ouder) onafhankelijk van de 
behandelende kinderpsychiater. Dit onderzoek kon niet beperkt blijven 
tot een beknopt attest en moest zowel betrekking hebben op de 
diagnostische elementen die een therapeutische zorg rechtvaardigen 
als op de meest relevante plaats naar waar de jongere kon worden 
doorverwezen, hetzij in de ambulante sector, hetzij in een ziekenhuis, 
alsook op het zorgplan. Pas als bij dit voorafgaande (onafhankelijke) 
onderzoek werd geconcludeerd dat er een diagnose was gesteld 
volgens DSM-IV of ICD-10 en dat ziekenhuisopname noodzakelijk was, 
kon de jeugdrechter plaatsing in For-K aanvragen. Deze filterlogica is 
nu verdwenen. Enerzijds omdat de Gemeenschappen (die 
ondertussen bevoegd zijn geworden) deze voorwaarde niet in hun 
wetgeving hebben opgenomen, anderzijds, volgens de actoren in het 
veld (zie hoofdstuk FG), het flagrante gebrek aan beschikbare 
psychiatrische expertise. 

wordt beschuldigd, voor zover deze relevant zijn voor de beoordeling van zijn 
persoonlijkheid. De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder het medisch-
psychologisch onderzoek moet plaatsvinden ”(oud artikel 57bis § 2 van de wet van 
1965). De behandelend (kinder) psychiater kan niet dezelfde persoon zijn als de 
(kinder) psychiater die het onderzoek heeft uitgevoerd 
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Andere aspecten zoals uniforme regels omtrent time-outs, 
hiërarchie in wachtlijsten of organisatie van het einde van de 
behandeling worden nu in alle For-K's anders toegepast. 

Tijdens de interministeriële conferentie van de Volksgezondheid van 8 
december 2008, werd een addendum bij het protocol van 2007 
ondertekend om het aantal For-K IBE bedden uit te breiden, waarin 
werd gespecificeerd dat deze nieuwe bedden niet langer uitsluitend 
(maar wel bij voorkeur) bedoeld waren voor MOF jongeren, maar ook 
kon worden toegewezen aan jongeren die onderworpen waren aan 
andere gerechtelijke maatregelen of die werden geplaatst in toepassing 
van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke.  

In het kader van deze wijziging hadden de Gemeenschappen en de 
Gewesten zich er ook toe verbonden om voor deze doelgroep een 
ambulante zorgaanbod in de centra voor geestelijke gezondheidszorg 
(CGG) te ontwikkelen. Sommige centra lijken dit soort diensten in 
Vlaanderenz aan te bieden. Er werd geen informatie gevonden over 
een gespecialiseerd ambulant aanbod van dit type in de Franstalige 
Gemeenschap, hoewel sommige diensten een aanbod bieden voor 
ambulante geestelijke gezondheidszorg voor jongeren met complexe 
profielen zonder jongeren met een gerechtelijk statuut uit te sluitenaa. 

Tussen 2007 en 2010 ontvingen sommige For-K-eenheden 
aanvullende financiering als onderdeel van een onderzoeksproject 
genaamd “Espace K”. Het onderzoeksdoel was om de zorgtrajecten 
van jongeren in For-K te bestuderen en voor hen therapeutische 
projecten te ontwikkelen. Dit project werd niet voortgezet omdat het 
overlapte de rol van netwerkcoördinator onder het protocol 2007 (zie 
hierboven), maar ook omdat de actoren er niet in slaagden het eens te 
worden over de inhoud van de wetenschappelijke schalen die gebruikt 

                                                      
z  https://www.vagga.be/nl/forensische-zorg - https://logokempen.be/sites/ 

default/files/domain%20editor/kempencm/Zorg/Wegwijsgids%20Geestelijke%20Gezo
ndheid%20in%20de%20Kempen%20-%20januari%202015.pdf 

aa  https://www.asblsaintmichel.be/nos-missions; http://www.lentretemps.be, 

zouden worden om de behandeltrajecten te evalueren. Het gebruiken 
van deze beoordelingsschalen kostte veel tijd, wat de klinische activiteit 
van de eenheden nadelig beïnvloedde. In het kader van dit project werd 
een hele reeks nuttige instrumenten ontwikkeld, zoals een 
gestructureerd overleg tussen de Hoven van Beroep, een 
protocolakkoord over de samenwerking tussen de betrokken actoren, 
een handvest van rechten voor minderjarigen die het slachtoffer zijn 
van gedwongen zorg. enz. Na beëindiging van het project werden deze 
echter niet verlengd. 

De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen  heeft op 9 juni 2011 
een rapport gepubliceerd dat de huidige tekortkomingen en 
toekomstige behoeften beschrijft van de geestelijke gezondheidssector 
voor kinderen en adolescenten in Belgiëbb. Dit advies heeft gedeeltelijk 
betrekking op de For-K-eenheden en onderstreepte de noodzaak van 
een geschikt aanbod in de sector van de bijzondere jeugdhulp, de 
noodzaak om gedwongen opnames beter te omkaderen en de 
noodzaak om diagnoses en indicaties (voorafgaand) te ontwikkelen en 
om opnames correct te filteren in de For-K zorgtrajecten. 

Als we het huidige wettelijke kader samenvatten dat van toepassing is op 
For-K, zoals het is ontstaan door zijn historische evolutie, kunnen we 
daarom concluderen dat For-K juridisch gezien momenteel georganiseerd 
is vanuit verschillende invalshoeken (gezondheidszorg,  jeugdhulp) die 
niet perfect overlappen. 

Op federaal niveau 
De contracten tussen de psychiatrische ziekenhuizen die For-K 
organiseren en de FOD Volksgezondheid vormen momenteel de 
belangrijkste juridische basis voor de werking en financiering van deze 

bb  https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents 
/nationale_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen/2011_06_09_-_nrzv_d_psy 
_329-3_-_ggz_programma_kinderen.pdf. 

https://www.asblsaintmichel.be/nos-missions
http://www.lentretemps.be/
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/nationale_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen/2011_06_09_-_nrzv_d_psy_329-3_-_ggz_programma_kinderen.pdf
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/nationale_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen/2011_06_09_-_nrzv_d_psy_329-3_-_ggz_programma_kinderen.pdf
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/nationale_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen/2011_06_09_-_nrzv_d_psy_329-3_-_ggz_programma_kinderen.pdf
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eenheden. Deze contracten vinden hun wettelijke basis in artikel 63 §2 
van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en 
afwikkeling van het budget van de financiële middelen van 
ziekenhuizencc. Ze beschrijven inhoudelijk de missies van de For-K, hun 
rechten en plichten, het "gerechtelijk" profiel van de patiënten die kunnen 
worden opgenomen, hun financieringsregels en hun banden met het 
nieuwe geestelijke gezondheidszorgbeleid. Elke eenheid is 
georganiseerd door een contract dat zich richt op verschillende 
doelgroepen (sommige eenheden bieden alleen plaats aan MOF 
jongeren, andere hebben geen For-K-crisisbedden) (hoofdstuk 4 
beschrijft deze contracten in detail). 

Deze contracten zijn bindend tussen de partijen. Anderzijds impliceren ze 
geen enkele verplichting (bijvoorbeeld samenwerking) voor degenen die 
er geen partij bij zijn, met name actoren uit andere sectoren (justitie, 
jeugdhulpverlening, provinciale netwerken voor geestelijke 
gezondheidszorg, enz.). 

Ministeriële omzendbrieven van de minister van Justitie nr. 1/2006 
en 1/2007. Deze twee teksten, die niet juridisch bindend zijn, zijn 
momenteel de enige die richtlijnen geven aan jeugdrechters met 
betrekking tot de plaatsing van jongeren in een psychiatrische afdeling. 
Deze omzendbrieven zijn echter grotendeels achterhaald aangezien de 
bevoegdheid inmiddels is overgedragen aan de Gemeenschappen en er 
veel van het wettelijke kader is veranderd, zodat ze niet langer bruikbaar 
zijn voor rechters. Ze verwijzen ook naar een beschrijving van het 
pilootproject die niet meer overeenkomt met het huidige model. 

Het protocolakkoord van 2007 is de laatste gemeenschappelijke 
politieke verbintenis tussen de betrokken federale en nationale 

                                                      
cc  Koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van 

het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.  B.S. 30.05.2002 
dd  https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents 

/nationale_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen/2006_10_12_-_nrzv_d_ 
psy_281-2_nl_samenwerkingsakkoord.pdf 

autoriteiten. Het bevatte veel principes van de For-K-organisatie. Dit 
protocol heeft geen bindende waarde en is niet meer actueel aangezien 
het geen rekening houdt met de invoering van het nieuwe geestelijke 
gezondheidszorgbeleid voor kinderen en adolescenten, noch met de 
nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden betreffende 
jeugdbescherming ten gevolge van de 6e staatshervorming. Het is echter 
de enige tekst waarin de algemene werkingsprincipes worden 
beschreven die op alle For-K's zouden kunnen worden toegepast. Dit 
protocol was gevalideerd door de Nationale Raad voor 
Ziekenhuisvoorzieningen.dd 

De wet van 26 juni 1990 met betrekking tot de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke organiseert de procedure voor de 
gedwongen opname minderjarigen. Sommigen kunnen terecht komen in 
For-K-bedden als dit in het contract van de For-K is voorzien (zie 
hoofdstuk 3) . In principe bepaalt de wet van 1990 dat een ziekenhuis 
alleen in gedwongen opnames kan aanvaarden als het door de 
Gemeenschappenee is erkend om gedwongen opnames te doen. Deze 
wet wordt momenteel herzien. 

De overeenkomsten met betrekking tot de pilootprojecten "netwerken 
voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten" zijn 
ook (indirect) van toepassing op de For-K in die zin dat de federale 
overheid aan de netwerken twee bevoegdheden heeft toegekend die 
voorheen werden uitgeoefend door de For-K-eenheden zelf: de 
coördinatie van de forensisch- psychiatrische  zorgtraject en de 
forensische outreach. In de praktijk worden deze twee taken niet op 
dezelfde manier uitgeoefend door alle provinciale netwerken, waarvan 
sommige geen  forensisch team hebben.ff 

ee  Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 betreffende 
de bescherming van de persoon van de geesteszieke. B.S. 26.07.1991 

ff  De wettelijke basis van deze federale proefprojecten is artikel 107 van de wet van 10 
juli 2008 betreffende de ziekenhuizen, dat bepaalt dat de Koning kan voorzien in 
specifieke financieringsmodaliteiten om op experimentele basis en voor een beperkte 

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents
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Op het niveau van gefedereerde entiteiten 
Elke Gemeenschap (en de GGC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
met betrekking tot dwangmaatregelen) is bevoegd om de voorwaarden 
en procedures vast te stellen in het kader de gerechtelijke jeugdhulp. In 
elke gefedereerde entiteit (behalve in de Vlaamse Gemeenschap voor 
jeugddelinquenten) wordt een ziekenhuisopname in For-K beschouwd als 
een behandelmaatregel, maar elke wetgeving voorziet in verschillende 
voorwaarden, verschillende leeftijdscategorieën en verschillende 
behandelingstermijnen. 

De wetgeving betreffende jeugddelinquentie in Vlaanderen heeft het 
bestaan van de For-K al expliciet geïntegreerd. De andere wetgevingen 
van de gefedereerde entiteiten spreken niet uitdrukkelijk over de For-K-
eenheden (zie hoofdstuk 3) 

 Het ‘pilootstatuut’ van de For-K projecten 
De For-K afdelingen zijn sedert 20 jaar georganiseerd en gefinancierd in het 
kader van pilootprojecten, door contracten afgesloten met de FOD 
Volksgezondheid in het kader van artikel 63 §2 van het koninklijk besluit van 
25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget 
van financiële middelen van de ziekenhuizen (proefstudies die betrekking 
hebben op de geestelijke gezondheidszorg)gg. De bedoeling van de 
wetgever was om de pilootprojecten te laten evolueren naar een structurele 
financiering en een specifieke programmatie en normen te creëren voor dit 
type van bedden in het kader van de ziekenhuiswetgeving. In afwachting 
heeft het pilootstatuut concrete gevolgen voor de werking van de For-K.  

                                                      
periode een prospectieve financiering mogelijk te maken van zorgcircuits en 
netwerken, gericht op de programma's.  

gg  Koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van 
het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, M.B. 30.05.2002 

hh  Besluit van 14 Juli 2017 van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van 
infrastructuur van ziekenhuizen, artikel 6/1.  

Het eerste gevolg stelt zich op financieel vlak. De afdelingen zijn 
gefinancierd via een forfaitaire gesloten enveloppe die wordt toegekend 
aan de ziekenhuizen via hun Budget Financiële Middelen (BFM). Deze 
manier van gesloten financiering heeft tot gevolg dat vele kosten voor de 
jongeren en voor het personeel niet gedekt zijn en door de deelnemende 
ziekenhuizen vanuit hun eigen budgetten worden betaald. Bovendien, 
hebben de ziekenhuizen juridisch gezien niet de garantie dat de projecten 
langer dan de duur voorzien in hun contracten worden voortgezet.  

In Vlaanderen kunnen de ziekenhuizen die een For-K hebben wel een 
bedrag binnen de strategische forfait aan het Vlaams infrastructuurfonds 
voor persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) aanvragenhh. 
Bovendien, kunnen ze ook subsidies aanvragen aan het VIPA voor gerichte 
aanpassingen aan de infrastructuur betreffen ter preventie van agressie.ii 
Dit kan zowel in bestaande gebouwen als in de buitenomgeving. Algemene 
voorwaarde is dat de maatregelen een sterke en éénduidige vertaling 
moeten zijn van de werking rond preventie van agressie en aangepast 
moeten zijn aan de beoogde doelgroep. Zo bijvoorbeeld kan het gaan over 
installatie van zorgtechnologie: camera’s, alarmsystemen, oproepsystemen, 
deursystemen, de aanleg van een natuurlijke, therapeutische tuin, enz.  

In Wallonië, is de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur (hierin 
begrepen de kosten van de constructie, de renovaties, de uitrusting en het 
materiaal, het onderhoud van de infrastructuur) gebaseerd op het principe 
van de ligdagprijs per gehospitaliseerde patiëntjj. Dit complex 
financieringssysteem is niet van toepassing op de patiënten voor wie een 
hospitalisatie is gefactureerd in het kader van de verplichte 
ziekteverzekering. Bijgevolg is het systeem momenteel niet van toepassing 
op patiënten in een For-K. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft de 

ii  Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de subsidiëring 
van projecten van preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, 
vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in bepaalde voorzieningen van het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, B.S. 28.01.2019. 

jj  Decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige 
apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen B.S. 
09.03.2017. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=47&imgcn.y=13&DETAIL=2017071417%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=11&cn=2017071417&table_name=LOI&nm=2017031043&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=FOR-K&fromtab=loi_all&sql=%28%28+tit+contains++%28+%27FOR-K%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27FOR-K%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#hit1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=47&imgcn.y=13&DETAIL=2017071417%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=11&cn=2017071417&table_name=LOI&nm=2017031043&la=F&chercher=t&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=FOR-K&fromtab=loi_all&sql=%28%28+tit+contains++%28+%27FOR-K%27%29+++%29+or+%28+text+contains++%28+%27FOR-K%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#hit1
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gemeenschappelijke gemeenschapscommissie tot op vandaag het wettelijk 
kader voor de financiering van de ziekenhuisinfrastructuur nog niet 
aangenomen.   

Het pilootstatuut heeft ook tot gevolg dat de For-K eenheden niet erkend 
zijn en niet onderworpen zijn aan inspectie van de gefedereerde 
entiteiten. De For-K respecteren wel de normen die beschreven zijn in hun 
contract (personeel, organisatie, bezettingsgraad, enz.) maar ze zijn niet 
omkaderd door erkenningsnormen. Het lijkt er op dat de afdelingen ook de 
instructies en de omzendbrieven van de administratie betreffende 
maatregelen rond vrijheidsbeperkende maatregelen volgenkkll. De 
meerderheid van de For-K afdelingen passen ook het koninklijk besluit van 
18 juli 1991 betreffende de uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 
1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 
toemm, ondanks het feit dat ze niet allemaal en niet enkel gedwongen 
opnames doen. De afdelingen die gedwongen opnames doen lijken de 
registratiegegevens ook door te geven aan de controlerende entiteiten in 
Vlaanderen.   
Zowel in Vlaanderen als in Wallonië zijn er thematische inspecties geweest.   
In 2016-17 zijn er in de For-K in Vlaanderen thematische inspecties geweest 
betreffende vrijheidsbeperkende maatregelen (Zorginspectie 2017). De 
inspectieronde focuste op alle maatregelen die een beperking van iemands 
keuzevrijheid en/of bewegingsvrijheid inhouden, zoals opsluiting ’s nachts 
of overdag, het toepassen van een afdelingsregel die stelt dat patiënten op 
bepaalde momenten verplicht op de kamer moeten blijven (met open deur), 
het uitvoeren van verschillende vormen van controles bij patiënten (bv. 
lichaamscontroles, kamercontroles, bagagecontroles, postcontroles, 
drugscontroles), het invoeren van beperkingen qua contact met de 

                                                      
kk  Ministeriële omzendbrief van de Vlaamse Gemeenschap van 24 oktober 1990 

betreffende de afzondering van patiënten in psychiatrische ziekenhuizen en in 
psychiatrische diensten van algemene ziekenhuizen. Niet gepubliceerd.  

ll  Ministeriële omzendbrief (Waals Gewest) van 26 oktober 2009 gericht aan de 
algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Niet gepubliceerd. 

mm  Koninklijk besluit van 18 juli 1991 ter uitvoering van de wet van 26 juni 1990 betreffende 
de bescherming van de persoon van de geesteszieke, B.S. 26.07.1991 

buitenwereld (bv. beperkt gebruik van telefoon of gsm, restricties rond 
bezoekdagen en -uren). Verder gingen de inspecteurs dieper in op het 
preventief beleid van afdelingen. Daarbij gingen ze een aantal factoren na 
die kunnen ingezet worden om vrijheidsbeperking te verminderen of te 
vermijden, zoals het beschikken over verschillende ruimtes waarin kinderen 
en jongeren tot rust kunnen komen (bv. ontspanningsruimte, sportzaal, tuin), 
patiënten aanleren in een vroeg stadium een crisissituatie te herkennen en 
te voorkomen, het bieden van vorming rond agressiepreventie (aan het kind 
of de jongere én aan diens context of steunfiguren). Elke geïnspecteerde 
For-K afdeling kreeg een inspectieverslag met verbeterpunten.nn 

In Wallonië zijn de For-K afdelingen indirect geïnspecteerd tijdens de 
algemene inspecties voor de verlening van de erkenning van het betreffende 
ziekenhuis. Het gaat echter niet over een specifieke en volledige inspectie. 
Er werd geverifieerd of de For-K afdelingen in orde zijn voor wat betreft de 
afzondering en vrijheidsbeperkende maatregelen. In de meerderheid van de 
gevallen, constateerde de administratie dat de procedures rond deze 
maatregelen effectief gevolgd worden. De gemaakte bemerkingen betreffen 
voornamelijk het gebrek aan geschreven procedures en het te systematisch 
op slot doen van de kamers tijdens de rustpauzes en de nacht. In 2011 
hebben de inspectiediensten van het Waals gewest, die geïntegreerd zijn in 
het AVIQ een specifieke inspectie gedaan in twee For-K’s die destijds 
bestondenoo. Deze specifieke inspectie was niet uitgevoerd in het kader van 
een controle, maar had als doel om het samenwerkingsakkoord van 2007 
betreffende de justitiële jongeren met een psychiatrische problematiek te 
evalueren. In het rapport, stelde de inspectiedienst vast dat er een reële 
nood is aan For-K afdelingen. Het rapport brengt ook enkele pijnpunten naar 
boven betreffende de zorg en de bredere context van de jeugdhulp: een 

nn  Zie voor een overzicht van deze verslagen: https://www.departementwvg.be/zorg 
inspectie-verslagen-over-vrijheidsbeperkende-maatregelen-kinderpsychiatrische-
ziekenhuisafdelingen  

oo  Inspectierapport van het Departement Gezondheid en Medico-sociale infrastructuren 
(juni 2011). Niet publiek document. 

https://www.departementwvg.be/zorginspectie-verslagen-over-vrijheidsbeperkende-maatregelen-kinderpsychiatrische-ziekenhuisafdelingen
https://www.departementwvg.be/zorginspectie-verslagen-over-vrijheidsbeperkende-maatregelen-kinderpsychiatrische-ziekenhuisafdelingen
https://www.departementwvg.be/zorginspectie-verslagen-over-vrijheidsbeperkende-maatregelen-kinderpsychiatrische-ziekenhuisafdelingen
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gebrek aan personeel, de moeilijkheid om zorginstellingen en 
verblijfplaatsen te vinden na de opname in For-K, de problematiek van het 
medisch beroepsgeheim, enz.  

Daarnaast bemoeilijkt het statuut van pilootproject ook de 
gegevensverzameling, vooral omdat er geen specifieke code bestaat. Het is 
bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig voor de administraties om te weten of de 
cijfers waarover zij beschikken ook slaan op de gedwongen opnames of op 
de crisisopnames in de For-K.   

Dit euvel is ook gelinkt aan het ontbreken van een officiële kenletter voor de 
For-K. Hoewel het erop lijkt dat de For-K gegevens registreren in de 
Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG), is het niet mogelijk er het aantal 
dagen van verblijf in een For-K uit te halen.   

Nochtans bestaat er sinds 2008 een potentieel bruikbare kenletter die met 
een aantal wijzigingen kan dienen als kenletter voor het structureel inbedden 
van de For-K. De IB kenletter werd toegevoegd aan de lijst van 
ziekenhuiskenletters en is deels van toepassing op de doelgroep van de 
huidige For-K afdelingenpp. Bijlage 21 van het koninklijk besluit van 23 
oktober 1964 (erkenningsnormen)qq heeft als titel “Bijlage 21. Bijzondere 
normen toepasselijk op de Dienst voor intensieve behandeling van 
psychiatrische patiënten, Kenletter IB (gevolgd door de aanduiding van 
de betrokken doelgroep)". 
“De dienst intensieve behandeling van psychiatrische patiënten richt zich tot 
de hiernavolgende doelgroepen: 

• sterk gedragsgestoorde en/of agressieve patiënten, ouder dan 18 jaar; 

                                                      
pp  Deze toevoeging is een gevolg van een advies van de Nationale Raad voor 

Ziekenhuisvoorzieningen, afdeling programmatie en erkenning van 12 oktober 2006 
betreffende sterk gedragsgestoorde en/of agressieve volwassenen. 
https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/nationale_r
aad_voor_ziekenhuisvoorzieningen/2006_10_12_-_nrzv_d_psy_280-
2_conceptnota.pdf 

 Dit advies benadrukte de afwezigheid van gegevens over jongeren maar gaf ook aan 
dat er over een andere mogelijke doelgroep gaat.   

• kinderen en jongeren met een sterk gedragsgestoorde en/of agressieve 
problematiek; 

• kinderen en jongeren met een psychiatrische problematiek die een 
misdrijf hebben gepleegd; 

• patiënten met een middelen gerelateerde problematiek en een 
psychotische problematiek; 

• geïnterneerde patiënten van de " medium risk " groep.”  

De bijlage beschrijft vervolgens enkel de erkenningsnormen voor de SGA 
voor volwassenen. Enkel deze afdelingen zijn effectief geïntegreerd in het 
ziekenhuislandschap. Er bestaan momenteel in Vlaanderen 2 SGA diensten 
voor minderjarigen maar deze zijn niet erkend. Ze krijgen wel 
pilootfinanciering (de SGA afdeling van Antwerpen heeft haar 
pilootfinanciering voor de SGA samengevoegd met die voor de For-K 
afdeling; de SGA en de For-K maken deel uit van 1 contract). Er bestaat 
geen equivalent van deze SGA units in de andere gefedereerde entiteiten.  

 De noties circuits, trajecten en zorgprogramma’s 
De initiële pilootprojecten hebben als doel het opzetten van 
« zorgtrajecten » voor justitiële jongeren door de For-K afdelingen als 
« onderdeel van een zorgprogramma voor kinderen en jongeren ».  
Deze opdracht werd geherformuleerd met het opzetten van de provinciale 
netwerken geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Er wordt 
aan de For-K afdelingen gevraagd om samen te werken (en niet langer in te 
staan voor de organisatie) aan een zorgtraject voor justitiële jongeren met 

 Zie ook: 

 https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/national
e_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen-fr/2001_02_08_-_cneh_d_psy_185-1_fr.pdf  

qq  Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de 
ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleef,. B.S. 13.10.1964. 

https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/nationale_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen-fr/2001_02_08_-_cneh_d_psy_185-1_fr.pdf
https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/nationale_raad_voor_ziekenhuisvoorzieningen-fr/2001_02_08_-_cneh_d_psy_185-1_fr.pdf
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een psychiatrische problematiek “in het kader van het nieuwe geestelijke 
gezondheidszorgbeleid”.  

De begrippen zorgtrajecten en zorgprogramma’s zoals bedoeld in de 
context van de For-K afdelingen moeten begrepen worden in het kader van 
het nieuwe geestelijke gezondheidszorgbeleid. Deze termen bestonden al 
in de politieke teksten betreffende geestelijke gezondheidzorg en zijn op 
meer formele wijze geïntegreerd geworden in de pilootprojecten betreffende 
de organisatie van de netwerken geestelijke gezondheidszorg voor 
volwassenenrr. Daarna zijn ze hernomen in  het nieuwe geestelijke 
gezondheidszorgbeleid voor kinderen en jongeren zonder verder heel 
precies te zijn gedefinieerd.    

Het protocolakkoord van 30 maart 2015, gesloten tussen de federale 
overheid de autoriteiten bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van 
de Grondwet,  houdende goedkeuring van een gids voor de realisatie van 
een nieuw geestelijk gezondheidszorgbeleid voor kinderen en jongeren 
preciseert hierover dat: 

“3.2.2. Programma’s en activiteitenprogramma’s 

De vijf functies vormen voor ieder netwerk de basisactiviteiten om 
het toekomstig zorgaanbod in één of meerdere programma’s te 
vertalen. Om de functies te concretiseren, worden er modaliteiten 
aan gekoppeld. Programma’s vertrekken steeds vanuit de noden 
van ieder kind of jongere en zijn context en op elkaar afgestemd. 
Complementariteit en continuïteit staan centraal bij de uitwerking 
van programma’s. Het individueel traject van een kind of jongere 
kan één of meerdere programma’s doorkruisen.  

                                                      
rr  https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_318_Mental_Health_care_Re 

port_1.pdf  
ss  Voor sommige trajecten, wordt zorg verstrekt in verschillende instellingen en bij de 

patiënt thuis. Er bestaan momenteel verschillende zorgprogramma’s: programma’s 
voor reproductieve geneeskunde, voor cardiale pathologie, voor kinderen, voor 
geriatrische patiënten en in de oncologie voor borstkanker. Om een bepaald 

Een programma kan zich richten naar een specifieke 
zorginhoud (bv. crisiszorg), een concrete leeftijdsgroep (bv. 
infants) of een subpopulatie met specifieke noden (bv. jongeren 
met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële 
maatregel vallen, jongeren met een verslavingsproblematiek,…).” 

De notie zorgtraject voor justitiële jongeren verwijst dus hier niet naar een 
duidelijk gedefinieerd wettelijk concept maar definieert een doelgroep die 
nood heeft aan een « ketenaanpak » of een “behandeltraject” door 
verschillende actoren.  

De notie zorgprogramma zoals bedoeld in het kader van de geestelijke 
gezondheidszorg dient ook niet verward te worden met de notie 
zorgprogramma zoals beschreven in artikel 10 van de wet van 10 juli 2008 
betreffende de ziekenhuizen. In deze context, zijn de zorgprogramma’s 
opgezet als organisatorisch kader dat toelaat de “klinische paden” te 
implementeren. Een klinisch pad is bedoeld om voor een doelgroep van 
patiënten, enige coherentie te garanderen tussen de verschillende etappes 
in een zorgproces waarbij verschillende medische disciplines betrokken 
zijnss. Daarnaast dient men de notie zorgprogramma zoals bedoeld in het 
kader van de geestelijke gezondheidszorg ook niet te verwarren met de 
notie « zorgtraject » zoals bedoeld in de ziekteverzekeringswettt waarbij de 
terugbetaling van een geheel van zorg georganiseerd in de ambulante 
sector tussen een patiënt, een huisarts en een specialist wordt geregeld.   

zorgprogramma te kunnen organiseren en er financiering voor te bekomen, moet het 
ziekenhuis een erkenning aanvragen. De zorgprogramma’s zijn eveneens aan 
programmatiecriteria gebonden. 

tt  Er bestaan momenteel twee zorgtrajecten : één voor patiënten met chronische renale 
insufficiëntie en één voor patiënten met diabetes type 2. Deze zorgtrajecten zijn 
overgeheveld naar de gefedereerde entiteiten ten gevolge van de 6e staatshervorming. 

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_318_Mental_Health_care_Re
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2.6 Wettelijk kader voor gehospitaliseerde jongeren in For-K 

 De procedure om een jongere naar een For-K te sturen.  

2.6.1.1 Het juridisch statuut van jongeren in een For-K IBE bed 
Zoals hieronder aangegeven, kan een jongere worden opgenomen in een 
For-K IBE wanneer er zich een verontrustende situatie voordoet (verder in 
het rapport VOS jongere/SEP in het Frans genoemd) of indien een jongere 
wordt verdacht van een misdrijf of er één heeft gepleegd (verder in het 
rapport verdachte/delictpleger/FQI in het Frans genoemd). Een jongere kan 
zich ook in een For-K afdeling bevinden op grond van een gedwongen 
opname zoals bedoeld in de wet van 1990 betreffende de bescherming van 
de persoon van de geesteszieke (verder in het rapport GO/MEO in het Frans 
genoemd). 

Deze drie juridische statuten hebben, zoals verder zal worden uitgewerkt in 
hoofdstuk 3, verschillende procedures in elke Gemeenschap maar betreffen 
in se dezelfde categorieën van justitiële jongeren, die onderworpen zijn aan 
een dwingende beslissing.  

De huidige rechtsgronden en de voorwaarden voor een plaatsing in een 
IBE bed komen niet overeen met de voorwaarden voor het aanbod van 
de zorg in de For-K contracten (zie hoofdstuk 4).   

Delictplegers 
In Vlaanderen, kan de jeugdrechter op basis van 25/1 (voorlopige fase) en 
34/1 (fase ten gronde)  Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht van 
15 februari 2019uu onder de volgende voorwaarden een minderjarige 

                                                      
uu  Decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, B.S. 26 april 

2019. 
vv  Memorie van toelichting bij het voorstel van decreet over maatregelen in geval van een 

civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet 

toevertrouwen aan een forensische kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling 
van een psychiatrisch ziekenhuis: 

• tussen 12 en 19 jaar (op het einde van de maatregel/sanctie) 

• voor maximaal 1 jaar  

• Na psychiatrische expertise. In de memorie van toelichting bij het 
hersteldecreet van het decreet jeugddelinquentierechtvv wordt 
verduidelijkt dat de voorafgaande vereiste van een psychiatrische 
expertise doelt op de inschatting tijdens de intakefase door een 
psychiater die verbonden is aan de For-K, waarbij wordt bekeken of en 
welke behandelopdracht geschikt is voor de minderjarige.  

Op basis van artikel 39 kan een delictpleger bovendien toegewezen worden 
aan:  

• een open afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst als uit 
onafhankelijk verslag van jeugdpsychiater dat minder dan een maand 
oud is, blijkt dat zijn oordeelsvermogen of zijn vermogen tot beheersen 
van zijn handelingen ernstig is aangetast.  

• een gesloten afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst 
overeenkomstig artikel 43 wet 1965 (dat verwijst naar de wet  
bescherming persoon geesteszieke) 

Afhankelijk van de situatie kan een For-K afdeling als een open of gesloten 
afdeling worden aanzien (zie voor de discussie hoofdstuk 3) en kan een 
delictpleger in principe op basis van dit artikel ook een in For-K afdeling 
opgenomen worden.  

In de Franstalige Gemeenschap, kan de jeugdrechter een delictpleger (in 
het Franstalige gedeelte spreekt men over fait qualifié infraction of FQI) op 
basis van artikel 101 §1 6° (voorlopige fase), 108 (fase ten gronde) of 122, 

van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het 
decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Parl. 
2019-20, 364/1, p. 4 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1568839 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 37 

 

 

3° en 123 van de Code Madrane ww onder de volgende voorwaarden voor 
behandeling naar een instelling verwijzen, hierbij inbegrepen K en For-K 
diensten:  

• tussen 12 et 18 jaar 

• als laatste optie voor een zo kort mogelijke peride en voor maximum 9 
maanden in de voorlopige fase.  

• Als laatste optie voor een periode bepaald door de rechter (en 
maximum tot de leeftijd van 20 jaar). 

• In beide gevallen, op basis van een omstandig kinderpsychiatrisch 
verslag (er is niet gespecifieerd of de psychiater van de For-K dit verslag 
mag opstellen) dat, aan de hand van een onderzoek van maximaal 15 
dagen oud, de therapeutische noodzaak van de maatregel bevestigt. In 
geval van urgentie kan een plaatsing gebeuren op basis van een 
omstandig medisch verslag, op voorwaarde dat de therapeutisch 
noodzaak van de maatregel wordt bevestigd door een omstandig 
kinderpsychiatrisch rapport binnen de 30 dagen naar de start van de 
maatregel.  

Het onderscheid tussen een open of een gesloten psychiatrische afdeling 
bestaat niet in de Code Madrane. Bijgevolg is de enige mogelijkheid om een 
jongere in het kader van de jeugdbescherming in een gesloten regime op te 
nemen, het verblijf in een gemeenschapsinstelling. Als een rechter zorg wil 
opleggen in een gesloten regime moet hij dit doen op basis van de wet van 
1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, die 
hij dan bijkomend aan de Code Madrane kan toepassen.   

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest, kan een FQI/delictpleger geplaatst 
worden in een For-K IBE (er wordt verwezen naar ‘plaatsing in een 
psychiatrische dienst met een open afdeling) op basis van de artikelen 68 § 
2 (voorbereidende fase) en art 82 § 2 (fase ten gronde) van de ordonnantie 

                                                      
ww  Decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan 

de jeugd en jeugdbescherming, B.S. 1 september 2019 

van 16 mei 2019 betreffende de jeugdhulpverlening en jeugdbeschermingxx 
onder de volgende voorwaarden:  

• de jongere is tussen 12 en 18 jaar (op het einde van de 
maatregel/sanctie) 

• medisch verslag dat van een kinderpsychiater afkomstig is, na een 
onderzoek dat niet langer dan vijftien dagen geleden plaatsvond en dat 
de therapeutische noodzaak van deze maatregel staaft. 

In geval van dringendheid kan de rechter de plaatsing op basis van een 
gedetailleerd medisch verslag bevelen, op voorwaarde dat de 
therapeutische noodzaak van de maatregel binnen de dertig dagen na het 
begin van de maatregel door een medisch verslag dat van een 
kinderpsychiater afkomstig is, gestaafd wordt. 

• in de voorbereidende fase: voor een zo kort mogelijke periode en 
uitzonderlijk verlengbaar tot maximaal 24 maanden 

• in de fase ten gronde: De jeugdrechtbank bepaalt de duur van elke 
maatregel die ze ten gronde beveelt (met een maximum van 23 jaar in 
geval van aanhoudend wangedrag of gevaarlijk gedrag van de jongere 
op vordering van de Procureur des Konings of wanneer het als misdrijf 
omschreven feit na de leeftijd van zestien jaar gepleegd is). 

Daarnaast bepaalt de ordonnantie in art. 68 § 1 en 82 § 1 dat de plaatsing 
in een psychiatrische dienst met gesloten afdeling wegens medische 
beslissing enkel kan gebeuren krachtens de wet van 26 juni 1990 
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. 

VOS jongeren 

xx  De ordonnantie is op het moment van het schrijven van het rapport nog niet in werking 
getreden.  
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In Vlaanderen kan de jeugdrechter op basis van artikel 48,12°  (Decreet 
Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013yy) een jongere in een verontrustende 
situatie. 

• voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een 
psychiatrische inrichting, als dat na een psychiatrische expertise 
noodzakelijk blijkt. 

• er zijn geen leeftijdsgrenzen bepaald (de maximum bovengrens is 25 
jaar voor voortgezette hulpverlening)zz.  

In de Franstalige Gemeenschap kan de jeugdrechter een VOS jongere op 
basis van artikel 37 of de artikelen 51 en 52 van de Code Madrane aaa laten 
opnemen in een For-K onder de volgende voorwaarden: 

• In geval van dringende noodzakelijkheid, kan een voorlopige plaatsing 
van een jongere tussen 12 en 18 jaar (tot 20 jaar als de maatregel voor 
de leeftijd van 18 jaar werd aangevraagd) worden opgelegd, wanneer 
een ernstig gevaar de lichamelijke en psychische integriteit van het kind 
rechtsreeks bedreigt en dit voor een periode van maximaal 30 dagen, 
hernieuwbaar met maximaal 45 dagen.  

• Nadat de jeugdrechtbank heeft vastgesteld dat de gezondheid of de 
veiligheid van een kind ernstig wordt bedreigd en dat de betrokken 
personen de vrijwillige hulpverlening, die door de consulent vooraf werd 
gepland,weigeren, kan deze plaatsing ook worden opgelegd. Deze 
maatregel is tot hoogstens één jaar beperkt maar kan telkens worden 
hernieuwd, voor een maximumduur van één jaar 

• In geval van hoogdringenheid, kan de rechter de voorlopige plaatsing 
(van een jongere tussen 12 en 18 jaar (tot 20 jaar als de maatregel voor 
de leeftijd van 18 jaar werd aangevraagd) waarvan de gezondheid of 
de veiligheid wordt bedreigd of waarvan de opvoedingssituatie in het 

                                                      
yy  Decreet van 12 juli 2013 betreffende de Integrale Jeugdhulp, B.S. 13 september 2013. 
zz  https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/procedureflow_ 

voortgezette_hulp_0.pdf.  

gedrang komt door zijn gedrag, dat van zijn gezin dat vrijwillige 
maatregelen weigert of niet naleeft vragen.   

Deze plaatsing moet als laatste optie worden toegepast en bedraagt 
maximum 1 jaar, hernieuwbaar met 1 jaar. Er is geen medisch verslag 
vereist.  

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest kan de jeugdrechter op basis van 
art. 14 § 4, nadat is vastgesteld dat de gezondheid of de veiligheid van de 
jongere onmiddellijk en ernstig in het gedrang is en dat de vrijwillige 
hulpverlening, die eerder in aanmerking moest worden genomen, hetzij op 
basis van het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2018, 
hetzij op basis van de decreten van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 
2013, geweigerd werd of mislukt is, de jongere met het oog op zijn 
behandeling enkel aan een open psychiatrische dienst toevertrouwen op 
basis van een medisch getuigschrift dat van een kinderpsychiater afkomstig 
is, ingevolge een onderzoek van maximum vijftien dagen geleden, dat de 
therapeutische noodzaak van deze maatregel staaft. 

In geval van dringendheid kan de rechter de maatregel op basis van een 
gedetailleerd medisch verslag bevelen, op voorwaarde dat de 
therapeutische noodzaak van de maatregel binnen de dertig dagen na het 
begin van de maatregel door een medisch attest dat van een 
kinderpsychiater afkomstig is, bevestigd wordt. 

• voor maximum 1 jaar  

• Er is geen ondergrens bepaald. De maatregel eindigt ten laatste 
wanneer de jongere de van 18 jaar heeft bereikt tenzij ze vooraf door 
een vonnis, op vraag van de Procureur des Konings, van de jongere, 
van zijn gezin of zijn leefgenoten, verlengd werd voor één of meerdere 
periodes die de dag waarop de jongere de leeftijd van twintig jaar 
bereikt niet mag overschrijden. 

aaa  Decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan 
de jeugd en jeugdbescherming, B.S. 1 september 2019.  

https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/procedureflow_voortgezette_hulp_0.pdf
https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/procedureflow_voortgezette_hulp_0.pdf
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De GO  
De procedure en de voorwaarden voor een gedwongen opname behoren 
zoals hoger vermeld tot de bevoegdheid van de federale overheid in het 
kader van de wet van 1990 betreffende de bescherming van de persoon van 
de geesteszieke.  

Deze procedure onderscheidt zich van de procedures in het kader van de 
jeugdbescherming maar een jongere kan perfect tegelijk VOS/SEP of 
delictpleger/FQI zijn en toch voor een gedwongen opname geplaatst worden 
in een For-K afdeling via de procedure van de wet van 1990 als de jongere 
voldoet aan de specifieke voorwaarden.   

Bepaalde afdelingen hebben in hun contract voorzien dat ze GO opnemen 
in hun For-K IBE bedden. Andere lijken GO op te nemen in hun For-K 
crisisbedden, hoewel deze mogelijkheid niet expliciet is voorzien in de 
contracten (zie verder voor de definitie van de crisisbedden).   

De jeugdrechter is bevoegd om de beschermingsmaatregelen die voorzien 
zijn in het kader van de (federale) Wet Bescherming Persoon Geesteszieke 
(hierna: WBPG) uit te spreken voor minderjarigen. Minderjarigen kunnen 
dus als gevolg van hun psychiatrische toestand gedwongen opgenomen 
worden. Dit betekent dat een minderjarige verplicht zijn vrijheid wordt 
ontnomen en voor observatie in een psychiatrische dienst wordt 
opgenomen. De volgende voorwaarden moet hiervoor cumulatief vervuld 
zijn (art. 2 wet van 1990)bbb:  

• de minderjarige is geestesziek,  

• zijn toestand betekent een gevaar voor zijn eigen gezondheid of 
veiligheid of betekent een ernstige bedreiging voor andermans leven of 
integriteit en  

• er bestaat geen andere geschikte behandeling. 

                                                      
bbb  Zie voor een bespreking: K. Rotthier & M. Servaes, Gedwongen opname van de 

geesteszieke. Handleiding bij de wet persoon geesteszieke, Brugge, Die Keure, 2012, 
453 p. 

De wetgever hanteert geen definitie van het begrip ‘geestesziekte’. De 
beslissing om iemand gedwongen op te nemen, kan gebeuren via de 
gewone procedure of via een spoedprocedure. In de praktijk is het meestal 
deze laatste die wordt gevolgd. In geval van hoogdringendheid kan de 
procureur des Konings beslissen een jongere gedwongen op te nemen. De 
jeugdrechter dient in dat geval binnen de 24 uur te worden ingelicht en vanaf 
dat moment beschikt die over een termijn van tien dagen om bij vonnis een 
beslissing over de verdere noodzaak van een gedwongen opname te 
nemen.  

Aan de vordering tot opname voor observatie moet ook een omstandig 
geneeskundig verslag worden toegevoegd dat, op basis van een onderzoek 
dat ten hoogste vijftien dagen oud is, de gezondheidstoestand van de 
betreffende persoon en de symptomen van de ziekte beschrijft en vaststelt 
dat is voldaan aan de voorwaarden bepaald in artikel 2 (art. 5 § 2 wet van 
1990). Dit verslag mag niet worden opgesteld door een geneesheer die een 
bloed- of aanverwant van de zieke of van de verzoeker is of op enigerlei 
wijze verbonden is aan de psychiatrische dienst waar de zieke zich bevindt. 
Volgens een advies van de permanente werkgroep psychiatrie uit 2015 is 
gezien de nood aan specifieke expertise inzake diagnosestelling, en de 
meestal veel intensievere betrokkenheid van de opvoedingscontext, een 
kinder- en jeugdpsychiater de meest aangewezen persoon. Het model van 
het omstandig medisch verslag zou ook moeten aangepast worden aan het 
specifieke karakter van de minderjarigen (Permanente werkgroep 
“Psychiatrie” FOD Volksgezondheid veiligheid van de voedselketen en 
leefmilieu 2015). De adviezen van de werkgroep zijn tot op het moment van 
het schrijven van het rapport niet opgevolgd maar een hervorming van de 
wetgeving en het beleid rond de gedwongen opname is bezig (Decruynaere 
2019). 

Bij de bevestiging van de opname begint de observatieperiode van veertig 
dagen te lopen, te rekenen vanaf de dag dat de minderjarige gedwongen 
werd opgenomen. Zolang de dwangopname loopt, staat de geesteszieke 



 

40  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

minderjarige onder het toezicht van de geneesheer-diensthoofd. Deze arts 
beslist over zijn vrijheid en de wijze van behandeling. De jeugdrechter heeft 
hier geen inspraak in, behalve wanneer de jongere een delinquent is en de 
arts besluit de maatregel op te heffen (er wordt dan een termijn van 5 
werkdagen gehanteerd). De arts kan ook beslissen om tot 
tussenmaatregelen over te gaan, zoals bijvoorbeeld: het verlaten van de 
instelling voor een beperkte tijd, alleen of onder begeleiding, deeltijds verblijf 
in de instelling, medische nazorg voor een termijn van hoogstens één jaar 
en overbrenging van de minderjarige naar een andere psychiatrische dienst 
met het oog op een geschiktere behandeling. Het probleem is dat deze 
beslissing niet is gekaderd of schriftelijk gerechtvaardigd. De redenen voor 
het besluit zijn derhalve niet bekend en kunnen niet worden geverifieerd. Na 
een observatieperiode van veertig dagen kan een verdere opname 
gebeuren van ten hoogste twee jaar in een psychiatrische setting gebeuren 
of kan de verzorging van de minderjarige ook in een gezin worden 
toegelaten.ccc De noodzaak tot een verder verblijf kan door de jeugdrechter 
worden afgeleid uit een omstandig verslag van de geneesheer-
diensthoofd.ddd De jeugdrechter zal om de zes maanden de beslissing 
herbekijken en bij een voorlopige maatregel om de drie maanden. De 
minderjarige heeft zelf het recht om de herziening aan de jeugdrechter te 
vragen. Zowel de jeugdrechter als de arts kunnen op elk ogenblik beslissen 
dat een verder verblijf niet meer nodig is.eee De arts kan beslissen de 
collocatie te beëindigen wanneer de toestand van de zieke deze maatregel 
niet langer rechtvaardig, bijv. omdat er geen psychiatrische problematiek 
wordt vastgesteld die de collocatie rechtvaardigt of wanneer er geen 
therapie kan worden gegeven omwille van het feit dat de jongere niet 
meewerkt of omdat er geen geschikte leefgroep gevonden wordt (p. 110 
(Coene 2016-2017)). Vijf dagen na de beslissing van de arts kan de jongere 
in een andere instelling geplaatst worden. De jeugdrechter kan zijn 
beslissing steeds herzien in het belang van de minderjarige.  

                                                      
ccc  Art. 11, 13 en 14 WBPG.  
ddd  Art. 13 WBPG. 

De nu geldende behandelingstermijn van de For-K afdelingen in het decreet 
jeugddelinquentierecht (maximum 2 keer 6 maanden) komt niet overeen met 
de maximumtermijn van verblijf van 2 jaar die opgenomen is in de WBPG. 
Uit de focusgesprekken blijkt dat de gedwongen opname regelmatig 
oneigenlijk wordt gebruikt om aan een minderjarige delictpleger/VOS voor 
een bepaalde termijn een plaats te kunnen “kopen”. Uit het jaarverslag van 
Area+ blijkt dat in meer dan 50 % van de gedwongen opnames de 
verblijfsduur korter dan 24u is en slechts ongeveer 8 % verblijft langer dan 
40 dagen.  

Gedwongen opname en opnameplicht 
Ziekenhuizen met een machtiging voor gedwongen opname hebben een 
opnameverplichting (zie p. 50 (Zorginspectie 2017)). Voor volwassenen 
zijn er een aantal ziekenhuizen die gemachtigd zijn om personen 
gedwongen op te nemen. Ziekenhuizen kunnen vrij beslissen of ze al dan 
niet een erkenning aanvragen en ze kunnen zelf bepalen welke bedden 
zij hiervoor voorzien; indien de ziekenhuizen hierover beschikken, kan dit 
dus een bed op een kinderafdeling zijn. De opname van een minderjarige 
na een rechtelijke beslissing kan in principe enkel in deze ziekenhuizen. 
Niet alle ziekenhuizen met een machtiging voor gedwongen opname 
hebben echter een afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In 
Vlaanderen zijn 27 ziekenhuizen gemachtigd om geesteszieken op te 
nemen voor wie een beschermingsmaatregel geldt (cijfers van 1 
december 2017). Van deze 27 gemachtigde ziekenhuizen beschikken er 
8 over een K-dienst (met een totaal van 169 K-bedden).  

In de Franstalige Gemeenschap, zijn er 13 ziekenhuizen erkend om GO 
op te nemen, waarvan er slechts 2 over K Bedden beschikken (cijfers 
2018). In het Brussels Hoofdstedelijk gewest, zijn er 2 ziekenhuizen 
erkend om GO op te nemen (bron AVIQ en Zorginspectiefff). 

eee  Artikel 19, 22 en 30 WBPG. 
fff  https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-van-de-wet-

op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-vlaanderen p 7 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-van-de-wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-van-de-wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-vlaanderen
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Alle ziekenhuizen met een erkenning voor gedwongen opname zijn wel 
verplicht om minderjarigen op te nemen. Volgens de ziekenhuiswetgeving 
mogen jongeren in volwassenen afdelingen worden opgenomen vanaf 15 
jaar.ggg Op deze manier komen minderjarigen terecht op een afdeling voor 
volwassenen. Nochtans wordt in het veld breed aanvaard dat opnames 
van minderjarigen op psychiatrische afdelingen voor volwassenen dienen 
vermeden te worden, alsook de omgekeerde situatie (gedwongen 
opnames van volwassenen op afdelingen voor minderjarigen). Anderzijds 
blijkt dat ziekenhuizen die geen erkenning hebben voor gedwongen 
opnames voor volwassenen, geen kinderen kunnen opnemen, terwijl ze 
wel de expertise hebben.  

Voor een aantal For-K afdelingen werd in de contracten met de Federale 
Overheid bepaald dat hun IBE bedden ook mogen bezet worden door 
jongeren in gedwongen opname. Op het terrein zien we dat de IBE’s van 
Titeca en Liège een groot aantal gedwongen opnames hebben (zie 
hoofdstuk 5). Langs Nederlandstalige kant zijn er gedwongen opnames 
in PC Sleidingen en in Beaufort (Kortenberg) en Asster (Limburg) waar 
de jongeren onder gedwongen opname in de crisisbedden worden 
opgenomen.  

Het Steunpunt WVG heeft in 2017 exploratief onderzoek uitgevoerd naar 
het voorkomen van gedwongen opnamen van minderjarigen in de 
volwassenenpsychiatrie en de mogelijke aanpak ervan in Vlaanderen 
(Zorginspectie 2017). Uit hun bevraging van de ziekenhuizen die 
beschikken over een K-dienst blijkt dat men jongeren die gedwongen 
opgenomen worden doorgaans probeert te plaatsen in een (eventueel 
For-K) crisisbed en/of in de mate van het mogelijke te zorgen voor een 
aangepaste begeleiding en beveiliging (zie p. 37  (Roevens et al. 2019)). 
Uit de aanbevelingen van dit rapport bleek ondermeer dat het systeem 
van de erkenning voor gedwongen opname van ziekenhuizen zou moeten 
worden herbekeken om meer erkende kinderafdelingen te verkrijgen. 
Afdelingen voor kinderen zouden los van de afdelingen voor volwassenen 

                                                      
ggg  Art.3bis Koninklijk Besluit tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun 

diensten moeten worden nageleefd, B.S. 7 november 1964 

erkend kunnen worden waardoor de mogelijkheid tot gedwongen opname 
beter afgestemd kan worden op de nood van minderjarigen. Daarnaast 
werd ook voorgesteld om de leeftijdsgrens om opgenomen te mogen 
worden in de volwassenenpsychiatrie van 15 jaar op te trekken naar 18 
jaar. Er werd ten slotte ook gesuggereerd om overleg te plegen met de 
private voorzieningen (bv. de beveiligde opvang) over de mogelijkheid 
van opnameplicht, die nu slechts zeer uitzonderlijk bestaat, uit te breiden 
tot bepaalde noodsituaties. Omdat het belangrijk is dat de voorzieningen 
niet verplicht mogen worden tot het onmogelijke (bv. een doelgroep die 
ze niet aankunnen) zou aan een dergelijke opnameverplichting 
ondersteuning moeten worden gekoppeld in geval van crisissen en 
moeten alternatieven beschikbaar zijn bij werkelijke onmogelijkheid om 
een begeleiding verder te zetten. 

Ook de werkgroep “psychiatrie” van de FOD Volksgezondheid adviseerde 
in 2015 om twee specifieke en onderscheiden programmaties voor 
gedwongen opnames te voorzien, één in het kader van de doelgroep voor 
volwassenen en ouderen, en één in het kader van de doelgroep 
minderjarigen (van 12 tot 18 jaar). (Permanente werkgroep “Psychiatrie” 
FOD Volksgezondheid veiligheid van de voedselketen en leefmilieu 2015) 
Verder werd er geadviseerd om de programmatie vorm te geven in functie 
van het netwerk, op basis van de middelen en behoeften binnen deze 
regio. De psychiatrische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen met 
een psychiatrische dienst zouden binnen deze programmaties vrijwillig 
een erkenning voor gedwongen opnames moeten kunnen aanvragen, 
gekoppeld aan kwaliteitscriteria. Het ziekenhuis zou een erkenning 
moeten kunnen aanvragen voor de K-dienst of voor de afdeling voor 
volwassenen of voor de beide doelgroepen. De mogelijkheid moet ook 
bestaan om een niet-vrijwillige erkenning te voorzien bij een zeer 
ongelijke geografische spreiding. In functie van de gedwongen opnames 
van minderjarigen  zouden enkel psychiatrische, universitaire en 
algemene ziekenhuizen met een K-dienst, crisisbedden of FOR K-bedden 
een erkenning moeten kunnen aanvragen. Daarbij moet de kinder- en 
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jeugdpsychiatrie moet over voldoende behandelcapaciteit beschikken om 
een gedwongen opname op te vangen. Het is volgens de werkgroep ook 
noodzakelijk dat de pilootprojecten (FOR K-bedden) een structurele 
erkenning krijgen, met aandacht voor de huidige ontoereikende spreiding 
en met voldoende zorg voor de personeelsomkadering. De regionale of 
subregionale kenmerken zouden ook in overweging genomen moeten 
worden. Gezien de organisatorische impact van de gedwongen opnames 
op de diensten, pleitte de werkgroep niet voor afzonderlijke eenheden, 
maar wel voor bijkomende capaciteit in de diensten via de 
personeelsomkadering en/of specifieke bedden waar er nu geen 
bezettingsnormen bestaan. 

Op het moment van het schrijven van het rapport maakt men werk van 
concretiseren van de aanbevelingen van de werkgroep psychiatrie. 

 

                                                      
hhh  Protocol van 22 februari 2007 gesloten tussen de Federale Regering en de overheden 

bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de organisatie van 
een zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen onder de 
toepassing van artikel 36, 4° en artikel 52 van de wet van 8 april 1965 betreffende de 

2.6.1.2 Het juridisch statuut van jongeren in de For-K crisisbedden 
De For-K contracten voorzien op het moment van schrijven van het rapport 
in 32 For-K crisisbedden, bedoeld voor psychiatrische crisishulp van 
maximaal 2 x 14 dagen.  

Uit de contracten valt niet duidelijk af te leiden welke populatie juist in de 
For-K crisisbedden kan worden opgenomen. 

• In het protocolakkoord van 2007hhh werd voorzien in crisisbedden voor 
de For-K om in het kader van de uit te bouwen forensische ggz-
zorgtrajecten voor jongeren crisisopvang te garanderen. Volgens het 
protocolakkoord dienen “in tegenstelling met de intensieve 
behandelingsbedden deze crisisbedden in de experimentele fase zich 
niet te beperken tot de opvang van jongeren met een psychiatrische 
problematiek die vallen onder de toepassing van artikel 36, 4° en artikel 
52 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, maar ze dienen wel bij voorkeur toegewezen te worden aan 
deze doelgroep. Deze crisisbedden kunnen ook open staan voor de 
jongeren met psychiatrische problemen die onderworpen zijn aan 
andere gerechtelijke maatregelen.” Art. 36, 4° en artikel 52 van de wet 
van 1965 verwijzen respectievelijk naar jongeren die verdacht worden 
van een delict en die dus in de voorlopige rechtspleging worden 
toegewezen aan een For-K crisisbed of delictplegers (MOF jongeren in 
de terminologie van de vroegere wetgeving) die in de fase ten gronde 
aan een For-K crisisbed worden toegewezen. Er wordt echter niet 
verduidelijkt in het protocolakkoord welke jongeren precies bedoeld zijn 
met jongeren met psychiatrische problemen die onderworpen zijn aan 
andere gerechtelijke maatregelen. In principe kunnen hier zowel 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, als onderdeel van een globaal zorgprogramma voor kinderen en jongeren, 
B.S. 26 juni 2017. 
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VOS jongeren als de jongeren onder het statuut van gedwongen 
opname mee worden bedoeld.  

• In de lopende contracten tussen de For-K en de federale overheid wordt 
systematisch naar de bepaling van het protocol verwezen om de 
populatie van de For-K crisisbedden te definiëren. Sommige contracten 
suggereren echter in de richting dat gerechtelijke maatregelen enkel 
betrekking zou hebben op de VOS populatie. 

• In het contract van 2011 met Liège werd geïmpliceerd dat men met 
« andere gerechtelijke maatregelen », de minderjarigen in een 
problematische opvoedingssituatie (situation éducationnelle 
problématique of SEP) viseert : « Au contraire des lits de traitement 
intensif (type FOR K), dans la phase expérimentale, ces lits de crise ne 
seront pas limités à l‟accueil des jeunes avec une problématique 
psychiatrique qui tombent sous le champ d'application de l‟article 36, 
4° et de l‟article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la 
jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié 
infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, mais ils 
peuvent être attribués à ce groupe-cible. Ces lits de crise seront 
également accessibles pour les jeunes avec une problématique 
psychiatrique qui sont soumis à d'autres mesures judiciaires (SEP).” 

• Het contract van 2019 met OPZ Geel vermeldt onder de hoofding 
‘voorwerp van de overeenkomst’ dat “In het kader van de huidige 
overeenkomst verbindt de contractant zich tot, in het kader van de 
implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor 
kinderen en jongeren, het deelname aan de uitbouw van het zorgtraject 
voor justitiële jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen 
onder de toepassing van artikel 36, 4°, artikel 37 §2, 5° (m.b.t. 
ambulante behandeling), 37 §2, 11° (m.b.t. residentiële plaatsing) en 
artikel 52 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, voor de jongeren met psychiatrische 
problemen die onderworpen zijn aan andere gerechtelijke 
maatregelen (Decreet betreffende de integrale jeugdhulp van 12 juli 

2013) of worden geplaatst via de toepassing van de wet van 26 juni 
1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. 

• Eenzelfde bewoording vindt men terug in het contract van 2018 met 
Vlaams-Brabant waar de bewoordingen ‘andere gerechtelijke 
maatregelen’ expliciet verwijzen naar VOS: “Deze bedden (hier ging het 
over de IBE bedden) staan ook open voor de jongeren met 
psychiatrische problemen die onderworpen zijn aan andere 
gerechtelijke maatregelen (VOS) of worden geplaatst via de toepassing 
van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke (GO)”.  

Voorgaande voorbeelden kunnen doen vermoeden dat ‘andere 
gerechtelijke maatregelen’ enkel verwijst naar de VOS jongeren en niet naar 
de jongeren onder gedwongen opname. 

Uit de praktijk blijkt echter dat voor de crisisbedden van een For-K crisisunit 
ook andere doelgroepen in aanmerking komen. Zo vindt men bijvoorbeeld 
in het jaarverslag van crisisunit OPZ Geel: 

“Met onze gesloten unit willen we kortdurende residentiële 
psychiatrische hulpverlening bieden aan 4 (maximum 5) jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar die in een moment van crisis vertoeven. Een 
opname kan zowel op vrijwillige basis, als gevolg van een opgelegde 
maatregel vanuit jeugdrechtbank of onder gedwongen maatregel 
(GO).” 

Waarschijnlijk gaat het hier (ondermeer) over crisisbedden die niet 
gefinancierd zijn door de For-K contracten (K- of netwerkcrisisbed). Voor de 
For-K (justitiële) crisisbedden die gefinancierd zijn uit de For-K contracten is 
een justitieel statuut dus noodzakelijk. Zonder een dergelijk statuut kan een 
jongere op een “gewoon” (K-) crisisbed of op een netwerkcrisisbed 
opgenomen worden, die zich soms ook op de For-K afdeling bevinden. 
Andersom kunnen op de gewone crisisbedden of op de netwerkcrisisbedden 
in principe wel kinderen met een justitieel statuut worden opgenomen. Dit 
impliceert onrechtstreeks dat jongeren met een justitieel statuut in principe 
meer kans hebben op een crisisbed dan jongeren zonder justitieel statuut. 
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De vraag blijft natuurlijk wel of justitiële jongeren geen hogere graad van 
beveiliging en een hogere personeelsinzet nodig hebben.  

In praktijk is er soms tussen al deze bedden qua praktische invulling geen 
verschil, zoals bijvoorbeeld in Limburg op K-delta waar de 8 crisisbedden, 
waarvan 2 justitiële gewoon op dezelfde gang staan (bron = focusgroepen). 
Uit de focusgroepdiscussies is ook gebleken dat in praktijk regelmatig For-K 
crisisbedden gebruikt worden voor een andere doelgroep dan waarvoor ze 
initieel zijn bedoeld. Als de gewone (niet justitiële) crisisbedden vol zijn, dan 
kan het gebeuren dat een kind zonder justitieel statuut wel op een justitieel 
crisisbed wordt opgenomen. Er werd ook melding gemaakt van ‘oneigenlijk 
gebruik’ van het hervalbed als crisisbed, als extra IBE bed of als bed voor 
allerlei doeleinden (bed op recept).  

Het is ten slotte ook niet duidelijk of de crisisbedden die openstaan voor 
jongeren onder gedwongen opname enkel kunnen worden bezet in 
spoedprocedure of ook via de gewone procedure. In elk geval komen de 
maximumtermijnen voor opname op basis van een gedwongen opname niet 
overeen met de maximimumtermijn in crisisbedden (14 dagen of 2 x 14 
indien ze op For-K crisisbedden (kunnen) worden opgenomen). In eerste 
instantie is gedwongen opname (in gewone procedure) slechts mogelijk 
voor maximum 40 dagen. Daarna kan door de vrederechter of procureur 
beslist worden tot verlenging van de opname tot 2 jaar. In praktijk wordt er 
dikwijls met toepassing van de spoedprocedure al na 10 dagen een 
evaluatie gedaan door de vrederechter of procureur. Mogelijks gaan 
jongeren die via gedwongen opname op een crisisbed zijn terechtgekomen 
na afloop van de termijn naar een For-K IBE bed. Ook daar stemt de 
maximumtermijn van 1 jaar niet overeen met de maximumtermijn van 2 jaar 
voor gedwongen opname. Uit de registratiegevens kan men echter afleiden 

                                                      
iii  Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale 

jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, 
B.S. 4 oktober 2004. 

jjj  Artikel 1 van de Code Madrane preciseert hierover: « 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 

dat de termijn van verblijf op een For-K IBE meestal onder de 6 maanden 
blijft. 

Samenvattend kunnen we stellen dat er op de For-K afdelingen een veelheid 
aan types crisisbedden kunnen voorkomen die voor een verschillende 
populatie bedoeld zijn, verschillende maximale bezettingstermijnen hebben 
en uit verschillende bronnen worden gefinancierd. Bovendien worden de 
verschillende types crisisbedden en hervalbedden in praktijk regelmatig 
ingevuld naargelang de nood die zich op dat moment voordoet in plaats van 
naargelang de kwalificatie van het bed.  

 De (interne) rechtspositie van minderjarigen in een For-K 
De rechtspositie van minderjarigen in een For-K afdeling is op het moment 
van het schrijven van het rapport slechts fragmentair geregeld. Langs 
Vlaamse kant is er een specifiek decreet betreffende de rechtspositie van 
de minderjarige maar dit is niet van toepassing op de For-K.iii Langs 
Franstalige kant wordt wel verwezen naar de algemene fundamentele 
rechten die vervat zijn in o.a. mensenrechtelijke en kinderrechtelijke kaders 
maar ook hier zijn er geen specifieke rechten bepaald voor een verblijf van 
een minderjarige in een For-K.jjj De federale wet betreffende de rechten van 
de patiënt  (met haar bepalingen over de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en het zelfbeschikkingsrecht, klachtenbemiddeling en -
behandeling, informatie en inspraak van de patiënt over de behandeling…) 
en bepalingen in de contracten van de For-K met de federale overheid 
geven wel enige vorm aan de rechtspositie van de minderjarige in een 
For-K. Toch blijven er belangrijke leemtes bestaan in de rechtsbescherming 

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.  



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 45 

 

 

van de minderjarigen in For-K, vooral betreffende hun interne rechtspositie, 
i.e. hun rechten als ‘bewoner’ van een For-K. 

Vooraleer men de rechten van de jongere als bewoner van de For-K kan 
bepalen, dient in eerste instantie duidelijk te worden gemaakt of de opname 
in een For-K vanuit de vrijwilligheid (en dus met toestemming van de 
jongere) dan wel vanuit dwang gebeurt (zie 2.6.2.1). Daarnaast is het ook 
belangrijk om te bepalen of de opname in For-K als een sanctie of als een 
beveiligings- en zorgmaatregel moet worden beschouwd (zie hierover 
3.5.1.5). Deze elementen zijn immers primordiaal wanneer men bijv. gaat 
vastleggen welke veiligheidsmaatregelen (bijvb. regels rond afzondering 
en fixatie) mogen worden ingezet of welke vrijheidsbeperkingen (bijv. 
onder welke voorwaarden mag de jongere de For-K verlaten) aan de jongere 
kunnen worden opgelegd. Hierbij aansluitend is het ook belangrijk dat de 
verantwoordelijkheden en rechten van het behandelend personeel in relatie 
tot de jeugdrechter worden vastgelegd. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk 
onder welke voorwaarden een jongere de For-K afdeling kan verlaten en wie 
hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. In de WBPG, bijv. wordt bepaald 
dat een patiënt de voorziening mag verlaten indien de arts-diensthoofd 
hiermee akkoord gaat  en wanneer dit gepaard gaat met een 
informatieverplichting aan de rechter die de beslissing nam, aan de 
procureur en aan bepaalde andere derden (art . 15 WBPG).  

Naast de bepalingen rond vrijheid(sbeperking) en veiligheid moeten ook de 
rechten betreffende de zorg centraal staan. Hoewel de wet betreffende de 
rechten van de patiënten (en aanvullend ook de wet betreffende de 
kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorgkkk) een aantal rechten 
betreffende gezondheidszorg in de relatie patiënt – zorgverlener bevat, 
ontbreken er een aantal fundamentele rechten die eigen zijn aan de 
specificiteit van een opname op een For-K afdeling. Zo is er bijv. 
niets  geregeld over medische behandeling en dwang en ontbreken 
duidelijke regels rond het betalen van de kosten (remgeld) van medische 
zorg  tijdens de opname (zie2.6.2.4).  Andere belangrijke aspecten zijn de 

                                                      
kkk  Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, 

B.S. 14 mei 2019 

organisatie van het onderwijs voor de jongere binnen of buiten de For-K, de 
mogelijkheden aan vrije tijdsbesteding, het beschikken over zakgeld en/of 
geld voor kledij en vrije tijdsbesteding, recht op juridische bijstand, het recht 
op inspraak en participatie, recht op informatie en duidelijke communicatie 
en leefregels… 

Op het moment van het schrijven van het rapport zijn er documenten in 
voorbereiding bij het Vlaamse Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin: het rapport Gesloten opvang van minderjarigen in Vlaanderen: een 
rechtspositieregeling met een apart specifiek luik betreffende de interne 
rechtspositie van jongeren in For-K. Hierin wordt een schets van de 
regelgeving zoals ze nu bestaat, het bevoegdheidsvraagstuk van welke 
overheid de verschillende aspecten van de rechtspositie kan regelen en een 
uitwerking van een aantal specifieke thema’s voorzien.  

2.6.2.1 Gebrek aan duidelijkheid betreffende de voorafgaande 
medische expertise   

In de eerdere (federale) wetgeving was de belangrijkste voorwaarde om een 
jongere naar een For-K te sturen het bestaan van een medisch verslag 
opgesteld door een onafhankelijk kinderpsychiater waaruit blijkt dat hij lijdt 
aan een geestesstoornis waardoor zijn oordeelsvermogen of zijn vermogen 
tot het beheersen van zijn handelingen ernstig is aangetast. In principe had 
de koning de voorwaarden moeten definiëren waaraan dit verslag moet 
voldoen. Dit deel van de wet werd echter nooit uitgevoerd door een 
Koninklijk Besluit. Bovendien voorzag de wet dat de jeugdrechter een 
jongere enkel via de wet van 1990 in een ‘gesloten’ regime kon plaatsen als   
vrijheidsbeperking maatregel. In het kader van de wet van 1990, moest (en 
moet nog steeds) het verslag worden opgesteld door een onafhankelijk arts, 
die niet noodzakelijk een psychiater is.   

In het protocolakkoord van 2007, was de voorwaarde om te worden 
opgenomen in een For-K een pluridisciplinair onderzoek lll zijn onder 

lll  A l’époque, il était prévu que « l'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la 
situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, 
ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la 
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leiding van een kinderpsychiater (of bij gebrek hieraan een psychiater 
voor adolescenten van 15 jaar en ouder) die onafhankelijk is van de 
behandelend kinderpsychiater. Dit onderzoek mocht niet beperkt zijn tot een 
beknopt verslag en diende diagnostische elementen te bevatten die de 
therapeutische aanpak en de verwijzing van de jongere naar de meest 
pertinente setting, i.e. ambulant of een hospitalisatie en het zorgplan konden 
rechtvaardigen. Enkel indien deze voorafgaande (onafhankelijke) 
diagnostiek een diagnose volgens de DSM-IV of de  ICD-10 en de noodzaak 
aan een hospitalisatie weerhield, kon de jeugdrechter een plaatsing in een 
For-K vragen. Dit idee van ‘triage’ bestaat echter niet meer. Enerzijds, 
omdat de Gemeenschappen (die ondertussen bevoegd zijn geworden) dit 
niet in hun wetgeving hebben opgenomen en anderzijds omdat de actoren 
op het terrein stellen dat er een nijpend tekort is aan beschikbare 
kinderpsychiatrische expertise (zie hoofdstuk focusgroepen). 

Deze situatie heeft als gevolg dat momenteel de psychiater van de For-K 
zelf deze evaluatie doet, hetgeen wordt als omstreden wordt beschouwd op 
het terrein.  

Indien de opname op een For-K afdeling wordt gezien als een 
vrijheidsberoving, dient deze te voldoen aan art. 5 EVRMmmm, dat de 
voorwaarden bepaalt onder welke een vrijheidsberoving is toegestaan. In 
de zorg kan een opname van een geesteszieke aanvaardbaar zijn onder 
bepaalde voorwaarden.nnn Eén van die voorwaarden is dat een bevoegde 

                                                      
gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où 
elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités 
selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu » (ancien article 57bis 
§ 2 de la loi de 1965). Le (pédo)psychiatre traitant ne peut pas être la même personne 
que le (pédo)psychiatre qui a pratiqué l'examen 

mmm  Zie art. 5, 1, e) Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand 
mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en 
overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure: (….) e)  in het geval van 
rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de verspreiding van 
besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of verdovende 
middelen of van landlopers; 

nnn  EHRM 24 oktober 1979, nr. 6301/73, Winterwerp/Nederland § 39 

instantie (bijvb. de jeugdrechtbank in het geval van de For-K populatie), een 
geestesziekte kan vaststellen op basis van objectieve medische gegevens. 
De medische gegevens mogen hierbij niet louter afkomstig zijn van het 
verslag van de partij die de vrijheidsberoving uitvoert maar de informatie 
moet worden aangevuld met andere  - onafhankelijke – verslagen.ooo 

Bovendien moeten de gegevens ook beschikbaar zijn voorafgaand aan de 
beslissingppp, dient het verslag afkomstig te zijn van een arts met expertise 
in geestesziektesqqq en dienen de gegevens recentrrr te zijn. Het is evenwel 
niet duidelijk of een opname op een For-K afdeling als een vrijheidsberoving 
kan worden aanzien. Hoewel de opname op een For-K juridisch gezien een 
beslissing is die is opgelegd door de jeugdrechter, is het in de praktijk zo dat 
de toestemming/medewerking van de jongere een grote rol speelt bij de 
feitelijke beslissing tot opname. Zo staat in de omzendbrief bijhorend bij het 
protocol van 2007sss duidelijk vermeld dat een patiënt door een gerechtelijke 
overheid niet kan gedwongen worden tot opname in een intensieve 
behandeleenheid, behalve in het kader van de wet betreffende de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke. Dit stemt ook overeen 
met het inclusiecriterium dat de For-K afdelingen in de praktijk toepassen: 
“de jongere moet bereid zijn om mee te werken”. De omzendbrief heeft dan 
wel geen juridische waarde maar in de WBPG staat wel  dat “buiten de 
beschermingsmaatregelen waarin deze wet voorziet, kunnen de diagnose 
en de behandeling van psychische stoornissen geen aanleiding geven tot 

ooo  EHRM 11 december 2008, nr. 34449/03, Shulepova/Rusland, § 42; EHRM 19 april 
2012, nr. 2452/04, M/Oekraïne, § 59 

ppp  EHRM 5 oktober 2009, nr. 31365/96, Varbanov/Bulgarije, § 48 
qqq  EHRM 28 september 2006, nr. 56272/00, Kayadjieva/Bulgarije, § 31 
rrr  EHRM 7 januari 2016, nr. 23279/14, Bergmann/Duitsland, § 98; EHRM 17 december 

2013, nr. 24086/03, Raudevs/Letland, § 69 
sss  Ministeriële omzendbrief nr. 1/2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 

2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste 
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, B.S. 
8 maart 2007; https://www.etaamb.be/nl/omzendbrief-van-07-maart-
2007_n2007009232.html 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=%28text+contains+%28%27%27%29%29&rech=1&dd=1965-04-08&language=fr&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=loi&cn=1965040803&caller=archive&ver_arch=026&fromtab=loi&nm=1965040806&la=F&num_visual=1#hit1
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=%28text+contains+%28%27%27%29%29&rech=1&dd=1965-04-08&language=fr&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=loi&cn=1965040803&caller=archive&ver_arch=026&fromtab=loi&nm=1965040806&la=F&num_visual=1#hit1
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enige vrijheidsbeperking, onverminderd de toepassing van de wet van 5 mei 
2014 betreffende de internering van personen” (art. 1 § 1).   

Er bestaat alleszins een grijze zone tussen het vrijwillig dan wel gedwongen 
karakter van de opname op een For-K afdeling. In het licht van de 
rechtszekerheid zou dit best worden uitgeklaard. Momenteel staan er in de 
verschillende wetgevingen die als grondslag voor een opname op een For-K 
afdeling kunnen dienen uiteenlopende bepalingen omtrent de vereisten voor 
de medische expertise (zie verder hoofdstuk 3). Soms verwijzen ze duidelijk 
naar de voorwaarden die verbonden zijn aan een vrijheidsberoving (bijv. in 
de Brusselse ordonnantie betreffende jeugdhulpverlening en 
jeugdbescherming wordt een medisch getuigschrift dat van een 
kinderpsychiater afkomstig is, ingevolge een onderzoek van maximum 
vijftien dagen geleden vereist) soms duidelijk niet (bijv. in de memorie van 
toelichting bij het hersteldecreet  van het decreet betreffende het 
jeugddelinquentierecht is bepaald dat de psychiatrische expertise wordt 
gedaan bij intake door de psychiater van de For-K). Eénduidigheid over de 
vereisten verbonden aan de medische expertise zal enkel mogelijk zijn 
indien er een duidelijk standpunt wordt ingenomen over de juridische status 
van een opname op een For-K afdeling.  

2.6.2.2 Onduidelijkheid over het gesloten of open karakter en het 
beroepsgeheim  

De plaatsing van een jongere in For-K bedden is in de eerste plaats bedoeld 
als behandelingsmaatregel. De ouders en de jongere dienen in principe niet 
in te stemmen met deze maatregel, maar deze is opgelegd door een rechter.   

Een deel van de rechtsleer stelt dat een gedwongen plaatsing door een 
jeugdrechter geen voldoende basis is om een behandeling op te leggen aan 
de betrokkkene (Decoene et al. 2006). Patiënten die onderworpen zijn aan 
een gedwongen plaatsing, kunnen zoals “gewone” patiënten, enkel 
behandeld worden indien ze daarin toestemmen. Met andere woorden, art. 
8 § 1 van de wet betreffende de rechten van de patiënt, dat stelt dat elke 

                                                      
ttt  T. Opgenaffen, Vrijheidsbeperkingen in de zorg, Antwerpen, Intersentia, 2020, 381 

patiënt het recht heeft om vrij en geïnformeerd toe te stemmen in elke 
interventie door een zorgverlener, is ook van toepassing op patiënten die 
gedwongen zijn gehospitaliseerd. Hoewel de jongere op basis van een 
beslissing van de jeugdrechter is geplaatst, kan de therapeutische 
behandeling binnen de afdeling pas starten vanaf het moment dat de 
jongere instemt met de behandeling.   

Een “dwangbehandeling” zou wel kunnen worden gerechtvaardigd indien er 
zich een geval van noodtoestand voordoet, bijvoorbeeld wanneer er een 
ernstig en dreigend gevaar is voor de integriteit van derdenttt, bijvb. bij 
agressieve daders van seksueel geweld.  

Het juridische statuut van een hospitalisatie binnen een For-K is trouwens 
niet heel duidelijk. Zoals zal worden aangegeven in het volgende hoofdstuk, 
beschouwt de wetgeving in de Franstalige Gemeenschap de maatregel als 
een behandelmaatregel terwijl de nieuwe wetgeving betreffende het 
jeugddelinquentierecht in Vlaanderen de maatregel classificeert als een 
sanctie. Het gaat alleszins niet om een internering. Dit regime dat van 
toepassing kan zijn op volwassenen is bepaald door de wet tot bescherming 
van de maatschappij en voorziet de mogelijkheid aan rechters om 
delinquenten te interneren in een psychiatrische voorziening, op basis van 
hun geestestoestand en dit na een observatieperiode in psychiatrische 
annex van een strafinrichting. Het doel is dubbel : de maatschappij 
beschermen en aan de betreffende persoon een gepaste behandeling 
geven via een zorgtraject om hem/haar zo goed mogelijk te re-integreren in 
de maatschappij (wet van 5 mei 2014 betreffende de internering). De 
interneringsmaatregel is van onbepaalde duur. De wet voorziet wel 
periodieke evaluaties door de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB).  

Dit regime bestaat niet voor de For-K, in die zin dat zelfs als de jeugdrechter 
een maatregel kan opleggen zonder de toestemming van de jonger of zijn 
ouders, de behandelend arts in principe toch een zekere medewerking van 
de jongere nodig heeft voor de voorgestelde behandeling. Indien er geen 
medewerking is, kan één van de doelstellingen van de maatregel, nl. de 
medische behandeling niet voldaan worden en dan zal de arts waarschijnlijk 
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besluiten dat het niet gerechtvaardigd is om de maatregel uit te voeren of 
dat de jongere niet behandelbaar is (zie over deze notie hoofdstuk 0).  

Dit debat is één van de redenen waarom de meerderheid van de For-K 
afdelingen vinden dat, behalve de gedwongen opname, de opname op een 
For-K bed geen « gesloten » regime betreft in de zin van de wetgeving 
betreffende jeugddelinquentie. Met andere woorden, de afdelingen oordelen 
dat ze juridisch een jongere niet kunnen verhinderen de afdeling te verlaten. 

De terminologie ‘open’ regime of ‘gesloten’ regime komt uit de eerdere 
federale jeugdbeschermingswet van april 1965 die voorzag dat een 
gedwongen plaatsing door de jeugdrechter in een gesloten regime enkel 
mogelijk was in een gemeenschapsinstelling of in het detentiecentrum van 
Everberg. Deze terminologie verwees naar het opvoedkundig regime (en 
niet naar de medische behandeling). In de parlementaire documenten van 
deze wet vinden we de volgende bemerking terug: « een instelling wordt 
geacht gesloten te zijn wanneer zij haar opdracht van opvoeding en 
observatie onder toezicht vervult op een wijze die voldoende waarborgen 
biedt opdat de betrokken jongere de instelling niet zou kunnen verlaten” (p. 
138  (Decoene et al. 2006)).  

Dit onderscheid is « naar analogie » opgenomen in omzendbrief 1/2006 (zie 
eerder) van de Minister van Justitie die een onderscheid maakt tussen 
‘open’ en ‘gesloten’ psychiatrische afdelingen. Dit onderscheid bestaat nog 
steeds in de Vlaamse en de Brusselse wetgeving, maar is verdwenen in de 
wetgeving van de Franstalige Gemeenschap.    

Eén van de gevolgen van de discussies over het open of het gesloten regime 
van een For-K is dat de verdeling tussen de verantwoordelijkheden tussen 
de arts en de rechter bemoeilijkt worden. Buiten de gedwongen opname, 
bepaalt de wet niet in welke gevallen de toestemming  van de rechter nodig 
is bijvb. wanneer de jongere de afdeling uitzonderlijk mag verlaten. 

                                                      
uuu  Koninklijk besluit van 18 juli 1991  ter uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 

1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, B.S. 
26.07.1991.  

De vraag in welke mate en over welke elementen uit het medisch dossier 
de zorgverlener en de jeugdrechter kunnen overleggen is een andere 
cruciale vraag die niet wordt opgelost door de huidige wetgeving.  

2.6.2.3 Een gebrekkige regeling betreffende 
beveiligingsmaatregelen 

De problemen die jongeren opgenomen in een For-K vertonen, maken een 
zeker niveau van beveiliging noodzakelijk op verschillende niveaus: deze 
van de jongere zelf, deze van het personeel en deze van de maatschappij. 
Er is een spanningsveld tussen deze nood aan beveiliging en de daarmee 
gepaard gaande uitdagingen en de fundamentele rechten van jongeren.  

Zoals het Kinderrechtencomissariaat en de délégué général aux Droits de 
l’enfants vaak aanhalen, moet de opsluiting van kinderen een uitzondering 
blijven en dient het belang van het kind en het recht op zijn fysieke integriteit 
om niet te worden onderworpen aan onmenselijke of degraderende 
behandeling ten allen tijde te worden beschermd.  

Er zijn wat dat betreft nog een aantal juridische lacunes. Er bestaan 
algemene kinderrechten in verschillende internationale en nationale teksten 
maar er bestaat geen specifieke wettelijke regeling voor wat betreft de 
zorgverlening in de For-K.   

Voor minderjarigen die gedwongen zijn opgenomen, bestaat er een regeling 
in het kader van de wet van 1990 betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke. Het Koninklijk Besluit van 18 juli 1991 
betreffende de uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juni 1990 
betreffende de bescherming van de persoon van de geestesziekeuuu 
voorziet dat de dienst een huishoudelijk reglement moet hebben dat een 
kader creëert betreffende de “interne beschermingsmaatregelen”. Wettelijk 
gezien is het niet vereist dat dit kader is aangepast aan minderjarigen. De 
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dienst moet ook een register bijhouden van de dwangmaatregelen dat elke 
dag wordt geparafeerd door een arts.   

Voor de andere jongeren die zich in een For-K bevinden buiten de wet van 
1990, voorziet de wet dat dwangmaatregelen kunnen worden gelijkgesteld 
met maatregelen die verwondingen moeten voorkomen, hetgeen wordt 
gezien als een technische prestatie van verpleegkundigenvvv.  Buiten deze 
tekst bestaan er talrijke aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraadwww, 
van het Kinderrechtencommissariaatxxx en de Délégué-général aux droits de 
l’Enfantyyy. Het ljikt er ook op dat de afdelingen voor wat betreft de 
dwangmaatregelen de instructies en omzendbrieven van de administratie 
volgenzzzaaaa.  

2.6.2.4 Een gebrekkig en onduidelijk systeem van kostenregeling  
Wanneer jongeren verblijven in instellingen die afhangen van Opgroeien of 
L’Aide à la Jeunesse, komen deze instellingen vaak bovenop de bijdrage 
van het ziekenfonds of de kinderbijslag tussen in de kosten voor 
gezondheidszorg of dagdagelijkse kosten.  

Voor de kosten voor gezondheidzorg betalen Opgroeien en Aide  à la 
Jeunesse in principe elk wat voorzien is in de betreffende wetgeving (zie 
hoofdstuk 3), het deel van de ligdagprijs (ten laste van de patiënt) en het 
remgeld van de verstrekte zorg. Deze bijdragen zijn echter enkel van 
toepassing voor jongeren die in instellingen verblijven die afhangen van 

                                                      
vvv  Koninklijk Besluit van 18 juin 1990 [Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst 

van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die 
door een arts [of een tandarts] aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden 
toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen 
en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten 
voldoen, B.S. 26.07.1990 

www https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth 
_theme_file/hgr_advies_9193_dwanginterventie.pdf  

xxx  https://www.kinderrechtencommissariaat.be/publications/detail/8337 
yyy  https://www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-

advies/doc_contention_def_20140204.pdf.      

Oprgroeien of Aide à la Jeunesse. Ziekenhuisdiensten, zoals de For-K zijn 
niet erkend en gesubsidieerd door de sector jeugdhulp en dus is er geen 
tussenkomst voor de jongeren die er zijn opgenomenbbbb. 

Zelfs voor de jongeren die voor hun verblijf in de For-K in een voorziening 
van jeugdhulp verbleven, betekent de toewijzing aan de For-K  voor een 
middellang verblijf, het einde van het verblijf in de voorziening van 
jeugdhulp, ook al is er voor de beëindiging niet echt een duidelijke wettelijke 
basis voor.   

Concreet betekent dit dat voor deze jongeren de hospitalisatiekosten (het 
deel van de ligdagprijs ten laste van de patiënt), het forfait geneesmiddelen 
ten laste van de patiënt en het remgeld van somatische zorg (tandzorg, 
oftalmologische -, gynaecologische zorg enz.) doorgerekend worden aan de 
ouders na tussenkomst van het ziekenfonds (wanneer ze zijn aangesloten, 
hetgeen niet altijd het geval is). De maandelijkse bedragen blijven hoog (+/- 
200 euro voor een aangeslotene met verhoogde tegemoetkoming en 500 
euro voor een verzekerde zonder dit statuut)cccc. 

Is vele situaties komen de jongeren die opgenomen zijn in een For-K 
afdeling uit gezinnen die het niet breed hebben of die niet investeren is de 
jongere, vaak ook omdat de problematiek van de jongere een slechte band 
tussen hen en de familie heeft teweeg gebracht. Sommige gezinnen 
weigeren of zijn niet in staat tussen te komen in de kosten van de 
gedwongen ziekenhuisopname. Wanneer noch de ouders, noch het OCMW 

zzz  Ministeriële omzendbrief van de Vlaamse Gemeenschap van 24 oktober 1990 
betreffende de afzondering van patiënten in psychiatrische ziekenhuizen en in 
psychiatrische diensten van algemene ziekenhuizen. Niet gepubliceerd.  

aaaa  Ministeriële omzendbrief (Waals Gewest) van 26 oktober 2009 gericht aan de 
algemene- en psychiatrische ziekenhuizen. Niet gepubliceerd.  

bbbb  Besluit van de Regering van 23 januari 2019 van de Franse Gemeenschap betreffende 
de subsidies en tegemoetkomingen voor individuele kosten in verband met de 
tenlasteneming van kinderen en jongeren, B.S. 12.02.2019. 

cccc  https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/verzorging-
ziekenhuizen/Paginas/default.aspx  

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth
https://www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/doc_contention_def_20140204.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Aanbevelingen-advies/doc_contention_def_20140204.pdf
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tussenkomen zijn het de ziekenhuizen die elk op hun manier het geld 
proberen te recupereren, soms door het aan de jongeren zelf aan te 
rekenen.  

Naast deze ziekenhuiskosten, bestaan er een hele resem ander niet 
gedekte kosten: transportkosten tijdens uitstappen, kosten van vrije tijd, 
kosten voor kledij, wasserij, kapper, enz.  Sommige afdelingen nemen deze 
kosten, deels of volledig ten laste.   

Het gebrek aan duidelijkheid rond deze kosten maakt het verschil tussen 
jongeren nog groter en kan bijdragen aan hun kwetsbaarheid (vooral indien 
ze schulden oplopen voor de kosten van gezondheidszorg) in plaats van 
hen te helpen.   

Voor de gedwongen opnames is bepaald dat het geheel van kosten voor 
rekening is van de ouders (art. 34 WBPG). 

2.7 Opnameplicht voor de For-K afdelingen? 
De meeste Belgische ziekenhuizen (72% op 1/1/2019) (en dus ook hun 
(For-K-eenheden) zijn privaat en georganiseerd als vzw.dddd In de rechtsleer 
wordt gesteld dat voor de private voorzieningen die zijn erkend door de 
overheid (zoals private ziekenhuizen, de beveiligde opvang…) het 
afhankelijk is van de voorwaarden die in de erkenningsnormen zijn 
opgenomen en van het interne reglement (opnamebeleid) of er al dan niet 
een opnameplicht op de voorziening rust (zie p. 7 (Versweyvelt and Put 
2016)). De erkenning op zich door de overheid kan rechtsgevolgen doen 
ontstaan, maar maakt van een private-voorziening nog geen openbare 
dienst die een opnameplicht zou hebben. eeee Tot nog toe staat in de 
erkenningsnormen voor de K-diensten geen opnameplichtffff en voor zover 
bekend is er ook geen K-dienst van een privaat ziekenhuis die in haar intern 

                                                      
dddd  https://www.gezondbelgie.be/nl/blikvanger-gezondheidszorg/algemene-

ziekenhuizen/organisatie-van-het-ziekenhuislandschap/soorten-ziekenhuizen.  
eeee   J. Schepers, Inleiding tot het welzijnsrecht, Brugge, die Keure, 1996, 255; G. Loosveldt, 

“Van afdwingbare pedagogische maatregel tot opnameplicht? Over de onmacht van de 
jeugdmagistratuur” (noot onder Antwerpen 27 juni 2002), TJK 2003, (106) 113, nr. 24. 

reglement een opnameplicht heeft opgenomen. Ook de nieuwe beveiligde 
opvangplaatsen zijn private voorzieningen die zullen worden erkend door de 
Vlaamse gemeenschap. Tot op het moment van het schrijven van het 
rapport is het niet bekend of deze voorzieningen een opnameplicht zullen 
hebben. Het is ook onduidelijk of er een opnameplicht zal komen voor de 
For-K eenheden eens zij zullen worden erkend. Zelfs als het juridisch-
technisch mogelijk is om een opnameplicht op te leggen, stelt zich de vraag 
of dit een wenselijke oplossing is. Er zijn immers grenzen aan de 
opnameplicht (zie verder voor de gemeenschapsinstellingen). Zo zijn ook 
instellingen met een opnameplicht, zoals de gemeenschapsinstellingen 
beperkt door de beschikbare capaciteit. Bovendien is een opnameplicht pas 
feitelijk afdwingbaar als de doelgroep voor de betreffende instelling goed 
omschreven is en er duidelijke opname-en exclusiecriteria zijn omschreven. 
Voor de For-K’s is dat momenteel niet het geval. Een opnameplicht op zich 
heeft ook weinig zin indien de uitstroommogelijkheden onvoldoende 
voorhanden zijn. Volgens Versweyvelt en Put ligt de oplossing van het 
vraagstuk van de opname- en begeleidingsplicht niet in het wettelijk 
definiëren van rechten en plichten: “Een goede oplossing voor het vraagstuk 
van de opname- en begeleidingsplicht zet vooral in op de haalbaarheid in 
de praktijk. Zo’n oplossing moet gezamenlijk ontwikkeld worden door de 
overheid en organisaties van cliënten en zorgaanbieders. Zo’n oplossing 
omvat ook meerdere lagen. De volgende elementen zijn belangrijk: het 
centraal stellen van het cliëntperspectief, een voldoende ruim ontwikkeld 
aanbod, slimme netwerkvorming met duidelijke en transparante afspraken, 
een performant en multilateraal verwijzingssysteem, tussenstadia zoals 
bemiddeling en time-out, opleidingen inzake omgaan met conflicten en 
incidenten, overdrachtsmechanismen in geval van beëindiging van de 
hulpverlening en het creëren van duidelijkheid en rechtszekerheid.”gggg De 
vraag rond het opleggen van een opnameplicht voor de private 

ffff   Bijlage N 17 van het Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen 
die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, B.S. 7 november 
1964.  

gggg  https://sociaal.net/achtergrond/opname-en-begeleidingsplicht-in-hulpverlening/.  

https://www.gezondbelgie.be/nl/blikvanger-gezondheidszorg/algemene-ziekenhuizen/organisatie-van-het-ziekenhuislandschap/soorten-ziekenhuizen
https://www.gezondbelgie.be/nl/blikvanger-gezondheidszorg/algemene-ziekenhuizen/organisatie-van-het-ziekenhuislandschap/soorten-ziekenhuizen
https://sociaal.net/achtergrond/opname-en-begeleidingsplicht-in-hulpverlening/
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jeugdhulp/zorgaanbieders werd ook besproken in de overlegrondes met 
actoren uit het veld in het traject voorafgaand aan het decreet 
jeugddelinquentierecht  (Opgroeien). Vanuit de private jeugdhulpaanbieders 
wordt gepleit voor een maximale gerichtheid op overleg. Men geeft aan dat 
het louter en sec hanteren van een ‘opnameplicht’ niet zal werken. De 
ingeslagen weg, waarbij men probeert in te zetten op combineerbaarheid en 
samenwerking van diverse actoren via netwerken (het principe van 
‘wrapping around’), lijkt daarentegen de te verkiezen weg.  

2.8 Het verschil met een K-dienst   
Het opzetten van de For-K pilootprojecten komt voort uit de bevinding dat 
het organisationele en financiële kader van de K-diensten (en de 
gemeenschapsinstellingen) niet toelieten om gepaste zorg te bieden aan 
bepaalde justitiële jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen en met 
een gedrag die een meer intensieve en beveiligde omgeving noodzaakt dan 
in de K- diensten en de gemeenschapsinstellingen.  Om de specificiteit van 
de For-K beter in de verf te zetten, vergelijken we hieronder bepaalde 
aspecten tussen de twee types van diensten; de bron betreffende de K-
diensten is het Koninklijk Besluit van 23.10.1964hhhh. 

K diensten zijn neuropsychiatrische ziekenhuisdiensten voor observatie en 
behandeling van kinderen. Niet alle algemene of psychiatrische 
ziekenhuizen beschikken over deze diensten. Het betreft geen 
erkenningsvoorwaarde voor een algemeen of een psychiatrische 
ziekenhuis. Het betreffende ziekenhuis beslist dus zelf of het dit type bedden 

                                                      
hhhh  https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1964 

102301&table_name=wet 
iiii  Deze voorziet dat buiten specifieke uitzonderingen wanneer dit noodzakelijk is voor de 

behandeling van het kind, een minderjarige jonger dan 15 jaar oud niet in een 
neuropsychiatrische dienst voor volwassenen voor observatie en behandeling 

en zorg wil aanbieden. Er bestaan dag en nacht K- bedden (K), dag (Kd)– 
en nacht (Kn) K-bedden. Aangezien de For-K bedden 24/24u. opvang 
aanbieden vergelijken we ze enkel met de K-bedden (K).  

Een vergelijking met de volwassen afdelingen (A) is niet pertinent. Een 
opname van een minderjarige in een A dienst is geen gepaste zorg en gaat 
in tegen de ziekenhuiswetgeving indien de jongere jonger is dan 15 jaariiii.  

 Aantal bedden  
Er zijn in België 711 K bedden (dag en nacht). Deze bedden maken deel uit 
van het structureel ziekenhuisaanbod  (zie verder voor de verdeling).  

De federale programmatienorm van de K- bedden is vastgesteld op 0.32 
bedden per 1000 kinderen en is toegepast voor het Belgische grondgebied, 
zonder verdeling tussen de Gemeenschappen. Elke Gemeenschap moet 
binnen de limieten van deze norm blijven, rekening houdend met hoeveel K-
bedden de andere Gemeenschappen reeds hebben. Sedert 2017 is het 
verbod om het aantal ziekenhuisbedden te verhogen (moratorium) niet meer 
van toepassing voor de K-dienstenjjjj. Het is dus toegestaan aan 
zorginstellingen met een K-dienst om een verhoging van hun aantal bedden 
te vragen.  

De For-K bedden zijn niet onderworpen aan het moratorium aangezien ze 
niet behoren tot  het officiële systeem maar hun aantal is wel beperkt door 
de contracten met de FOD.   

 

(kenletter A of T) mag worden opgenomen. Zie art. 3bis Koninklijk besluit tot bepaling 
van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd. 

jjjj  Koninklijk besluit van 18 juni 2017 tot vaststelling van data vanaf wanneer een 
blokkering bedoeld in artikel 62/1 of 62/2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 
op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen ophoudt te bestaan.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1964
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K - dienstenkkkk 
711 K bedden (waarvan 10% moet gereserveerd zijn voor crisisllll) 

• 139 in Brussel 

• 226 in Wallonië  

• 346 in Vlaanderen 

For-K afdelingen 
124 For-K bedden + 32 “For-K crisisbedden”mmmm 

• 36 in Brussel (waarvan 8 gereserveerd voor Waalse jongeren) + 4 
crisisbedden 

• 32 in Wallonië + 12 crisisbedden 

• 56 in Vlaanderen (waarvan 8 gereserveerd aan Nederlandstalige 
jongeren uit Brussel) + 16 crisisbedden (waarvan 5 gereserveerd aan 
Nederlandstaligen uit Brussel) 

 Profiel van de patiënten  
De erkenningsnormen van de K-bedden definiëren geen specifieke 
leeftijdscategorie maar we kunnen afleiden uit de erkenningsnormen van 
andere diensten dat ze bestemd zijn voor jongeren tussen 0 en 18 jaar. De 
berekening voor de capaciteit in de K bedden is echter gebaseerd op het 
aantal kinderen beneden de 15 jaar oud. Het juridisch statuut van deze 
jongeren heeft geen invloed op hun opname in de K dienst maar deze zijn 
echter niet uitgerust om een beveiligde opvang te bieden voor jongeren met 
zeer agressief gedrag of problemen die een vorm van beslotenheid 
noodzakelijk maken.  

                                                      
kkkk  Er bestaan ook nacht K-bedden (Kn) en K dagbedden (Kd) die hier niet worden vermeld omdat ze slechts in geringe mate vergelijkbaar zijn met de For-K afdelingen die jongeren dag en nacht 

opvangen. Er bestaan 508  Kd bedden et 79  Kn bedden in België (cijfers 2020). 
llll  Deze 10% is een capaciteit waarvoor de provinciale netwerken geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten zich hebben geëngageerd, maar het is geen erkenningsnorm van 

K bedden. Concreet betekent dit dat de netwerken moeten onderhandelen met verschillende instellingen die K bedden hebben opdat de capaciteit bereikt zou kunnen worden maar het is niet 
noodzakelijk dat alle instellingen met K bedden 10% van hun bedden ter beschikking moeten stellen.    

mmmm  De SGA afdeling van Antwerpen en de bedden voor beschut wonen van Titeca zijn hier niet bij geteld.  
nnnn  http://www.cnwl.be/les-services/neuropediatrie/.  

Ook al zijn alle K-bedden aan dezelfde erkenning onderworpen, toch bieden 
zijn niet allen zorg aan dezelfde profielen van jongeren. Hoewel het profiel 
van de patiënten niet vastligt, hebben sommige ziekenhuizen hebben zich 
gespecialiseerd in de opvang van bepaalde problematieken. Zo bijvb. zijn 
de K-bedden in het William Lennox ziekenhuis (psychiatrisch ziekenhuis in 
Waals Brabant, gespecialiseerd in neurologie) bedden die open staan voor 
kinderen en adolescenten met verschillende neurologische aandoeningen 
(schedeltrauma’s, epilepsie, meningencefalitis, neuro degeneratieve of 
neuro musculaire ziekte) of multipele cognitieve problemennnnn. 

 

 

http://www.cnwl.be/les-services/neuropediatrie/
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K- diensten 
Jongeren van 0 tot 18 jaar die acute psychiatrische zorg nodig hebben (geen 
uitsluiting van justitiële jongeren)  

 

In praktijk zijn sommige ziekenhuizen (maar dit is de uitzondering) 
gespecialiseerd , hetgeen uitsluiting van bepaalde profielen (aard van de 
aandoening) met zich meebrengt. 

For-K afdelingen  
Justitiële jongeren (delictpleger,/VOS/GO) met psychiatrische aandoeningen 
tussen 12 en 18 jaar met een kinderpsychiatrische diagnostiek volgens de 
DSM IV of de ICD-9 of  de ICD-10. 
 
In praktijk is elke afdeling gespecialiseerd, hetgeen de uitsluiting van 
bepaalde profielen (geslacht, leeftijd, aard van de aandoening, enz.)  met zich 
meebrengt. 

 Doel van de opname 

K- diensten 
Acute zorg verlenen:   

• Hetzij met een spoedopname in geval van crisis  

• Hetzij via een opname ter observatie (hierin begrepen de gedwongen 
opnames in het kader van de wet van 1990 indien het ziekenhuis beschikt 
over een erkenning voor deze opnames van de Gemeenschappen) 

• Hetzij via een actieve behandeling 

 

 

 

Geen beperkte duur (behalve voor de GO – 40 dagen maximum behoudens 
verlenging) 

For-K afdelingen 
Zorg verlenen in het kader van: 
Een intensieve behandeling die als doel heeft de kwaliteit van het leven van 
de jongeren te verbeteren om hen beter sociaal te integreren (in het onderwijs, 
beter functioneren binnen het gezin, enz.), om de samenwerking met de 
ambulante structuren die begeleiding aanbieden, justitie en de 
gemeenschapsinstelling te stimuleren en om recidive te voorkomen.   

Gedwongen opname (in het kader van de wet van 1990) 

 

Een crisisopname (zoals gedefinieerd in de contracten met de FOD)  

 

Duur beperkt tot 6 maanden éénmaal hernieuwbaar voor een periode van 6 
maanden voor de IBE bedden (behalve voor de gedwongen opnames – 40 
dagen maximum behoudens verlenging) 

Duur beperkt tot 2 weken éénmaal hernieuwbaar voor de For-K crisisbedden.   



 

54  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

 Personeelsnormen en organisatie  
De K – diensten dienen ten minste 20 en maximum 60 bedden te hebben, 
verdeeld over eenheden van minimum 6 patiënten en maximum 10 
patiënten. De For-K eenheden hebben in principe 8 bedden (zie voor de 
praktijk echter hoofdstuk 5). 

Het aantal VTE, de kwalificatie van het personeel en de bezettingsgraad van 
de bedden zijn ook verschillend.  

 

K- diensten (erkenningsnormen) 
De personeelsnorm is bepaald als volgt: 

• 2 equipes van 6 personen waarvan 1 verpleegkundige. Van de overige 
leden dienen er 3 in het bezit te zijn van het diploma van 
verpleegkundige, ergotherapeut, opvoeder of assistent in de psychologie 
of een diploma van ziekenhuisverpleegkundige, de 2 andere dienen een 
diploma te hebben van gezins- en sanitaire hulp of een opleiding 
aangepast aan de noden van de dienst.  

• In geval van dag- en nachthospitalisatie komen hier 2 personen bij.  Deze 
personen zijn in het bezit van een master diploma of een diploma van 
hoger niet-universitair onderwijs in een paramedische, sociale, 
pedagogische of artistieke richting zoals psychologie, criminologie, 
lichamelijke opvoeding, kinesitherapie of ergotherapie of een diploma 
van opvoeder, onderwijzer of regent.  

• Het personeelsbestand dat een continue aanwezigheid moet verzekeren 
is in het geval van een dag- en nachthospitalisatie verhoogd met 5 
voltijdse medewerkers per 20 bedden bezet aan 70%. Deze personen 
dienen een diploma te hebben van het hoger niet-universitair onderwijs 
in de richting verpleegkunde, paramedisch, sociaal, psychologisch, 
pedagogisch of artistiek, zoals het diploma van gegradueerde 

For-K afdelingen (contracten) 
IBE beddenoooo 
20 uur per week (kinder) psychiater en minimum 16.5 VTE/8 bedden voor de 
directe zorg verdeeld als volgt:  

• 0.5 VTE psychiater, 

• 3 VTE minimum universitair (master) niveau, 

• 13 VTE niet universitair (8 bachelor et 5 gegradueerden). 

3 For-K crisisbedden  
minimum 7,5 uur per week (kinder) psychiater en minimum 3.9 VTE personeel 
voor directe zorg is nodig.  

2 For-K K crisisbedden: 5 uur per week kinderpsychiater en minimum 2.6 
VTE/2 K crisis bedden, met 0.50 VTE master, 0.90 VTE bachelor (A1) et 1.2 
VTE gegradueerde (A2). 

 

 

 

                                                      
oooo  De SGA afdeling voor kinderen beschikt over minder personeel. 
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verpleegkundige, kinesitherapie of ergotherapie, sociaal assistent, 
assistent in de psychologie, lichamelijke opvoeding, of een diploma van 
opvoerder, leerkracht of regent.  

 

Geen specifieke norm voor de GO.  

 

 

Geen flexibiliteit. 

 

 

 
Verplichting om de MPG te registreren.  

 

Geen controle van de verstrekte zorg maar van de zorgcontext (via 
erkenning). 

 

Een nauwe samenwerking is voorzien met de erkende dienst pediatrie E of 
interne geneeskunde D, met een A dienst neuropsychiatrie voor 
volwassenen, met extramurale centra voor geestelijke gezondheidszorg en 
met relevante diensten uit de handicap sector.   
Een dienst die enkel daghospitalisaties doet zal bovendien in nauwe 
samenwerking voorzien met een K dienst die dag en nachthospitalisaties 
doet.  

 

 

 
Geen specifieke norm voor GO, maar in praktijk genieten ze wel van de 
‘ruimere’ bestaffing van de For-K, vooral als ze in een IBE bed verblijven.  

 
Flexibliteit: Uitgezonderd voor de VTE vereist voor de masters en de uren per 
week voor de (kinder)psychiaters, is voor de verdeling van de overige VTE 
een flexibiliteit mogelijk van 10% voor wat betreft de kwalificatie. Een beperkte 
flexibiliteit van het kaderpersoneel is ook mogelijk voor wat betreft de 
zorgopdrachten.   

 

Registreren op vrijwillige basis de MPG en stellen jaarrapporten op.  

 

Directe controle van het pilootproject door een begeleidings- en 
opvolgingscomité.   

 

Een samenwerkingsakkoord dient te worden afgesloten met de andere 
diensten van geestelijke gezondheidszorg in het werkingsgebied van de 
For-K zodat de zorgopdrachten kunnen worden aangeboden. De For-K 
afdelingen engageren zich om hun expertise betreffende justitiële jongeren 
met een psychiatrische problematiek te delen en ter beschikking te stellen van 
de netwerken geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren die 
actief zijn in het werkingsgebied van het betreffende Hof van Beroep.   
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 Veiligheidsnormen 

K-diensten  
De patiënten verblijven in hetzij in individuele kamers, hetzij in 
meerpersoonskamers.  

Elke dienst moet beschikken over observatiekamers die dienen voor 
isolatie van zieken met gedragsproblemen of met besmettelijke ziekten.  

For-K afdelingen  
De intensieve zorgen en de beveiliging (‘safe care’) voor deze doelgroep van 
jongeren worden verstrekt in een aangepaste infrastructuur die het mogelijk 
maakt enerzijds zorg en behandeling aan te bieden en anderzijds beveiliging.  

 Bezettingsgraad 

K-diensten 
De bezettingsgraad is 70%.  

Unités For-K  
Het budget is berekend voor een bezettingsgraad van 85% (uitgezonderd 
door herval-en crisisbedden). 
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3 FOR-K, EEN DIENST OP HET 
KRUISPUNT VAN VERSCHILLENDE 
DOMEINEN 

3.1 Kernboodschappen 

• De plaatsing van een jongere in een For-K IBE gebeurt op basis 
van een gerechtelijke maatregel opgelegd door de jeugdrechter. 
De opname in een For-K IBE kan zowel voor een jongere in een 
verontrustende situatie (VOS jongere/ jeune en situation de 
danger ou d’éducation problématique - SEP) als voor een 
jongere die een delict (“fait qualifié infraction”- FQI) heeft 
gepleegd of daarvan verdacht wordt. Een jongere kan ook via 
een ‘gedwongen opname voor geesteszieken’ op de For-K IBE 
terecht komen.  

• Afhankelijk van de gezinsverblijfplaats van de minderjarige is de 
wetgeving betreffende de jeugdhulp en/of 
jeugddelinquentierecht van de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap of van het 
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (19 gemeentenpppp) van 
toepassing. De gezinsverblijfplaats van de minderjarige is ook 
het criterium voor het bepalen van de bevoegde jeugdrechter. 

• De mogelijkheid tot het plaatsen van een minderjarige in een 
For-K afdeling is met uitzondering van het Vlaams Decreet 
betreffende het jeugddelinquentierecht niet expliciet 
ingeschreven in de wetgeving betreffende jeugdhulp en 
jeugddelinquentie van de deelstaten. Meestal is er één bepaling 
die in het algemeen de plaatsing in een psychiatrische dienst (of 
in een aangepaste instelling met het oog op zijn behandeling) 

                                                      
pppp  http://brussel.vlaanderen.be/hettweetaliggebiedBrussel-Hoofdstad.html.  

regelt, zonder daarbij een onderscheid te maken in de 
modaliteiten voor plaatsing in de verschillende mogelijke 
settings (bijvb; K-dienst, For-K, A-dienst,…). Bovendien is er 
geen uniformiteit tussen de verschillende bepalingen van de 
deelstaten die kunnen dienen als rechtsgrond voor de plaatsing 
van een minderjarige in een For-K afdeling (bijvb. de 
modaliteiten zoals de hoedanigheid van de psychiater die het 
medisch verslag moet aanleveren, hoe oud het verslag mag zijn, 
de leeftijdsgrenzen, enz.,…). Op juridische vlak, kan dit leiden 
tot verschil in behandeling in de toegang tot de For-K IBE. 

• De bepalingen in de wetgeving van de verschillende deelstaten, 
die mogelijks kunnen dienen als rechtsgrond voor het plaatsen 
van een jongere in een For-K IBE wijken soms af van de 
bepalingen die in de contracten tussen de ziekenhuizen die een 
For-K IBE hebben en de federale overheid zijn overeengekomen. 
Zo bijvoorbeeld kan volgens het Vlaams decreet betreffende het 
jeugddelinquentierecht een jongere tot de leeftijd van 19 jaar in 
een For-K IBE blijven, terwijl dat volgens de contracten maar tot 
18 jaar kan.  

• De verhouding tussen de verschillende rechtsgronden die 
aanleiding kunnen geven tot een plaatsing van een jongere in 
een For-K IBE is niet duidelijk is de wetgeving van de deelstaten. 
Zo bijvoorbeeld is er niet aangegeven wat de verhouding is 
(welke regel primeert, welke wordt geschorst?) tussen de regels 
voor plaatsing in een For-K binnen de wetgeving van de 
jeugdhulp en jeugddelinquentierecht en de mogelijkheid tot 
plaatsing in For-K op basis van de wet betreffende de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke.  

• Ondanks de verschillen in wetgeving (en achterliggende 
filosofie) en organisatie van jeugdhulp en 
jeugddelinquentierecht in de deelstaten, lijken de problemen die 

http://brussel.vlaanderen.be/hettweetaliggebiedBrussel-Hoofdstad.html
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gerelateerd zijn aan het traject van de jongere voor, tijdens en 
na het verblijf in de For-K IBE gelijkaardig. De rode draad hierbij 
is een tekort aan plaatsen in het voor-en natraject, een complexe 
organisatie en veelheid van actoren en problemen in de 
continuïteit van zorg voor de jongere door ondermeer 
onvoldoende outreach en de verbinding tussen jeugdhulp en 
Geestelijke GezondheidsZorg, die niet optimaal is. 

• Sinds de invoering van de Code Madrane kunnen jongeren die 
een delict hebben gepleegd en ook lijden aan een psychiatrische 
problematiek of een verstandelijke beperking hebben, niet 
langer in een gemeenschapsinstelling terecht. Hierdoor zullen 
mogelijk het aantal plaatsingen in een GI afnemen, maar zal de 
vraag toenemen naar plaatsing in een instelling voor jongeren 
met een verstandelijke beperking of een psychiatrische 
voorziening. 

3.2 Inleiding 
Een verblijf in een For-K ligt op het kruispunt van verschillende domeinen. 
Stricto sensu is het verblijf in For-K IBE een hospitalisatie wegens medische 
(psychiatrische) redenen. De plaatsing van een jongere in een For-K IBE, 
gebeurt volgens de vigerende contracten tussen de For-K IBE en de 
federale overheid, op basis van een jeugdrechtelijke beslissing. De opname 
in een For-K IBE kan zowel voor een jongere in een verontrustende situatie 
(VOS jongere; In de Waalse en Brusselse wetgeving spreekt men van 
“jeunes en situation de danger ou d’éducation problématique” SEP) als voor 
een jongere die een delict heeft gepleegd (voorheen als ‘misdaad 
omschreven feit’ (MOF) aangeduid; in de Waalse en Brusselse wetgeving 
spreekt men van jeune poursuivis pour un “fait qualifié infraction” FQI) of 

                                                      
qqqq  De term ‘reactie’ wordt als overkoepelende term gebruikt in het Vlaamse 

jeugddelinquentierecht wanneer we in zijn algemeenheid verwijzen naar het 
maatschappelijke antwoord dat wordt geboden op een normovertreding door een 
minderjarige (Memorie van Toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende het 
jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Par. 2017-18, 1670/1, 50) en gerechtelijke 

daarvan verdacht wordt of op basis van een combinatie van beide. Een 
jongere kan ook via een ‘gedwongen opname voor geesteszieken’ (GO) op 
de For-K afdeling terecht komen.  

In al die gevallen legt de jeugdrechter dus gedwongen maatregelenqqqq op. 
Deze maatregelen onderscheiden zich van de zogenaamde 
buitengerechtelijke (vrijwillige) jeugdhulpverleningsmaatregelenrrrr waarvoor 
de interventie van een jeugdrechter niet nodig is en die vrijwillig worden 
gevolgd door de jongere en zijn/haar ouders.  

Aangezien de terminologie verschilt in de wetgeving van de verschillende 
deelstaten, kiezen we er in dit rapport voor om als overkoepelende 
terminologie de volgende termen te gebruiken: gerechtelijke maatregelen 
opgelegd door de jeugdrechter wanneer we het hebben over 1) gedwongen 
maatregelen ten opzichte van het delinquent gedrag van een jongere 
(verdachte/delictpleger voor de NL terminologie en FQI voor de FR 
terminologie) of 2) gedwongen maatregelen als reactie op een 
verontrustende situatie (jeunes en situation de danger ou d’éducation 
problématique SEP voor de FR terminologie) en over jeugdhulp(verlening) 
voor de vrijwillige jeugdhulp aan een minderjarige. 

Zoals aangehaald in hoofdstuk 2, is de federale overheid enkel nog bevoegd 
om de organisationele regels te bepalen en om de bevoegdheid van de 
jeugdrechtbanken te regelen. Elke deelstaat definieert dus zelf de regels 
voor de jeugdhulp, de gerechtelijke maatregelen die van toepassing zijn op 
minderjarigen en de organisatie van de diensten die de regels 
implementeren. Elke deelstaat heeft aldus haar specifieke terminologie, 
procedures, duur van de maatregelen, leeftijdsgrenzen, enz. bepaald.  

Het verblijf in een For-K kan zelden worden los gezien van de organisatie 
van de (vrijwillige) jeugdhulpverlening. Jongeren hebben in het voortraject 
immers vaak een beroep gedaan op ambulante of residentiële diensten van 

jeugdhulpverlening wanneer er bij een jongere – al dan niet (vermoedelijke) delictpleger 
- een verontrustende (opvoedings- of leef)situatie aan het licht komt die dergelijk 
ingrijpen vereist.; in de Waalse en Brusselse wetgeving spreekt men van mesures de 
protection (on parlait antérieurement aussi d’aide « judiciaire » à la jeunesse).  

rrrr  Voorheen sprak men van aide « sociale » à la jeunesse. 
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de jeugdhulp of geestelijke gezondheidszorg binnen het 
jeugdhulpverleningstraject. Ook in het traject na het verblijf in de For-K gaan 
jongeren soms terug naar de instelling waar ze eerder verbleven, naar een 
nieuwe instelling of genieten ze nog van ambulante hulp. Voor een goed 
begrip van de werking van de For-K binnen het grotere geheel en het 
traject van een jongere, is het dus belangrijk noties te hebben van het 
mogelijke voor-en natraject van For-K jongeren en van de spelers die 
daarin een rol spelen. We zullen daarom in dit hoofdstuk naast de 
gerechtelijke maatregelen en de actoren die hierbij betrokken zijn ook een 
beschrijving geven van de jeugdhulp en de voornaamste diensten die 
hierbij een rol spelen.Dit doen we voor Vlaanderen, de Franstalige 
gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en Brussel. Daarnaast gaan we 
ook na of in de wirwar van maatregelen en diensten er ook een link kan 
worden gelegd naar de sector van de geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en adolescenten.  

3.3 Methodologie 
Om het wettelijke en organisationele kader van de jeugdhulp, het 
jeugddelinquentierecht en relevante delen van de geestelijke 
gezondheidzorg te beschrijven, werden volgende bronnen geconsulteerd:  

• De meest recente gecoördineerde Federale wetgeving en wetgeving 
van de betreffende deelstaten.ssss De parlementaire voorbereidende 
werken (=voorbereidende discussies in het parlement) van deze 
wetgeving werd ook doorgenomen om een beter begrip te hebben van 
de rationale van de betreffende wetgeving en om debatten rond 
mogelijke hervormingen te identificeren. Daarnaast werden ook 
parlementaire vragen (=schriftelijke vragen van een parlementslid aan 
de bevoegde minister) bekeken omdat deze vaak een beeld geven over 
de stand van zaken/implementatie van een bepaalde maatregel of 
situatie.  

• Relevante rechtspraak 

                                                      
ssss  Website of the Belgian Official journal.http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm.  

Beslissingen uit de rechtspraak werden geconsulteerd om de concrete 
toepassing van bepaalde wetgeving beter te begrijpen.  

• De Belgische rechtsleer werd ook geconsulteerd om kritische analyse 
van de relevante wetgeving te kunnen weergeven.  

Wetgeving, rechtspraak en rechtsleer werd vooral geconsulteerd via de 
voornaamste nationale databases (Strada, Jura, Juridat) en de websites van 
de relevante parlementen voor de voorbereidende werken. 

Verschillende juridische vragen werden ook voorgelegd aan een 
begeleidend wetenschappelijk comité, dat ondermeer bestond uit 
juristen-experten in het domein.  

De beschrijving van de organisatie en betrokken actoren bij jeugdhulp, 
jeugddelinquentierecht en geestelijke gezondheidszorg is vooral gebaseerd 
op informatie afkomstig van officiële websites van de betreffende 
organisaties of actoren en grijze literatuur. Daarnaast werden ook 
relevante actoren gecontacteerd om de informatie aan te vullen. Deze 
actoren zijn ofwel gecontacteerd geweest in het kader van 
oriëntatiegesprekken aan het begin van het project, naar aanleiding van 
focusgroepgesprekken (zie hoofdstuk 8) of voor specifieke vragen tijdens 
het project. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm
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3.4 Territoriaal toepassingsgebied van de wetgeving 
betreffende jeugdhulpverlening en -delinquentie en de 
territoriale bevoegdheid van de jeugdrechtbank  

Hier beschrijven we beknopt het wettelijk en organisatorisch kader 
betreffende de jeugdhulpverlening en het jeugddelinquentierecht. 
Aangezien deze regelgeving verschilt naargelang de gemeenschap is het 
belangrijk te weten welke wetgeving van toepassing is voor een individueel 
geval. Hieronder beschrijven we de regels voor de territoriale toepassing 
van de wetgeving en de bevoegdheid van de jeugdrechtbank.  

 De gezinsverblijfplaats als aanknopingspunt voor de 
toepasselijke wetgeving en de bevoegde rechtbank 

De gezinsverblijfplaats (= verblijfplaats van de ouders of diegene die de 
jongere “onder bewaring hebben”) vormt het territoriaal aanknopingspunt 
zowel om de toepasselijke regelgeving (jeugddelinquentierecht + 
regelgeving ivm jeugdhulp) te bepalen als om de bevoegde 
jeugdrechtbank aan te duiden.tttt Zodoende is afhankelijk van de 
gezinsverblijfplaats de wetgeving van de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap of de wetgeving van 
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (19 gemeentenuuuu) van toepassing.  

Is de verblijfplaats ongekend of onzeker, dan kunnen andere criteria gebruikt 
worden als aanknooppunten voor het bepalen van de territoriale 
bevoegdheid: 1° de plaats van het misdrijf, 2° de plaats waar de minderjarige 
wordt gearresteerd/aangetroffen, 3° de verblijfplaats van de minderjarige en 
4° de plaats waar de jongere in een instelling verblijft.vvvv Zijn de ouders 

                                                      
tttt  De territoriale bevoegdheid van de jeugdgerechten en de toepasselijke wetgeving 

behoort tot de bevoegdheid van de federale wetgever; Mvt bij het voorstel van Bijz. Wet 
met betrekking tot de zesde staatshervorming, Parl. St. Senaat 2012-2013, 2232/1, 55-
57; art. 44 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, B.S. 15 april 1965 (hierna 
Jeugdbeschermingswet) bepaalt dat de territoriale bevoegdheid van de 
jeugdrechtbank wordt bepaald door de gezinsverblijfplaats.  

gescheiden en oefenen zij allebei het ouderlijk gezag uit, is het de 
verblijfplaats van de ouder bij wie de minderjarige gewoonlijk verblijft, die de 
bevoegde jeugdrechtbank bepaalt.wwww Wanneer het verblijf van de 
minderjarige gelijkmatig verdeeld is tussen beide ouders, is het in de praktijk 
de inschrijving in het bevolkingsregister die doorslaggevend is.xxxx  

 Bevoegde (jeugd)rechtbank 
De jeugdrechter van het arrondissement waarin de gezinsverblijfplaats van 
de jongere ligt, is bevoegd. Er zijn in België 12 gerechtelijke 
arrondissementen: Antwerpen, Limburg, Brabant Wallon, Brussel, Leuven, 
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Liège, Eupen, Luxembourg, Namur en 
Hainaut. Rechtbanken van eerste aanleg, waaronder ook de 
jeugdrechtbank valt, worden op arrondissementeel niveau georganiseerd. 
Elk arrondissement heeft een rechtbank van eerste aanleg, behalve Brussel 
waar er telkens twee zijn (een Nederlandstalige en een Franstalige 
rechtbank). De gerechtelijke arrondissementen vallen samen met de 
provinciegrenzen, evenwel met een apart arrondissement voor Brussel, 
Leuven en Eupen. De zetel van de rechtbanken van eerste aanleg ligt in de 
provinciehoofdstad. Buiten de zetel zijn er ook afdelingen van de 
rechtbanken. Van de 13 rechtbanken van eerste aanleg worden er 8 
onderverdeeld in afdelingen. Er zijn rechtbanken van eerste aanleg met 
twee afdelingen (Limburg en Namur), met drie afdelingen (Antwerpen, Oost-
Vlaanderen, Liège, Luxembourg en Hainaut) en zelfs met vier in de 
rechtbank van eerste aanleg in West-Vlaanderen.  

De jeugdrechters van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd 
zijn voor minderjarigen die verblijven in het tweetalig gebied Brussel-

uuuu  http://brussel.vlaanderen.be/hettweetaliggebiedBrussel-Hoofdstad.html  
vvvv  Art. 44 § 2 Jeugdbeschermingswet. 
wwww  Art. 44 § 1, eerste lid Jeugdbeschermingswet. 
xxxx  B. De Smet, Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 

284. 

http://brussel.vlaanderen.be/hettweetaliggebiedBrussel-Hoofdstad.html
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Hoofdstad en Halle-Vilvoorde (54 gemeenten). Binnen het tweetalig gebied 
Brussel- Hoofdstad wordt de jongere naar een Franstalige jeugdrechter/-
rechtbank, dan wel Nederlandstalige jeugdrechter/-rechtbank verwezen. 
Vaak geldt de taal van de school als indicatie voor het parket om te 
vorderen voor een Nederlandstalige Kamer of een Franstalige Kamer in 
Brussel. Er kan gevraagd worden te verzenden naar de andere taalrol. Het 
beleid van het parket Halle-Vilvoorde is steeds te vorderen voor een 
Nederlandse Kamer. Maar ook hier kan eveneens gevraagd worden om te 
verzenden.yyyy De toepasselijke wetgeving zal dan wel de Vlaamse 
Gemeenschapswetgeving zijn.zzzz 

 Organisatie van de For-K per Hof van Beroep 
De For-K zijn georganiseerd/verdeeld volgens het rechtsgebied van de 
Hoven van Beroep. België is gerechtelijk ingedeeld in vijf rechtsgebieden 
met elk een Hof van Beroep, namelijk Antwerpen, Gent, Brussel, Liège en 
Mons. Een rechtsgebied van een Hof van Beroep kan dus verschillende 
provincies omvatten. Zo omvat het rechtsgebied van het Hof van Beroep 
van Gent bv. de provincies Oost- en West- Vlaanderen en dat van Liège de 
provincies Namur, Liège en Luxembourg. In hoofdstuk 4 staat een 
beschrijving van de verdeling van de For-K’s per Hof van Beroep.  

                                                      
yyyy  Art. 4 § 1, derde lid wet 15 juni 135 op het gebruik der talen in gerechtszaken, B.S. 22 

juni 1935. 
zzzz  Zie voor een uitgebreide overzicht van de gevolgen van de taal-en 

arrondissementsgrenzen op het jeugddelinquentierecht: J. Leenknecht en W. De 
Bondt, “Jeugddelinquentierecht over de grenzen heen”, in J. Put en J. Leenknecht 
(eds.), Het Vlaams Jeugddelinquentierecht, Brussel, Larcier, 2019, 217-237. 

aaaaa  Dit overzicht is deels gebaseerd op het overzichtsartikel van E. Goedseels en I. Ravier, 
“Recente ontwikkelingen in het Belgisch jeugdrecht”, Justitie en Veiligheid, april 2020, 
28 p. https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15_nl.pdf.  

bbbbb  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, B.S. 1 september 1966. 

3.5 Wettelijk kader voor jeugdhulp en jeugddelinquentieaaaaa 
Ten gevolge van de zesde staatshervorming van 2014 zijn de 
Gemeenschappen bevoegd geworden om de reacties op jeugddelinquentie 
te bepalen. Grote delen van de vroegere jeugdbeschermingswetgeving van 
1965bbbbb en 2006ccccc werden dus vervangen door 
gemeenschapsrecht.ddddd Sommige delen van de jeugdbeschermingswet 
blijven wel bestaan, zoals de meeste procesregels, en, in een 
overgangsregeling tot uiterlijk 1 september 2022, de regels over plaatsing 
van minderjarigen als maatregel van opvoeding. Jeugdhulp was al de 
bevoegdheid van de gemeenschappen.  

Aan Vlaamse kant werd het landschap van de jeugdhulpverlening reeds in 
2013 grondig hertekend met het vernieuwde decreet Integrale Jeugdhulp 
(IJH).eeeee Van de communautarisering werd gebruik gemaakt om ook de 
aanpak van jeugddelinquentie grondig te hervormen. Na jaren discussies 
over modellen van jeugdbeschermingsrecht, herstelrecht en 
jeugdsanctierechtfffff is op 1 september 2019 het decreet betreffende het 

ccccc  Wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming 
en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben 
gepleegd, B.S. 19 juli 2006. 

ddddd  Sommige delen van de wet van 1965 werden nooit uitgevoerd; Zo wordt de 
inwerkingtreding van de bepalingen voorzien in artikel 37, § 2, 5° en 9° tot 11° van de 
wet van 8 april 1965, die mogelijkheden voor ambulante behandeling en residentiële 
plaatsing mogelijk maakt voor minderjarigen met psychologische of psychiatrische 
aandoeningen, sinds 2006 uitgesteld omdat ze, zoals ze beschreven waren, niet 
toegepast konden worden in de praktijk van de geestelijke gezondheidssector en bij 
gebrek aan akkoord tussen de het federale en het gemeenschapsniveau. 

eeeee  Decreet van 12 juli 2013 betreffende de Integrale Jeugdhulp, B.S. 13 september 2013. 
fffff  Voor meer details over de verschillende modellen zie E. Goedseels, “Het moeilijke 

samengaan van beschermen en sanctioneren: naar een LAT-relatie?”, TJK 2016/2  
http://www.kekidatabank.be/doc_num.php?explnum_id=1788. 

https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15_nl.pdf
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jeugddelinquentierecht in werking getreden.ggggg Hierbij werd de term 
“jeugdbescherming” verlaten en werd geopteerd voor 
“jeugddelinquentierecht” om de onderliggende filosofie van het bieden van 
een gepaste reactie op een jeugddelict te beklemtonen 

De Franse Gemeenschap heeft ervoor gekozen om van de 
bevoegdheidsoverdracht gebruik te maken om het decreet betreffende de 
jeugdbijstand van 1991 te herzien en te updaten. Het decreet van 18 januari 
2018 houdende het Wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en 
jeugdbescherming integreert aldus in dezelfde tekst preventie, jeugdhulp én 
jeugdbescherming.hhhhh Laatstgenoemde heeft zowel betrekking op 
gedwongen hulpverlening ten aanzien van jongeren in gevaar, als op 
maatregelen ten aanzien van jongeren die vervolgd worden voor een als 
misdrijf omschreven feit.  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de bevoegdheid om 
maatregelen die rechtstreeks rechten en plichten opleggen aan natuurlijke 
personen bij Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).iiiii De 
GGC is dus bevoegd geworden om vast te stellen welke maatregelen 
genomen kunnen worden ten aanzien van minderjarigen die woonachtig zijn 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een als misdrijf omschreven 
feit (MOF) hebben gepleegd. De Gemeenschappen en de GGC hebben 
daarom nieuwe regelgeving met betrekking tot de aanpak van 
jeugddelinquentie uitgewerkt.jjjjj Op het moment van het schrijven van dit 
rapport is deze ordonnantie nog niet in werking. De ‘vrijwillige’ hulpverlening 
is een aangelegenheid die valt onder de bevoegdheid van de 
Gemeenschappen. Jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

                                                      
ggggg  Decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, B.S. 26 april 

2019. 
hhhhh  Decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan 

de jeugd en jeugdbescherming, B.S. 1 september 2019 
iiiii  Mvt bij het ontwerp van decreet houdende het Wetboek van preventie, hulpverlening 

aan de jeugd en jeugdbescherming, Parl. St. W. Parl. 2016-2017, 467/1, p. 16 
jjjjj  Ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de jeugdhulpverlening en 

jeugdbescherming, B.S. 6 juni 2019. 

wonen en nood hebben aan vrijwillige hulp vallen daarom onder de 
toepassing van hetzij het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 
januari 2018 (Code Madrane), hetzij het decreet integrale jeugdhulp van de 
Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013. 

In de Duitstalige gemeenschap regelt het decreet van 19 mei 2008 over 
de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake 
jeugdbescherming de jeugdhulpverlening en de reacties op 
jeugddelinquentie.  

 Vlaanderen 

3.5.1.1 Inleiding 
In tegenstelling tot de Franse Gemeenschap is er aan Vlaamse kant niet 
één decreet dat de wetgeving rond jeugdhulp en jeugddelinquentie 
integreert. Vlaanderen heeft een decreet dat de hulpverlening aan 
minderjarigenkkkkk en hun gezinnen regelt en een apart decreet betreffende 
het jeugddelinquentierechtlllll. Het zijn aanvullende decreten met elk 
verschillende uitgangspunten. Hieronder worden de krachtlijnen van deze 
decreten uiteengezet. Daarnaast integreert het Decreet rechtspositie 
Minderjarigen vanuit een Kinderrechtenperspectief de rechtswaarborgen die 
gelden voor minderjarigen die onder het toepassingsgebied van beide 
decreten vallen.mmmmm  

Het Decreet Integrale Jeugdhulp beoogt een brede ondersteunende 
bescherming naar de jongere en zijn context. Er staan daarom geen 

kkkkk  Decreet van 12 juli 2013 betreffende de Integrale Jeugdhulp, B.S. 13 september 2013. 
lllll  Decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, B.S. 26 april 

2019. 
mmmmm  Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale 

jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, 
B.S. 4 oktober 2004. 
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sancties in het decreet maar er is een, niet onbeperkt, recht op jeugdhulp. 
Bij vragen over problemen moet snel gepaste hulp worden ingezet ‘ter 
preventie’ van het ontstaan van complexe problemen die meer ingrijpende 
interventies vereisen” (art. 2 § 1, 54° Decreet Integrale Jeugdhulp). Er is een 
getrapt systeem ingevoerd om verontrustende situaties (VOS) te detecteren 
en te behandelen. Dit kan gaan van vrijwillige interventies enerzijds tot het 
gerechtelijk opleggen van interventies anderzijds. Hulpverleners worden 
ondersteund bij het omgaan met verontrustende situaties (VOS) door 
‘gemandateerde’ voorzieningen, die er op gericht zijn om consult te verlenen 
of aangemelde dossiers te behandelen met het oog op interventie of 
doorverwijzing naar gerechtelijke instanties (art. 8 § 4 Decreet Integrale 
Jeugdhulp). De jeugdrechtbank kreeg in het decreet ook de bevoegdheid 
om in VOS zaken gerechtelijke jeugdhulp te bevelen hetzij in hoogdringende 
zaken, hetzij met doorverwijzing door een gemandateerde voorziening (art. 
47-58 Decreet Integrale Jeugdhulp).  

Het Jeugddelinquentiedecreet omschrijft de reacties op delinquent gedrag 
van minderjarigen. De essentiële ambitie van het jeugddelinquentierecht 
betreft het voorzien in een duidelijk, maatschappelijk normbevestigend 
antwoord op delicten gepleegd door minderjarige waarbij de 
verantwoordelijkheid van de dader niet wordt ontweken. Hiermee verlaat het 
‘nieuwe’ jeugddelinquentiedecreet het beschermingsmodel dat eerder gold 
als enig vertrekpunt. 

Het gaat om een apart systeem waarbij de jeugdrechter maatregelen 
(voorbereidende fase) en sancties (fase ten gronde) oplegt in functie van 
de ernst van het jeugddelict en andere criteria. Het apart bestaan van beide 
decreten en hun verschillende focus staat een vlotte verbinding tussen 
jeugdhulpverlening en de reactie op jeugddelicten niet in de weg. Wanneer 
er bij een (vermoedelijke) delictpleger een verontrustende (opvoedings- of 
leef)situatie aan het licht komt, kan de jeugdrechter gerechtelijke 
jeugdhulpverlening (gedwongen, opgelegde jeugdhulpverlening) opleggen. 

                                                      
nnnnn  https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/procedureflow_voortgezette 

_hulp_0.pdf 

Het Decreet rechtspositie minderjarigen integreert vanuit een 
Kinderrechtenperspectief de rechtswaarborgen die gelden voor 
minderjarigen die onder het toepassingsgebied van beide decreten vallen. 
Het gaat onder meer over het recht op inspraak en participatie, het recht op 
respect voor het gezinsleven, het klachtrecht, het recht op zakgeld wanneer 
de jongere verblijft in residentiële jeugdhulpverlening, etc. Het decreet 
bepaalt wel dat de rechten worden geregeld van “minderjarigen in alle 
contacten met de jeugdhulp, de diensten die op grond van het decreet van 
15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht door de 
gemeenschap worden georganiseerd of beantwoorden aan de door de 
gemeenschap gestelde voorwaarden, de gemeenschapsinstelling en de 
sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening”. Het is dus op te 
merken dat aangezien For-K geen dienst is die georganiseerd is door de 
gemeenschappen of er door de gemeenschappen ook geen voorwaarden 
zijn geformuleerd voor de For-K, jongeren in For-K in principe dus geen 
beroep kunnen doen op de bepalingen van het decreet rechtspositie 
minderjarigen (art. 3 § 1).  

3.5.1.2 Het Decreet Integrale Jeugdhulp 
Het decreet Integrale jeugdhulp is van toepassing op minderjarigen. In 
tegenstelling tot het decreet jeugddelinquentierecht is er geen ondergrens 
van 12 jaar (onder deze leeftijd worden kinderen niet strafrechtelijk 
verantwoordelijk geacht en kunnen ze niet vervolgd worden). De jeugdhulp 
kan worden geboden voor jongeren tot maximaal 25 jaar.nnnnn 

Het decreet Integrale jeugdhulp is er op gericht de samenwerking en 
afstemming tussen de verschillende sectoren die jeugdhulp aanbieden, te 
verbeteren waarbij uitgegaan wordt van een gezamenlijk engagement ten 
behoeve van de minderjarigen, hun ouders of 
opvoedingsverantwoordelijken en personen uit hun leefomgeving.  

Het decreet stelt zeven doelstellingen voorop (art. 8). Een eerste 
doelstelling heeft betrekking op het versterken van de eigen krachten 

https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files/documents/procedureflow_voortgezette
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van minderjarigen en gezinnen en het inzetten op 
vermaatschappelijking van de zorg. Onder vermaatschappelijking van de 
zorg wordt verstaan “de verschuiving binnen de zorg waarbij ernaar 
gestreefd wordt om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare 
ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen in 
armoede, … een eigen plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij 
waar nodig te ondersteunen en de zorg zo veel mogelijk geïntegreerd in de 
samenleving te laten verlopen.” (Strategische Adviesraad voor het Vlaamse 
Welzijns- Gezondheids- en Gezinsbeleid 2012)  

In tweede instantie wil het decreet een vlotte toegang mogelijk maken 
tot de jeugdhulp, zowel in het rechtstreeks, als niet-rechtstreeks 
toegankelijke aanbod. Rechtstreeks toegankelijke hulp is hulp die voor 
iedereen vrij toegankelijk is. Het zijn diensten waar jongeren en gezinnen 
zelf naar toe kunnen stappen voor informatie, hulp, ondersteuning…zoals 
bijvoorbeeld de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) of de 
jongerenadviescentra (JAC). Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is 
meer gespecialiseerd en vaak erg intensief. Op deze hulp kan enkel een 
beroep gedaan worden via de intersectorale toegangspoort. 

Ook wil men flexibiliteit en continuïteit van de jeugdhulp garanderen. 
Cliëntoverleg en bemiddeling moeten er voor zorgen dat breuken in de 
hulpverlening vermeden worden.  

Een vierde doelstelling betreft het gepast en alert reageren op 
verontrustende situaties. Bij twijfel kunnen hulpverleners een beroep doen 
op gemandateerde voorzieningen, die nagaan of er van overheidswege 
ingegrepen moet worden en een gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is. 
De gemandateerde voorzieningen zijn het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling (VK) en het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ). 

Een vijfde doelstelling beoogt een subsidiair aanbod van 
crisisjeugdhulp-verlening waarbij de inzet van het crisisnetwerk steeds 
enkel in noodzaak en tijdelijk moet zijn.  

Een doelstelling dat voor elke hulpvraag zo snel mogelijk en in zo weinig 
mogelijk stappen het minst ingrijpende en het meest passende 
beschikbare aanbod wordt gevonden.  

De zesde doelstelling zet de participatie van de minderjarigen en hun 
context in de verf, zowel op het niveau van de individuele casus en van de 
voorziening als van het structurele beleid. Enkele systemen die hiervoor 
ingebouwd worden door het decreet zijn de vertrouwenspersoon en een 
recht op toegang tot het dossier.  

Tot slot moet een integrale aanpak van de jeugdhulp gerealiseerd 
worden. Dit wordt vertaald door de invoering van typemodules waardoor het 
combineren van hulpvormen uit verschillende sectoren in de praktijk 
mogelijk wordt gemaakt. 

Het decreet integrale jeugdhulp bevat ook een hoofdstuk ‘gerechtelijke’ 
jeugdhulp. In sommige verontrustende situaties is het nodig om dwingend 
op te treden in het belang van de minderjarige. Het afdwingbare karakter 
doet evenwel niets af aan hun finaliteit: namelijk het verlenen van hulp aan 
minderjarigen en hun gezinnen. Er dient steeds voorkeur gegeven te worden 
aan de minst ingrijpende maatregel.  

In 2020 werden de doelstellingen van het decreet integrale jeugdhulp 
geëvalueerd (Roevens et al. 2020). Deze evaluatie kadert in de opdracht die 
de Vlaamse regering heeft om elke 5 jaar deze doelstellingen te evalueren 
(art. 105). Op basis van deze evaluatie zijn er een aantal aanbevelingen 
geformuleerd om beter de doelstellingen te kunnen bereiken. De 
voornaamste constatering blijft het tekort aan capaciteit. Een aantal 
van de bevindingen verwijzen ook naar de moeilijke link tussen 
jeugdhulpverlening en psychiatrie. Zo groeit het besef dat men niet moet 
wachten tot het laatste moment om hulp in te roepen en dat er tijdig 
samenwerkingen moeten ontstaan. Het eenvoudiger inschakelen van 
psychiatrische hulp zou onnodige breuken in de continuïteit van het traject 
van de jongere kunnen voorkomen. Men beveelt daarom aan om de 
verhouding tussen integrale jeugdhulp en de psychiatrische zorg te 
verduidelijken en de samenwerkingen te versterken.  
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3.5.1.3 De organisatie van en actoren betrokken bij de jeugdhulp 
De organisatie van en actoren betrokken bij de (vrijwillige) jeugdhulp is 
onderscheiden in A/‘rechtstreeks toegankelijke hulp’ en B/‘niet-
rechtstreekse toegankelijke hulp, en C/hulp van een ‘gemandateerde’ 
voorziening bij verontrusting. 

3.5.1.3.1 A/ Rechtstreeks toegankelijke hulp  

Voor jongeren die ernstige problemen hebben, wordt altijd eerst via 
vrijwillige jeugdhulpverlening een oplossing gezocht. Rechtstreeks 
toegankelijke hulp (RTJ) is hulp waar een jongeren of zijn/haar 
ouder(s)zelf - zonder al te veel administratie en zonder aanvraagprocedure 
- terecht kan. Het is dus laagdrempelige jeugdhulpverlening waar men 
waar men om informatie, hulp, ondersteuning kan vragen. Ook een 
jeugdhulpaanbieder kan voor de jongere naar deze diensten stappen. Het 
gaat over: 

• de eerstelijnsdiensten (huisartsen, paramedici, ziekenhuizen, 
OCMW…); 

• de diensten 'brede instap' waar je heen kan met een vraag of probleem, 
zoals: 

o de inloopteams (regioverpleegkundigen) en preventieteams Kind 
en Gezin (Opgroeien); 

o centra voor leerlingenbegeleiding (CLB); 

o centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) en jongeren advies 
centra (JAC). 

Soms volstaat een eenvoudig advies of kortdurende hulp. Is er meer 
specifieke ondersteuning nodig wordt de jongere doorverwezen naar een 

                                                      
ooooo  https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clb 

ppppp  https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/centrum-geestelijke-gezondheidszorg-
cgg 

qqqqq  https://www.vaph.be/organisaties/rth/algemeen 

gespecialiseerde dienst. Deze is ook rechtstreeks toegankelijk maar werkt 
rond heel specifieke problemen of noden. Probleemgebonden hulp wordt 
geboden door: 

• centra voor leerlingenbegeleiding (CLB);ooooo 

• centra geestelijke gezondheidszorg (CGG);ppppp 

• diensten thuisbegeleiding VAPH;qqqqq 

• diensten ondersteuningsplan DOP (Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap - VAPH);rrrrr 

• centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG, Opgroeien);sssss 

• organisaties voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ, Opgroeien).ttttt 

3.5.1.3.2 B/ Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 

Soms krijgen kinderen, jongeren of ouders te maken met situaties waar de 
brede instap of probleemgebonden hulp onvoldoende antwoord kunnen 
bieden. Bij ernstige of langdurige problemen en noden kunnen ze in contact 
komen met de jeugdhulp via verschillende kanalen. Sommige vormen van 
jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd, zoals bv. een 
begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een 
handicap. Ook de crisisjeugdhulp (zie verder) is niet-rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp. 

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp gaat vooral over verblijf in: 

• Voorzieningen binnen de sector van de jeugdhulp (Opgroeien), bv.: 

o GES+ voorzieningen bieden aangepaste opvang (verblijf en 
begeleiding) aan jongeren met extreme gedrags- en emotionele 

rrrrr  https://www.vaph.be/documenten/diensten-ondersteuningsplan-dop 

sssss  https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/dienstverlening-door-
partners/opvoeding/centra-voor-kinderzorg-en-gezinsondersteuning/ 

ttttt  https://www.jeugdhulp.be/organisaties/organisatie-voor-bijzondere-jeugdzorg-ovbj 
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problemen (GES+).uuuuu Er zijn een aantal voorwaarden, 
waaronder: 

 de jongere heeft de nodige diagnostiek voor gedrags- en 
emotionele stoornissen; 

 de jongere toont specifieke gedragskenmerken: 

 herhalende en aanhoudende agressie ten aanzien van 
zichzelf, anderen, goederen, in verschillende contexten 
(hulpverlening, school, vrije tijd, gezin, omgeving …) 

 ernstige automutilatie 

 seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 andere kenmerken versterken het extreme gedragspatroon 
(bv. door een combinatie van aandoeningen of stoornissen, 
middelenmisbruik, traumatische ervaringen, 
gezinsrisicofactoren …). 

o Een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) richt zich vooral 
tot jonge kinderen met een risico op of vermoeden van een 
probleem tijdens de ontwikkeling, met als doelstelling een 
diepgaande diagnose.vvvvv 

o Een observatie- en behandelcentrum (OBC) is een voorziening 
gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling voor kinderen met 
complexe gedragsproblemen, al dan niet met een (licht) 
verstandelijke beperking.wwwww 

o Een onthaal, oriëntatie- en observatiecentrum (OOOC) is een 
voorziening die onderzoekt welke hulp het best past voor jongeren 

                                                      
uuuuu  Art.8/2 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de 

erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp, 
B.S. 12 juli 2019; https://www.jeugdhulp.be/organisaties/ges-voorziening 

vvvvv  https://www.jeugdhulp.be/organisaties/centrum-voor-ontwikkelingsstoornissen-cos 

uit gezinnen waar de opvoeding moeilijk loopt. Politie, parket of de 
sociale dienst jeugdrechtbank vragen om zo’n onderzoek te 
starten. Een onderzoek kan residentieel, ambulant of mobiel 
verlopen. Het team van onderzoekers bestaat uit mensen met 
verschillende expertises. Op het eind van het onderzoek formuleert 
het OOOC een advies over verdere hulpverlening. Het onderzoek 
kan 2 maanden (oriëntatie) of 4 maanden (observatie) duren….xxxxx 

o … 

• Multifunctionele centra (vroeger MPI) van het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH).yyyyy Multifunctionele centra 
(MFC) zijn dienstverlenende centra waar verschillende vormen van 
hulpverlening worden gebundeld: (dag- en nacht)verblijf, dagbesteding, 
dagopvang, begeleiding thuis, schoolvervangend of schoolaanvullend 
verblijf. 

Het aantal plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt én het gaat om 
intensieve en ingrijpende hulp. Daarom is het belangrijk de tijd te nemen om 
de vraag naar hulp of ondersteuning grondig te onderzoeken. De toegang 
tot deze niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp gebeurt via de 
intersectorale toegangspoort (ITP). De ITP is regionaal georganiseerd en 
behandelt per regio de aanvragen tot niet-rechtstreeks toegankelijke 
jeugdhulp. De regio’s zijn: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-
Vlaanderen en Vlaams-Brabant/Brussel. De toegangspoort is bevoegd voor 
de vragen voor minderjarigen met woonplaats in haar regio. Als de 
minderjarige geen gekende woonplaats heeft, is de toegangspoort van de 

wwwww  Art. 8/1 Besluit Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de 
erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp; 
https://www.jeugdhulp.be/organisaties/observatie-en-behandelcentrum-obc 

xxxxx  https://www.jeugdhulp.be/organisaties/onthaal-observatie-en-orientatiecentrum-oooc 
yyyyy  https://www.vaph.be/organisaties/mfc/algemeen  

https://www.jeugdhulp.be/themas/niet-rechtstreeks-toegankelijke-jeugdhulp
https://www.jeugdhulp.be/organisaties/observatie-en-behandel
https://www.vaph.be/organisaties/mfc/algemeen
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regio waar de minderjarige zijn feitelijke verblijfplaats heeft, bevoegdzzzzz. De 
toegangspoort maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk en 
biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. 
Doordat alle aanvragen via één toegangspoort gaan, blijft de meest 
ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft. 
Aangezien de toegangspoort een duidelijk zicht heeft op de vraag en het 
aanbod in de jeugdhulp, kan de overheid zo nodig bijsturen. De 
intersectorale toegangspoort onderzoekt welke hulpvorm het meest 
aangewezen en zoekt uit wie de hulpverlening effectief kan uitvoeren. Ze 
doet ook aan capaciteits- en wachtbeheer van de niet-rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulpverlening, hetgeen impliceert dat de 
jeugdhulpaanbieders verplicht zijn om overleg te plegen met de 
intersectorale toegangspoort en tijdig vrijgekomen plaatsen dienen door te 
geven.aaaaaa 

Uiteraard kan de toegangspoort enkel modules jeugdhulpverlening 
toewijzen uit sectoren die onderdeel uitmaken van de integrale jeugdhulp. 
Het aanbod kinder- en jeugdpsychiatrie, voor zover niet georganiseerd 
door de centra geestelijke gezondheidszorg, valt hier niet onder. Indien 
een jongere een ‘psychiatrisch bed’ nodig heeft, kan de intersectorale 
toegangspoort dus niet tussenkomen bij het toewijzen van een plaats 
in een kinder- en jeugdpsychiatrische dienst. De consulent van de 
sociale dienst dient zelf op zoek te gaan naar een bed in de 
kinderpsychiatrie, al dan niet samen met de aanwezige 
jeugdhulpverleners.  
Elke jeugdhulpverlener - bv. van een centrum voor leerlingenbegeleiding 
(CLB), jongeren adviescentrum (JAC), centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg (CGG) … - kan een aanvraag indienen bij de 
intersectorale toegangspoort. Dat gebeurt in overleg met de jongere en zijn 
ouders. Ook hulpaanbieders buiten het toepassingsgebied van de Integrale 
Jeugdhulp (bijvb. huisarts, kinderpsychiater, kinderpsychiatrische dienst…) 

                                                      
zzzzz  https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders 

/itp/werkingsprocessen-itp.pdf  
aaaaaa  J. Put, Handboek jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 406, nr. 778. 

kunnen oordelen dat niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp aangewezen 
is voor een minderjarige en kunnen een minderjarige aanmelden bij de 
toegangspoort. Sommige jeugdhulpverleners hebben een specifieke 
erkenning als multidisciplinair team (MDT)bbbbbb. Zij dienen niet enkel de 
basisgegevens in bij de toegangspoort, zoals de identificatie van de 
minderjarige en de vraagverheldering en een voorstel van de 
jeugdhulpverlening dat aangewezen lijkt, maar dienen vanuit hun statuut 
van MDT ook de gepaste diagnostiek in, een zorgzwaarte-inschaling en een 
voorstel van indicatiestelling in termen van typemodules. Dit wil zeggen dat 
ze op basis van de diagnostiek voor de minderjarige aan de toegangspoort 
een voorstel aanleveren van de voor de minderjarige meest aangewezen 
jeugdhulpverlening. 

Verschillende diensten kunnen als MDT worden erkend: dit zijn bijv. de 
Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de Sociale Diensten jeugdrechtbank, 
de Vertrouwenscentra Kindermishandeling, de Onthaal, Observatie en 
Oriëntatiecentra; de Observatie en Behandelcentra en de Centra voor 
Ontwikkelingsstoornissen, diensten maatschappelijk werk van de 
mutualiteiten en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor 
Leerlingenbegeleiding. Tot slot zijn er de voorzieningen buiten het 
toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp die een erkenning als MDT 
(zouden kunnen) aanvragen, zoals bijvb. de revalidatiecentra, de K-diensten 
van de psychiatrie…  

Binnen de toegangspoort zijn 2 teams actief:  

• het team indicatiestelling: een dossierbeheerder onderzoekt de 
hulpvraag en situatie van de jongere en bepaalt welke vorm van 
jeugdhulp het meest geschikt is. Hiertoe maakt hij een 
indicatiestellingsverslag op binnen de 30 werkdagen. 

bbbbbb  https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/itp/H8-
MDT.pdf  

https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/itp/werkingsprocessen-itp.pdf
https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/itp/werkingsprocessen-itp.pdf
https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/itp/H8-MDT.pdf
https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/itp/H8-MDT.pdf
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• het team jeugdhulpregie: een jeugdhulpregisseur zoekt uit wie de 
hulpverlening effectief zal uitvoeren. Binnen de 15 werkdagen werkt hij 
een jeugdhulpverleningsvoorstel uit. 

Zodra de hulpverlening effectief is gestart, krijgt de minderjarige een 
jeugdhulpverleningsbeslissing, die vermeldt wie de hulpverlening zal 
aanbieden en voor hoe lang. De teams van de toegangspoort volgen de 
hulpverlening niet verder op.  

3.5.1.3.3 C/ Interventie van een gemandateerde voorziening bij 
verontrusting 

Indien er sprake is van een verontrustende situatie, indien de hulp vastloopt 
of niet wordt aanvaard, kan een gemandateerde voorziening de 
hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Dan is sprake van 
maatschappelijke noodzaak.  

Er is sprake van verontrusting wanneer de ontwikkelingskansen van een 
minderjarige bedreigd worden (art 2, § 1, 54° decreet integrale jeugdhulp): 

• doordat de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een 
minderjarige of van één of meer gezinsleden worden aangetast of  

• doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale 
ontplooiingskansen in het gedrang komen. 

Van elke jeugdhulphulpverlener wordt verwacht dat hij kan omgaan met 
verontrustende situaties (art. 32 e.v. decreet integrale jeugdhulp). Hij 
beschikt daartoe over een aantal instrumenten om de situatie in te schatten. 
Als hij twijfelt, kan hij terugvallen op zijn team om mee de risico's te taxeren. 
Daarnaast moet een voorziening zijn medewerkers ondersteunen in het 
omgaan met verontrustende situaties. 

Er zijn in Vlaanderen twee gemandateerde voorzieningen met specifieke 
expertise rond verontrusting: 

                                                      
cccccc  J. Put, Handboek jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 412, nr. 794. 
dddddd  Art 26, § 1, lid 1, 4° Decreet Integrale Jeugdhulp 

• het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK); 

• het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ). 

Deze bieden in eerste instantie advies en ondersteuning aan hulpverleners 
en kunnen - indien nodig - mee “aanklampend” ondersteunen. De OCJ en 
VK werken nog binnen de vrijwilligheid en streven altijd naar 'vrijwillig 
aanvaarde' hulp in een aanklampende context. Maar indien nodig kunnen 
zij dossiers overmaken aan het parket. Omgaan met verontrusting houdt dus 
in: verontrusting inschatten en kijken wat de minst ingrijpende maar 
efficiënte weg is om te handelen rond de verontrusting. Indien de zaak 
overgemaakt wordt naar het parket, kunnen daar verschillende acties 
worden ondernomen. 

3.5.1.3.4 Geen algemene opnameplicht voor jeugdhulpaanbieders 

Het Decreet Integrale Jeugdhulp voorziet niet in een algemene 
opnameplicht voor jeugdhulpaanbieders (voor een gedetailleerd 
overzicht zie (Versweyvelt and Put 2016)). Jeugdhulpaanbieders kunnen 
dus bepalen wie ze toelaten al moeten ze wel maximaal meewerken aan de 
realisatie van de indicatiestelling. Indien geen opname mogelijk is, dient 
deze beslissing te worden gemotiveerd ten aanzien van de jeugdhulpregie 
en de cliënten.cccccc Indien hulpverlening niet onmiddellijk beschikbaar is, 
kan het team jeugdhulpregie een jeugdhulpverleningsvoorstel opmaken, 
waarin de relevante modules en de vermoedelijke wachttijd worden 
aangeduid.dddddd Indien de jeugdhulpregie een dossier als prioritair 
aanmerkt, komt dit dossier bovenaan een intersectorale registratielijst te 
staan.eeeeee De jeugdhulpaanbieders zijn verplicht om een prioritair dossier 
op te nemen indien er een plaats vrijkomt, tenzij de weigering wordt 
gemotiveerd en het team jeugdhulpregie akkoord gaat met de opname van 

eeeeee  Zie ook MvT bij het ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp, Parl.St. 
Vl.Parl. 2012-13, nr. 1952/1, 27 en 32. 
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een ander dossier.ffffff Indien een dossier volledig dreigt vast te lopen, kan 
het dossier worden bezorgd aan de Intersectorale Regionale 
Prioriteitencommissie (IRPC). Deze commissie kan de jeugdhulpaanbieders 
die de gewenste modules hulpverlening aanbieden bij elkaar brengen en 
bemiddelen met het oog op de uitvoering van de hulpverlening.gggggg Een 
specifieke opnameplicht is evenwel voorzien voor dossiers met de 
hoogste prioriteit:hhhhhh 

1. aan dossiers die het hele jeugdhulpregieproces hebben doorlopen en 
die, zelfs na overmaking aan de IRPC en navolgend overleg door de 
jeugdhulpregisseur, niet kunnen worden uitgevoerd;  

2. aan dossiers waarvoor in het indicatiestellingsverslag hulpverlening uit 
de gehandicaptensector is geïndiceerd en waarbij de betrokken 
minderjarige in een noodsituatie verkeert.  

3. aan dossiers die de jeugdrechter heeft laten inschrijven op de 
intersectorale registratielijst teneinde een hoogdringende maatregel uit 
te voeren. Opdat een jeugdrechter kennis kan nemen van een 
hoogdringende VOS-vordering, is vereist dat de gerechtelijke 
jeugdhulpmaatregel dringend noodzakelijk is, dat er voldoende 
aanwijzingen zijn dat de minderjarige onmiddellijk moet worden 
beschermd tegen een aantal situaties van mishandeling en 
verwaarlozing, en tenslotte dat het verlenen van vrijwillige 
jeugdhulpverlening niet meteen mogelijk is.iiiiii 

Voor dossiers met de hoogste prioriteit kan het team jeugdhulpregie 
beslissen tot een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod, met specifieke 

                                                      
ffffff  Art 37, zesde lid, 1° Besluit Integrale Jeugdhulp; J. Put, Handboek 

jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 413, nr. 797. 
gggggg  Art 26, § 1, lid 1, 5° Decreet Integrale Jeugdhulp 
hhhhhh  Zie ook MvT bij het ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp, Parl.St. 

Vl.Parl. 2012-13, nr. 1952/1, 33. 
iiiiii  Art. 47, 2° en 53 Decreet Integrale Jeugdhulp. 
jjjjjj  Art. 67, tweede lid Decreet Integrale Jeugdhulp 

subsidies voor de jeugdhulpaanbieder.jjjjjj Deze aanvullende interventie dient 
te worden onderscheiden van het reguliere jeugdhulpaanbod en de 
jeugdhulpregie en heeft als doel om alsnog een jeugdhulpverlening op te 
starten.kkkkkk Het aanvullende geïndividualiseerde hulpaanbod moet 
beschreven zijn in een zorgplan voor de minderjarige, dat wordt opgemaakt 
en ingediend bij het team jeugdhulpregie door de jeugdhulpaanbieder.llllll 
Specifiek voor minderjarigen met een meervoudige en complexe 
problematiek die geen toegang krijgen tot het reguliere aanbod, werd in een 
aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod voorzien door de invoering van 
het intersectorale zorgnetwerk (zie 3.5.1.3.5).mmmmmm 

3.5.1.3.5 Netwerken 

Binnen de jeugdhulp hebben tal van actoren hun krachten gebundeld door 
het vormen van netwerken. Sommige zijn vooral professionele 
samenwerkingsverbanden, andere richten zich uitdrukkelijk tot kinderen, 
jongeren en gezinnen. Hieronder lijsten we enkele van deze 
samenwerkingsverbanden op:  

• CANOnnnnnn: CANO staat voor Centrum voor Actieve 
Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning. Het 
samenwerkingsverband omvat meerdere organisaties verspreid over 
Vlaanderen. Ze richten zich op adolescenten, én hun leefomgeving, 
die kampen met zware problemen op diverse vlakken (persoonlijk, 
in gezin, familie, vrienden, vrije tijd, opleiding / werk, 
hulpverlening, huisvesting …) en die een lange voorgeschiedenis 
in de hulpverlening kennen. Daarbij hanteren de organisaties 

kkkkkk  Art. 40, § 2, eerste lid Besluit Integrale Jeugdhulp; J. Put, Handboek 
jeugdbeschermingsrecht, Brugge, die Keure, 2015, 414, nr. 798 

llllll  Art. 40, § 2, tweede lid Besluit Integrale Jeugdhulp. 
mmmmmm  B.Vl.Reg. 9 oktober 2015 betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale 
jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen, B.S. 17 november 2015 

nnnnnn  https://www.canovlaanderen.be/ 
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expliciete begeleidings- en behoudsengagementen. Dat betekent 
dat ze zelf geen uitsluiting of nieuwe breuken voor hun jongeren teweeg 
brengen. Dat maakt een voldoende continu begeleidingsproces 
mogelijk voor deze kwetsbare groep binnen de jeugdhulp. Hun 
gemeenschappelijke en specifieke visie op hulpverlening is vastgelegd 
in een protocol. De CANO-voorzieningen hebben ook een 
kwaliteitslabel, als erkenning voor de in deze centra ontwikkelde 
expertise. 

• Intersectoraal zorgnetwerk: Jongeren met een handicap en een 
complexe zorgvraag kunnen terecht in een intersectoraal 
zorgnetwerk (zie over de werking van de intersectorale zorgnetwerken 
(Jongerenwelzijn 2018)). In uitvoering van het besluit van 9 oktober 
2015 betreffende het intersectorale zorgnetwerkoooooo, heeft de 
Vlaamse regering aan drie samenwerkingsverbanden een 
kwaliteitslabel gegeven als een ‘intersectoraal netwerk’ dat een 
hulpprogramma voor jongeren met een complexe hulpvraag vorm geeft. 
Er is een netwerk voor de provincie Antwerpen, een netwerk voor de 
provincies Limburg en Vlaams-Brabant en Brussel samen, en tenslotte 
een netwerk voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Het 
intersectorale zorgnetwerk dient te garanderen dat elke jongere die 
wordt toegewezen een begeleiding krijgt. Het intersectorale 
zorgnetwerk kan niet weigeren om toegewezen jongeren op te nemen 
in hun werking.pppppp De toewijzing van een jongere aan een 
intersectoraal zorgnetwerk gebeurt na aanmelding van het dossier door 
de jeugdhulpregie bij de regiocoördinatoren, waarna deze hun advies 
uitbrengen aan de administrateur-generaal van het Agentschap 
Jongerenwelzijn, die beslist over de toewijzing van de jongere aan één 
van de intersectorale zorgnetwerken en over de termijn van de 

                                                      
oooooo  B.Vl.Reg. 9 oktober 2015 betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale 
jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen, B.S. 17 november 2015  

pppppp  Art. 7, in fine B.Vl.Reg. 9 oktober 2015. 
qqqqqq  Art. 4 en 5 B.Vl.Reg. 9 oktober 2015. 

begeleiding.qqqqqqHet intersectorale zorgnetwerk verbindt zich ertoe om 
gedurende de duur van het kwaliteitslabel, d.i. zeven jaar, op jaarbasis 
tien jongeren voltijds te begeleiden.rrrrrr Eens de begeleiding is 
opgestart, moet de continuïteit van de jeugdhulpverlening worden 
gegarandeerd door de opgestarte dossiers af te werken en te 
garanderen dat de jongere kan doorstromen binnen of buiten het 
intersectorale zorgnetwerk.ssssss Teneinde de continuïteit te 
waarborgen, rust bovendien op het intersectorale zorgnetwerk de 
verplichting om na afloop van het kwaliteitslabel de begeleiding verder 
te zetten.tttttt Deze verplichting tot continuïteit van de jeugdhulpverlening 
kan worden beschouwd als een vorm van begeleidingsplicht in hoofde 
van de jeugdhulpaanbieder. Voor elke jongere die instroomt in het 
zorgnetwerk kan het zorgnetwerk beschikken over 75.000 euro. 
Gemiddeld gebruiken de zorgnetwerken niet de volledige 75.000 euro, 
al geven ze wel aan dat dit budget in sommige trajecten wel 
noodzakelijk is, of niet voldoende is (zie p. 5 (Strategische Adviesraad 
voor het Vlaamse Welzijns- Gezondheids- en Gezinsbeleid 2012)). 
Ondanks een globaal positieve (zelf)evaluatie van de netwerken, geven 
de netwerken zelf een aantal knelpunten aan. In hun dagelijkse werking 
botsen ze op de grenzen van een sectoraal opgebouwde jeugdhulp en 
op de verschillende regelgevingen en (reguliere) financieringskaders in 
de verschillende sectoren. Dit belemmert bijvoorbeeld de opbouw van 
een gezamenlijk dossier voor de ingestroomde jongeren omdat elke 
voorziening aan andere verwachtingen rond registratie moet 
beantwoorden. Ze stippen ook aan dat netwerkvorming tijd vraagt, 
zowel naar visievorming, als naar het concreet invullen van een 
intersectoraal traject. Het vinden van een hoofdverblijfplaats voor de 
jongere blijkt daarin een moeilijk aspect te zijn (zie p. 8 (Strategische 

rrrrrr  Art. 7, 1° B.Vl.Reg. 9 oktober 2015. 
ssssss  Art. 7, 2° B.Vl.Reg. 9 oktober 2015. 
tttttt  Art. 7, 3° B.Vl.Reg. 9 oktober 2015. 
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Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns- Gezondheids- en Gezinsbeleid 
2012)). 

• Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ): De 
kernopdracht van het IROJ is de monitoring van het 
jeugdhulplandschap in de eigen regio. Dat omvat de beleidscyclus van 
inventariseren, analyseren, remediëren, beleidsaangevingen 
formuleren en verbeteracties uitvoeren. Het IROJ bestaat uit: 

o cliëntvertegenwoordigers, 

o vertegenwoordigers uit de zes sectoren van integrale jeugdhulp, 

o de intersectorale toegangspoort, 

o de dienst voor pleegzorg, 

o de kinderpsychiatrie, 

o de jeugdmagistratuur, 

o een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap 

• Eén gezin één planuuuuuu: Eén gezin één plan speelt in op de nood aan 
zeer nabije ondersteuning en het ondersteunen van gezinnen in 
wachtperiodes. Gezinnen, kinderen en jongeren moeten zo 
laagdrempelig mogelijk met hun vragen over geestelijke gezondheid bij 
de hulpverlening terecht kunnen. Men vertrekt hiervoor van snelle, 
preventieve en lokaal voldoende nabije jeugdhulp en ‘1 gezin = 1 plan’ 
waarbij iedereen die betrokken is op een gezin, kinderen en jongeren 
ook mee instaat voor de continuïteit van de jeugdhulp. Centraal is dat 
elke hulpvraag binnen de maand wordt beantwoord. Vanaf dan blijft de 
hulp aanwezig bij de jongere en het gezin, ook in periodes waarop 
gewacht wordt op het meest geschikte aanbod om de hulpvraag te 
beantwoorden. In complexere situaties, waar bv. verschillende 
organisaties met 1 gezin werken, wordt 1 plan uitgewerkt. Op het 
moment van het schrijven van het rapport zijn er 15 regionale 

                                                      
uuuuuu  https://www.xn--ngezin-nplan-9dbaha.be/#/;  

samenwerkingsverbanden jeugdhulp actief. De regionale 
samenwerkingsverbanden bestaan uit diverse organisaties en diensten 
uit welzijn en onderwijs (algemeen welzijnswerk, CLB, geestelijke 
gezondheidszorg, jeugdzorg, organisaties voor personen met een 
handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, lokale 
besturen …). Elk samenwerkingsverband krijgt 1 miljoen euro van de 
Vlaamse overheid om minimaal 200 extra gezinnen te begeleiden. In 
totaal zullen zo 2.400 gezinnen extra geholpen worden. 

3.5.1.4 Gerechtelijke hulpverlening voor een jongere in een 
verontrustende situatie 

Het decreet integrale jeugdhulp bepaalt in welke gevallen gerechtelijke 
maatregelen kunnen worden opgelegd aan jongeren in een verontrustende 
situatie, die al dan niet ook een delict hebben gepleegd.  

3.5.1.4.1 In welke gevallen kunnen gerechtelijke maatregelen worden 
opgelegd?  

In geval van een verontrustende situatie kan het parket vragen aan de 
jeugdrechter om gerechtelijke maatregelen op te leggen aan de betrokken 
minderjarigen en, eventueel, aan hun ouders en, in voorkomend geval, aan 
hun opvoedingsverantwoordelijken (art 47 decreet integrale jeugdhulp): 

1. als het openbaar ministerie aantoont dat cumulatief de volgende 
voorwaarden zijn vervuld: 

a. het verlenen van vrijwillige jeugdhulpverlening is niet mogelijk; 
b. alles is in het werk gesteld om vrijwillige jeugdhulpverlening te 

realiseren in die zin dat het ondersteuningscentrum of het 
vertrouwenscentrum kindermishandeling is ingeschakeld en dat 
centrum de minderjarige heeft doorverwezen naar het openbaar 
ministerie; 

 

https://www.%C3%A9%C3%A9ngezin-%C3%A9%C3%A9nplan.be/#/
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2. als het openbaar ministerie aantoont dat cumulatief de volgende 
voorwaarden zijn vervuld: 

a. een gerechtelijke maatregel is dringend noodzakelijk; 
b. er zijn voldoende aanwijzingen dat de minderjarige onmiddellijk 

beschermd moet worden tegen een vorm van lichamelijk of 
geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke 
verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, 
met inbegrip van seksueel misbruik; 

c. het verlenen van vrijwillige jeugdhulpverlening is niet meteen 
mogelijk; 

3. Jongeren die een delict hebben gepleegd, bevinden zich vaak ook 
tegelijk in een verontrustende situatie. Het decreet integrale jeugdhulp 
heeft daarom een nieuwe, derde mogelijkheid voorzien voor het 
openbaar ministerie om de jeugdrechter rechtstreeks te vorderen met 
het oog op het opleggen van een hulpverleningsmaatregel, nl. wanneer 
er een jeugddelict is gepleegd. De betrokken jeugdrechter is diegene 
die ook het gepleegde delict afhandelt. 

Dit kan zowel in de voorlopige fase als in de fase ten gronde (zie verder). 
Met het voorzien van deze verbinding wordt het mogelijk om 
jeugdhulpverlening en de reactie op een jeugddelict via twee 
onderscheiden, maar combineerbare sporen, hetzij gelijktijdig of 
achtereenvolgend in te zetten.vvvvvv De vordering tot opgelegde 
hulpverlening volgt de gewone regels van de jeugdhulp, het is niet omdat 
een jongere een delict pleegt dat hij/zij sneller of ingrijpender hulp zal 
opgelegd krijgen. Naast de derde vorderingsgrond zijn er echter nog andere 
manieren voor de jeugdrechter om jeugdhulp op te leggen. Zo kan een 
aanmelding bij de jeugdhulp worden opgelegd als voorwaarde tot een 
seponering of om een meer ingrijpende maatregel te vermijden (art. 25, 6° 
Decreet Jeugddelinquentierecht). 

                                                      
vvvvvv  Mvt bij het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. 

Par. 2017-18, 1670/1, 12 

Het feit dat een jeugdrechter een bepaalde maatregel oplegt, betekent nog 
niet dat een voorziening verplicht kan worden om de betrokken minderjarige 
op te nemen (bij de gemeenschapsinstellingen is dat wel het geval; zie 
verder). De For-K hanteren verschillende opnamecriteria die het mogelijk 
maken een jongere niet op te nemen. Dit neemt niet weg dat er wel een 
begeleidingsplicht is.wwwwww Indien een voorziening de minderjarige 
opneemt in het kader van gerechtelijke jeugdhulpverlening, kan zij de 
uitvoering van de maatregel niet eenzijdig wijzigen of beëindigen, zonder 
tussenkomst van de rechter. De voorziening heeft in dat geval een 
begeleidingsplicht waaraan enkel de rechter (vroegtijdig) een einde kan 
maken. In de praktijk zal het meestal op aangeven zijn van de psychiater 
van de For-K dat de rechter een (vroegtijdig) einde maakt aan het verblijf. 

3.5.1.4.2 Rol van de Sociale Dienst Jeugdrechtbank 

De jeugdrechter bepaalt welke hulpverlening, maatregel of sanctie (zie 
Reacties op het niveau van de jeugdrechtbank) aangewezen is en hoe lang 
deze zal duren. Zij/hij wordt daarin bijgestaan door de Sociale Dienst 
Jeugdrechtbank (SDJ), een dienst die afhangt van Opgroeien.xxxxxx Deze 
dienst heeft diverse opdrachten: 

• onderzoeken van maatschappelijke aard uitvoeren; 

• voorstellen van jeugdhulp formuleren naar de jeugdrechter; 

• ervoor zorgen dat de opgelegde maatregelen/sancties kunnen worden 
uitgevoerd. 

De jeugdrechter of het parket geeft de SDJ opdracht om een 
maatschappelijk onderzoek te voeren. Elk dossier wordt aan een consulent 
toegewezen. De SDJ bestaat uit een team van consulenten onder leiding 
van een teamverantwoordelijke. Belangrijke beslissingen in een dossier 
worden voorgelegd aan en besproken met het hele team. Die gedeelde 
besluitvorming zorgt ervoor dat de hulpverlening die een jongere krijgt, niet 

wwwwww  https://sociaal.net/achtergrond/opname-en-begeleidingsplicht-in-hulpverlening/ 
xxxxxx  https://www.jeugdhulp.be/organisaties/sociale-dienst-jeugdrechtbank-sdj 
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afhangt van de mening van één persoon. Na grondig onderzoek geeft de 
SDJ advies aan de jeugdrechter over het meest wenselijke traject binnen de 
jeugdhulp. Vervolgens legt de jeugdrechter een (jeugdhulp)maatregel op. 
Daarna zorgt de SDJ er mee voor dat de maatregel wordt uitgevoerd. De 
SDJ is enkel toegankelijk via gerechtelijke weg. Het zijn het parket en de 
jeugdrechter die een dossier voor onderzoek en opvolging toevertrouwen 
aan de SDJ. Dit maakt deel uit van de zogenaamde niet-rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp. 

3.5.1.4.3 Mogelijke maatregelen van een jeugdrechter 

De jeugdrechter kan één of een combinatie van alle volgende maatregelen 
opleggen (art. 48): 

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 opleggenyyyyyy; 

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; 

                                                      
yyyyyy Voor een overzicht van het aanbod voor de verschillende functies, zie 

https://jongerenwelzijn.be/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/itp/bijlage
-H1-typemodules-overzicht.pdf  

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 artikel 3; 

12. voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een 
psychiatrische inrichting, als dat na een psychiatrische expertise 
noodzakelijk blijkt.  

Hieronder gaan we dieper in op een aantal maatregelen die zouden kunnen 
worden opgelegd aan jongeren met een psychiatrische problematiek of die 
direct een impact kunnen hebben op de instroom naar/uitstroom uit de For-K 
afdelingen.  

Diagnostiek, behandeling, verblijf 
De jeugdrechter heeft de mogelijkheid om ondermeer diagnostiek, 
behandeling of verblijf op te leggen. Het is echter niet verder bepaald waarin 
deze mogelijkheden precies bestaan. Er is hierover wel vastgelegd dat de 
Vlaamse Regering de nadere invulling bepaalt van de typemodules die 
onder de functies, vermeld in punt 4° tot en met 10°, vallen. Op het moment 
van het schrijven van het rapport is dit echter nog niet gebeurd. In een 
eerdere versie van het decreet integrale jeugdhulp (voor de invoering van 
het nieuwe jeugddelinquentierecht) werd in art. 48 wel verwezen naar meer 
specifieke types van ambulante en residentiële behandeling en verblijf. Voor 
wat betreft de diagnostiek werd er ook verwezen naar de mogelijkheid van 
het onder begeleiding stellen van een minderjarige in een 
observatiecentrum waarbij het observatiecentrum zich moet richten op het 
maken van een meer diepgaande en multidisciplinaire analyse van 
complexe verontrustende situaties. De nood aan een onafhankelijke en 
objectieve psychiatrische indicatiestelling/diagnostiek die kan helpen 
bij de beslissing om een jongere toe te wijzen aan een For-K bleek een 
belangrijk aandachtspunt in de focusgesprekken met jeugdrechters. 
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Daarnaast is een tijdige diagnose ook vanuit preventief oogpunt belangrijk 
om een opname in een gespecialiseerde unit zoals de For-K te vermijden. 
Uit de praktijk blijkt dat er in sommige gevallen al een psychiatrische 
indicatiestelling is gebeurd waarop de jeugdrechter zich kan baseren, bijvb. 
in de instelling waar een jongere eerder verbleef maar dit is zeker niet 
systematisch het geval. Binnen de jeugdhulp bestaan er al verschillende 
mogelijkheden van multidisciplinair onderzoek met het doel jongeren te 
oriënteren naar de optimale behandeling/aanpak. Zoals hoger aangehaald 
(zie 3.5.1.3.2) hebben sommige jeugdhulpverleners een specifieke 
erkenning als multidisciplinair team (MDT). Zij dienen vanuit hun statuut van 
MDT de gepaste diagnostiek in bij de ITP, een zorgzwaarte-inschaling en 
een voorstel van indicatiestelling in termen van typemodules. Dit wil zeggen 
dat ze op basis van de diagnostiek voor de minderjarige aan de 
toegangspoort een voorstel aanleveren van de voor de minderjarige meest 
aangewezen jeugdhulpverlening. Verschillende diensten kunnen als MDT 
worden erkend: dit zijn bijv. de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de 
Sociale Diensten jeugdrechtbank, de Vertrouwenscentra 
Kindermishandeling, de Onthaal, Observatie en Oriëntatiecentra (OOOC); 
de Observatie en Behandelcentra (OBC) en de Centra voor 
Ontwikkelingsstoornissen, diensten maatschappelijk werk van de 
mutualiteiten en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor 
Leerlingenbegeleiding. Tot slot zijn er de voorzieningen buiten het 
toepassingsgebied integrale jeugdhulp die een erkenning als MDT (zouden 
kunnen) aanvragen, zoals bijvb. de revalidatiecentra, de K-diensten van de 
psychiatrie…  

Ter ondersteuning van alle professionals en instellingen die met diagnostiek 
binnen de integrale jeugdhulp werd het kwaliteitscentrum diagnostiek 
opgericht.zzzzzz Het is een ondersteunend onderzoeks- en expertisecentrum 
dat proactief inzet op de wetenschappelijk onderbouwde ontwikkeling, de 
kwalitatieve verbetering en correcte implementatie van diagnostische 
instrumenten, protocollen en methoden in de diagnostische praktijkvoering 
in Vlaanderen. Het stelt echter zelf geen diagnostiek.  

                                                      
zzzzzz  https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/kerntaken/  

Ook binnen de GGZ zijn er verschillende mogelijkheden voor diagnostiek. 
Er is bijvb. voorzien in een module diagnostiek binnen het 
hulpprogramma hulpprogramma gespecialiseerde geestelijke 
gezondheidszorg van de netwerken GGZ, waarbij hulpverleners uit de 
geestelijke gezondheidszorg op vraag van een jeugdhulpvoorziening een 
kind of jongere met een vermoeden van psychische problematiek 
diagnosticeren. Deze diagnostiek vindt dan plaats binnen de muren van de 
jeugdhulpvoorziening.  

Op het moment van het schrijven van het rapport wordt ingezet op de 
verdere uitbouw van het diagnostisch aanbod binnen de jeugdhulp (zie p. 8 
(Opgroeien 2019). Het doel is een evolutie naar een regionaal afgestemd en 
onderbouwd intersectoraal diagnostisch aanbod, dat residentieel en - net 
als de geestelijke gezondheidszorg – outreachend en ondersteunend moet 
kunnen werken en zowel een vraag verhelderende opdracht op moet 
kunnen nemen als deblokkerend in ontwikkelingstrajecten moet kunnen 
treden. Hiertoe zal worden geëxperimenteerd met het inzetten van 
rechtstreeks toegankelijke diagnostiek, bv. in de vorm van consult, een 
structurele plaats in de hulpverlening geven, met aandacht voor continuïteit 
van trajecten. Hiervoor dient het diagnostisch aanbod in Vlaanderen en 
Brussel te worden uitgebouwd (zie p. 9 (Opgroeien 2019)). Een 
randvoorwaarde daarbij is wel dat er voldoende kinder-en jeugdpsychiaters 
beschikbaar zijn. Volgens verschillende deelnemers aan de focusgroepen 
is dat momenteel niet het geval.  

• Voor ten hoogste één jaar de minderjarige toevertrouwen aan een 
psychiatrische inrichting, als dat na een psychiatrische expertise 
noodzakelijk blijkt. 

In tegenstelling tot het decreet jeugddelinquentierecht (zie 3.5.1.5) is er 
geen aparte bepaling voor het toewijzen van een minderjarige aan een 
For-K afdeling. Op basis van de algemene bepaling in art. 48, 12° van het 
decreet integrale jeugdhulp zou een jongere in een verontrustende situatie 
(die al dan niet ook tegelijk een jeugddelict heeft gepleegd) wel kunnen 
worden toegewezen aan een For-K dienst (of een K- dienst of een A-dienst 
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of T-dienst vanaf de leeftijd van 15 jaar). Met het invoeren van derde 
mogelijkheid voor het openbaar ministerie om de jeugdrechter rechtstreeks 
te vorderen met het oog op het opleggen van een hulpverleningsmaatregel 
(zie 3.5.1.4), nl. wanneer er een jeugddelict is gepleegd, is het ook technisch 
mogelijk om op basis van deze bepaling delictplegers naar een K-dienst te 
sturen. Deze mogelijkheid is immers niet voorzien in het Decreet 
Jeugddelinquentierecht (zie 3.5.1.5).  

Volgens de memorie van toelichtingaaaaaaa bij het decreet integrale jeugdhulp 
moet een dergelijke plaatsing zoals voorzien in art. 48, 12° als een gewone 
afdwingbare pedagogische maatregel worden beschouwd. Aan die 
maatregel zijn alle waarborgen verbonden die het decreet biedt: de zaak 
blijft in handen van de jeugdrechtbank die het nut van de maatregel 
tenminste eenmaal per jaar evalueert, er is verplicht bezoek door 
consulenten van de Sociale Dienst Jeugdrechtbank en er is de 
contextgerichte werking.  

De memorie van toelichting bepaalt ook dat het toevertrouwen aan een 
psychiatrische inrichting als uitzonderlijk moet worden beschouwd en alleen 
mag worden toegepast wanneer de geestestoestand van de minderjarige dit 
vereist. Daarom kan de rechterlijke beslissing om een minderjarige naar een 
psychiatrische inrichting te sturen, slechts worden genomen na een 
voorafgaande psychiatrische expertise. Er wordt echter niet bepaald wie die 
psychiatrische expertise moet uitvoeren, wanneer dit moet gebeuren en 
volgens welke modaliteiten. In de bepalingen van het decreet 
jeugddelinquentierecht die in de mogelijkheid voorziet om een minderjarige 
toe te vertrouwen aan een For-K afdeling werd ook bepaald dat dit enkel 
kan na een psychiatrische expertise (zie Toelichting bij de mogelijke 
maatregelen die een jeugdrechter kan nemen voor een jongere die een 
delict heeft gepleegd). In de memorie van toelichting bij het ontwerp van het 
decreet jeugddelinquentierecht werd gesteld dat men hiermee verwijst naar 
de psychiatrische expertise bij intake door de psychiater van de For-K. Het 
is dan ook aangewezen om dezelfde interpretatie toe te passen voor 

                                                      
aaaaaaa  Mvt bij het Ontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp, Parl. St. Vl. Par. 

2012-2013, 1952/https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken 
/2012-2013/g1952-1.pdf 

het toevertrouwen van VOS jongeren aan de For-K en de bepalingen 
van het decreet jeugddelinquentierecht en het decreet integrale 
jeugdhulp op elkaar af te stemmen. Dit zou ook betekenen dat er voor 
de toewijzing van VOS jongeren aan de For-K best een afzonderlijke, 
specifieke rechtsgrond zou worden geïntegreerd in het decreet 
integrale jeugdhulp. 

• Voor ten hoogste één jaar de functie beveiligend verblijf opleggen.  
De mogelijkheid om minderjarigen toe te wijzen aan beveiligd verblijf werd 
ingevoegd met de komst van nieuwe decreet jeugddelinquentierecht. Waar 
de gemeenschapsinstelling vóór het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht 
zowel jongeren kon opnemen op grond van een verontrustende situatie als 
op grond van een jeugddelict (enkel ‘nood tot geslotenheid’ was vereist; zie 
art 36.4 jeugdwet 1965), kunnen jongeren met een VOS statuut enkel nog 
naar de gemeenschapsinstelling voor een herstelgerichte time-out. Voor 
jongeren die zich in een verontrustende situatie bevinden en minderjarige 
(vermoedelijke) delictplegers, komen er twee gescheiden sporen.bbbbbbb De 
begeleiding van jongeren die een tijdelijke beveiligende plek nodig hebben 
wordt gescheiden van die van minderjarigen die criminele feiten hebben 
gepleegd. Het gaat immers niet om delinquenten maar om jongeren met een 
moeilijke hulpverleningsgeschiedenis en vaak meervoudige 
problematieken, die zich bevinden op het snijpunt tussen kinder- en 
jeugdpsychiatrie en jeugdhulp. Zowel begeleiding als behandeling zijn dus 
aangewezen. Nadien kunnen ze doorstromen naar de reguliere 
hupverlening om uiteindelijk te re-integreren in de maatschappij. Een 
uitzondering op het feit dat het aanbod van de gemeenschapsinstellingen 
primair en in hoofdzaak gericht is op minderjarige (vermoedelijke) 
delictplegers, wordt gevormd door de tijdelijke herstelgerichte time-out 
van veertien dagen. Hiervoor zullen de gemeenschapsinstellingen een 
specifiek aanbod en een aparte capaciteit voorzien. Het betreft hier een 
veertiendaags programma t.a.v. de doelgroep jongeren die in een 
verontrustende opvoedings- of leefsituatie verkeren en waarbij er sprake is 

bbbbbbb  Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Parl. 2017-
2018, 1670/1, p. 14 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten 
/parlementaire-initiatieven/1271848  

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1271848
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1271848
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van een vastlopend hulpverleningsproces. Het is belangrijk dat hier enkel 
toe overgegaan wordt wanneer een andere, minder ingrijpende invulling van 
een time-out niet mogelijk of aangewezen blijkt. Met het inzetten van een 
gesloten time-out wordt het deblokkeren van het moeizaam lopende 
hulpverleningsproces beoogd. Jongeren die om deze reden geplaatst 
worden in een gemeenschapsinstelling, moeten apart opgevangen worden 
van (vermoedelijke) delictplegers binnen eenzelfde gesloten setting.ccccccc 

De VOS jongeren die niet langer in de gemeenschapsinstellingen zullen 
terecht kunnen, kunnen geplaatst worden in (niet rechtstreeks 
toegankelijke) private beveiligde opvangplaatsen (art. 78/1 e.v. Decreet 
integrale jeugdhulp).  

De doelgroep van de beveiligde opvangplaatsen zal zich kenmerken door 
een combinatie van verschillende van de volgende elementenddddddd:  

• Het gedrag is niet van dien aard dat maatschappijbeveiliging 
noodzakelijk is, wel beveiliging van het individu; 

• Zich onttrekkend aan de hulpverlening en persistent fuguegedrag; 

• Ernstige verontrusting, met complexe (meervoudige) problematieken. 
De intensiteit van het gedrag maakt de jongeren niet begeleidbaar in 
een niet-gespecialiseerde setting; 

• Op het snijpunt tussen kinder-en jeugdpsychiatrie en jeugdhulp, 
waardoor zowel begeleiding als behandeling aangewezen zijn; 

• Een lange en moeilijke hulpverleningsgeschiedenis, waardoor ze zich 
onvoldoende of niet affectief- relationeel kunnen hechten; 

• Verstandelijke beperking met externaliserend of internaliserend storend 
gedrag; 

                                                      
ccccccc  Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Parl. 2017-

2018, 1670/1, p. 17 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten 
/parlementaire-initiatieven/1271848  

• Gebrek aan actieve, positieve context; 

• Problematische schoolloopbaan. 

Twintig voorzieningen zullen de rol van begeleiding en opvang realiseren. 
In de periode 2020 tot 2023 wordt een groeipad gerealiseerd. In de eerste 
fase in 2020 worden bestaande “proeftuinen” omgebouwd naar settings voor 
beveiligende opvang. Vanaf 2021 wordt het aanbod uitgebouwd via 
capaciteitsuitbreidingen. De 20 voorzieningen zijn een mix van jeugdhulp- 
en VAPH-voorzieningen (Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap). In totaal zullen er 132 plaatsen bijkomen gespreid in Vlaanderen 
en Brussel, 54 voor meisjes en 78 voor jongens. In Limburg zijn 18 plaatsen 
toegewezen aan een samenwerkingsverband tussen 7 diverse 
jeugdhulpverleningsinstellingen of –voorzieningen uit verschillende 
sectoren.  

In 2020 werd een intensief traject doorlopen met alle geselecteerde 
zorgaanbieders en het agentschap Opgroeien, om het aanbod gezamenlijk 
verder vorm te geven in functie van een kwaliteitsvolle opstart. Dit traject, 
dat uitgaat van het Nederlandse Kwaliteitskader JeugdzorgPlus 2.0eeeeeee, 
zal onder meer de volgende elementen uitwerken: een regionale 
afstemming zodat ook inzake problematieken en specialisaties een dekkend 
aanbod gecreëerd wordt; een ontwikkeling van gepaste en onderbouwde 
diagnostische instrumenten in functie van een gepaste toeleiding; een 
verdere concretisering van een aantal essentiële pedagogische aspecten, 
zoals de installatie van beveiliging en van een positief leefklimaat, de 
invulling van dagprogramma’s, de samenwerking met partners via 
rondetafels in functie van zorg op maat en het creëren van een 
uitstroomperspectief; participatie en rechtspositie van de minderjarigen. De 
concrete toewijzingsmodaliteiten werden in de loop van het jaar 2020 
uitgewerkt op basis van de praktijk van het instroomoverleg van de 

ddddddd  Rondzendbrief beveiligend verblijf https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files 
/documents/190513_rondzendbrief_resid_cap_beveiligend_verblijf.pdf 

eeeeeee  https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2017/03/Kwaliteitskader-
JeugdzorgPlus-2.0.pdf 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1271848
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1271848
https://www.jeugdhulp.be/sites/default/files
https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2017/03/Kwaliteits
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intersectorale toegangspoort en de aanbiedersfffffff, dat de toeleiding regelt 
tot GES+-voorzieningen (extreme gedrags- en emotionele problemen) en 
tot de bestaande settings beveiligend verblijf voor de slachtoffers van 
tienerpooiers.ggggggg In de memorie van toelichting bij het ontwerp van 
decreet Jeugddelinquentierecht wordt er ook op gewezen dat het ook van 
belang is om met de federale overheid een samenwerking af te sluiten in het 
voorzien in een voldoende beveiligde forensische kinder- en 
jeugdpsychiatrie.hhhhhhh 

Pas wanneer er voldoende privaat aanbod is voorzien voor de VOS 
jongeren zullen de bepalingen in het decreet jeugddelinquentierecht die 
betrekking hebben op de herpositionering van van de 
gemeenschapsinrichtingen omtrent de gesloten begeleiding van de 
jeugddelinquenten in werking treden (zie art. 89 Decreet 
jeugddelinquentierecht).  

Met de nieuwe regeling zal het dus onmogelijk zijn om een jongere na een 
For-K opname naar een GI te ontslaan als de jongere geen delict heeft 
gepleegd. Bovendien wordt het onmogelijk gemaakt dat een kind in een GI 
verblijft, enkel en alleen omdat er geen hulp van een andere voorziening 
mogelijk is. Een jeugdrechter zal dus niet langer tot het toewijzen aan een 
GI kunnen besluiten als ultiem redmiddel als niemand die jongere wil. De 
kans bestaat op ‘vermoffing’, in die zin dat kinderen met die nu met een 
VOS-statuut verblijven in de GI, straks een MOF-statuut gaan krijgen (op 
basis van kleine feiten), zodat ze niet naar die nieuwe instellingen moeten 
en toch in de GI kunnen blijven. Er is ook een kans op extra druk op de For-K 
indien de beveiligde opvang vol zit en men de VOS jongeren niet meer naar 
de GI kan laten gaan.  

                                                      
fffffff  In elke regio/provincie is er een forum “GES+-instroomoverleg” waarop jeugdhulpregie 

samen met de consulenten en de betrokken voorzieningen de instroommogelijkheden 
van jongeren op de wachtlijst bespreken en opnameafspraken maken. 

ggggggg  Vr. en Antw. Vl. Parl. 2019-20, 11 februari 2020 (Vr. nr. 1250 K. Schrijvers) 
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1367007/versl
ag/1369438 

Het is ook opmerkelijk dat de scheiding VOS jongeren en delictplegers niet 
wordt doorgetrokken in sommige For-K afdelingen. Sommige For-K IBE’s 
staan zelfs zowel open voor delictplegers, VOS jongeren en gedwongen 
opnames als voor jongeren met een niet-justitieel statuut. For-K Les Caktus 
bijvb. heeft een IBE met 8 For-K gefinancierde bedden voor VOS, 
delictplegers en gedwongen opnames, en 4 A-bedden, die openstaan voor 
niet-justitiele jongeren. Hoewel zowel in de gemeenschapswetgeving (bijvb. 
Code Madrane en decreet Jeugddelinquentierecht) de scheiding van de 
kwalificatie delictpleger – VOS als principe wordt aangehouden, hangt de 
kwalificatie op zich vaak af van de precieze context. Zo hebben delictplegers 
vaak ook een VOS achtergrond en omgekeerd hebben VOS jongeren soms 
ook (kleine) feiten gepleegd of een risico op potentieel delinquent gedrag. 
De vordering van het parket is in deze belangrijk. Zo hangt het er bijv. voor 
de laatste categorie van af of er voor het gepleegde feit al dan niet een 
vordering werd ingesteld of ze al dan niet als delictpleger worden 
gekwalificeerd. Ook jongeren die (nog) geen justitieel statuut hebben 
kunnen pre-delinquent gedrag vertonen of zich in een VOS situatie bevinden 
die een gesloten verblijf (in crisisopname) op For-K afdeling rechtvaardigt. 
Het lijkt dus belangrijk om - eerder dan vast te houden aan een strikte 
scheiding van de kwalificatie delictpleger/VOS jongere – te kijken of de 
therapeutische mogelijkheden van de afdeling en de context waarin de 
jongere terecht komt passen bij de jongere. 

hhhhhhh  Ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Parl. 2017-
2018, 1670/1, p. 23 https://www.vlaamsparlement.be/ 
parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1271848 
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3.5.1.4.4 Link jeugdhulp met kinder- en jeugdpsychiatrie 

De kinder- en jeugdpsychiatrie neemt als sector van de gespecialiseerde 
geestelijke gezondheidszorg een ietwat bijzondere positie in binnen het 
landschap van de jeugdhulp. Ze valt enerzijds buiten de integrale jeugdhulp 
en valt grotendeels onder de federale bevoegdheid.iiiiiii Anderzijds vallen 
bepaalde delen van het ambulante aanbod, zoals deze van de Centra 
Geestelijke Gezondheidszorg via de brede instap wel weer onder de 
integrale jeugdhulp.  

Feit is dat de sectoren jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg nauw 
verweven zijn. In die zin is het ook de ambitie van de Vlaamse overheid om 
integratie en continuïteit in de acties van alle betrokken zorgactoren uit 
jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren na te 
streven.jjjjjjj  

3.5.1.5 Het Vlaamse jeugddelinquentierechtkkkkkkk 

3.5.1.5.1 Algemene principeslllllll 

Het Vlaamse jeugddelinquentierecht is van toepassing op jongeren die een 
delict plegen tussen 12 en 18 jaar. 18-jarigen die een delict plegen, vallen 
onder het volwassenstrafrecht. Jongeren onder de 12 jaar die een strafbaar 
feit plegen, kunnen enkel doorverwezen worden naar de 
jeugdhulpverlening. Maatregelen en sancties die door de jeugdrechter 

                                                      
iiiiiii  Zo is de ziekteverzekering, de specifieke financiering vermeld in artikel 107 van de 

Ziekenhuiswet, alsook de basiskenmerken van psychiatrische afdelingen in algemene 
ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen nog steeds federale bevoegdheid. zie 
B. Seutin en G. Van Haegendoren, Bibliotheek Grondwettelijk Recht – Algemene reeks 
– De staatshervorming – De bevoegdheden van de gemeenschappen, Die Keure, 
2017. 

jjjjjjj  Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 2019-2024, Parl 
St. Vl. Par. 2019-2020, 120/1, 64 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1498762 

kkkkkkk  Op het moment van schrijven van het rapport is bij het Grondwettelijk Hof een beroep 
tot gedeeltelijke vernietiging van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht 
ingesteld, rolnr. 7268. https://www.const-court.be/public/hzap/7268.pdf.  

opgelegd worden, kunnen in bepaalde gevallen duren tot de leeftijd van 23 
jaar en in zeer uitzonderlijke gevallen tot de leeftijd van 25 jaar.  

De essentiële ambitie van het jeugddelinquentierecht betreft het voorzien in 
een duidelijk, maatschappelijk normbevestigend antwoord op delicten 
gepleegd door minderjarigen waarbij de verantwoordelijkheid van de jonge 
dader niet ontweken wordt. Hiermee verlaat het ‘nieuwe’ 
jeugddelinquentiedecreet het beschermingsmodel dat eerder gold als enig 
vertrekpunt. 

De reactie op het jeugddelict is helder afgescheiden van, maar vlot 
combineerbaar met jeugdhulp wanneer nodig.mmmmmmm De term 
‘jeugddelinquentierecht’ omvat de sporen ‘herstel’ en ‘sanctie’, evenals de 
mogelijkheid om door middel van zorg en beveiliging (gesloten zorg) te 
reageren op een jeugddelict gepleegd door minderjarigen die niet als 
verantwoordelijk kunnen beschouwd worden omwille van de aanwezigheid 
van een geestesstoornis. nnnnnnn 

Het decreet voorziet in heel wat mogelijkheden voor jongeren om 
verantwoordelijkheid op te (leren) nemen voor de gevolgen van het delict, 
zoals het uitwerken van een positief project (zie verder) of deelname aan 
een herstelgericht aanbod (zie verder). Herstelgericht reageren vormt één 
van de hoekstenen van het decreet. Het is de ambitie van het decreet om 
snelle en duidelijke reacties op jeugddelicten mogelijk te maken die 
normbevestigend, constructief en herstelgericht zijn. Om voldoende snel te 
kunnen reageren werden de reactiemogelijkheden van het jeugdparket 

lllllll  Dit overzicht is deels gebaseerd op het overzichtsartikel van E. Goedseels en I. Ravier, 
“Recente ontwikkelingen in het Belgisch jeugdrecht”, Justitie en Veiligheid, april 2020, 
28 p.https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15_nl.pdf.; zie voor een overzicht van 
het Vlaamse jeugddelinquentierecht, J. Put en J. Leenknecht, Het Vlaamse 
jeugddelinquentierecht, Brussel-Gent, Larcier, 2019, 247 p. 

mmmmmmm Mvt bij het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. 
Par. 2017-18, 1670/1, 2 http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1417625.  

nnnnnnn  Mvt bij het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht p. 3.  

https://www.const-court.be/public/hzap/7268.pdf
https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15_nl.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1417625
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uitgebreid. Er werd ook gesleuteld aan de terminologie: Jongeren plegen 
geen ‘als misdrijf omschreven feit’ (MOF), maar een ‘jeugddelict’. Er wordt 
ook niet langer gesproken van ‘maatregelen van bewaring, behoeding en 
opvoeding’, maar van ‘maatregelen’ in de voorlopige fase (= de 
onderzoeksfase) en van ‘sancties’ in de fase ten gronde (=definitieve 
rechtspleging). De jeugdrechter moet ook duidelijk aangeven hoe lang een 
opgelegde maatregel of sanctie zal duren. Deze kan herzien of ingetrokken 
worden, maar enkel in een minder ingrijpende of strenge reactie.  

De cumulatie van reacties is mogelijk, doch rekening houdend met de 
toepassing van het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel.ooooooo Het 
subsidiariteitsprincipe betreft het steeds opteren voor de minst ingrijpende, 
effectieve tussenkomst. Het decreet voorziet in een duidelijke rangschikking 
van de reacties die kunnen worden opgelegd, met verschillende 
alternatieven voor vrijheidsberoving. Proportionaliteit betreft het gegeven 
dat de reactie op het jeugddelict in verhouding moet staan tot de ernst van 
de feiten. Binnen het jeugddelinquentierecht betreft de proportionaliteit het 
gegeven dat de reactie op het jeugddelict in verhouding moet staan tot de 
ernst van de feiten én de maturiteit van de (vermoedelijke) pleger. 

Het openbaar ministerie, de jeugdrechter en jeugdrechtbank krijgen een 
uitgebreid gamma aan afhandelingsmogelijkheden ter beschikking. Dit 
maakt het mogelijk om gericht, op maat en op niveau van de minderjarige 
te kunnen reageren. Daarnaast wordt een keuze gemaakt voor gescheiden 
trajecten. De reactie op een delict wordt met andere woorden duidelijk 
onderscheiden van de reactie op een onderliggende hulpvraag. Als jongeren 
een delict plegen, kan daarop een duidelijk afgebakende, delict-specifieke 
reactie volgen. Als er daarnaast sprake is van een onderliggende 
problematiek, dan wordt er parallel - in een apart traject - hulp voorzien.  

Het decreet hecht ook veel belang aan de rechtswaarborgen van jongeren, 
waaronder het vermoeden van onschuld, het legaliteitsbeginsel en het recht 
op de bijstand van een (jeugd)advocaat. Het decreet rechtspositie 
minderjarigen is ook van toepassing op alle diensten die meewerken aan de 
uitvoering van het jeugddelinquentierecht. Zoals hoger vermeld is het 

                                                      
ooooooo Mvt. bij het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, 21 – 22  

decreet echter niet van toepassing op de For-K die door de federale 
overheid zijn georganiseerd. Het decreet rechtspositie minderjarigen 
bepaalt immers dat de rechten worden geregeld van “minderjarigen in alle 
contacten met de jeugdhulp, de diensten die op grond van het decreet van 
15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht door de 
gemeenschap worden georganiseerd of beantwoorden aan de door de 
gemeenschap gestelde voorwaarden, de gemeenschapsinstelling en de 
sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulpverlening”. Aangezien For-K 
geen dienst is die georganiseerd is door de gemeenschappen of er door de 
gemeenschappen ook geen voorwaarden zijn geformuleerd voor de For-K, 
zullen jongeren in For-K in principe dus geen beroep kunnen doen op de 
bepalingen van het decreet rechtspositie minderjarigen. Op het moment van 
het schrijven van het rapport buigt een werkgroep zich over het garanderen 
van de interne rechtspositie van de minderjarigen in de For-K. 

Daarnaast wil het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht de ouders 
of andere opvoedingsverantwoordelijken actiever betrekken in alle 
stadia van de procedure. Ze worden gezien als partners in het traject. In het 
decreet zit in verschillende reacties een contextgerichte werking vervat. Ook 
wanneer jongeren geplaatst zijn, dienen ouders maximaal betrokken te 
worden. Reeds van bij aanvang dient voorzien te worden in een opvolging 
na de gesloten begeleiding, die ook een ondersteuning of begeleiding voor 
ouders of opvoedingsverantwoordelijken inhoudt. Wanneer zij zich echter 
aan de contextgerichte werking onttrekken of wanneer er signalen zijn die 
wijzen op een ongepaste reactie of een onbekwaamheid om te reageren op 
het delinquent gedrag van hun zoon of dochter, kan er met hen delict- en 
herstelgericht aan de slag gegaan worden. Dit heeft onder meer als doel om 
tegemoet te komen aan de relationele en materiële gevolgen van een delict 
en breuken te herstellen. 

Tot slot wordt binnen het nieuwe Vlaamse jeugddelinquentierecht 
evidence-based werken als belangrijk werkingsprincipe naar voor 
geschoven. Het beleid dient wetenschappelijk onderbouwd te worden. Er 
komen systemen van monitoring, rapportering en evaluatie. Wat werkt dient 
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versterkt te worden, wat niet werkt moet bijgestuurd of verlaten worden. 
Kennis en inzichten worden gebundeld in een interventiedatabank.  

3.5.1.5.2 Reacties op het niveau van het openbaar ministerie (OM) 

Het jeugdparket heeft het monopolie om de jeugdrechter te vatten. 
Hulpverlening, ouders of de jongere zelf kunnen dus niet rechtstreeks naar 
de jeugdrechter. Daarnaast kan het parket beslissen om een zaak zonder 
gevolg te klasseren (art. 8, 9 en 10). Dit kan gepaard gaan met een 
waarschuwingsbrief of een herinnering aan de wet. Het parket dient ook, als 
aan de gestelde voorwaarden is voldaan, systematisch een 
bemiddelingsaanbod te doen (art.12). Samen met een onpartijdige 
bemiddelaar wordt dan bekeken hoe de morele en materiële schade ten 
gevolge van het delict hersteld kan worden. De mogelijkheden van de 
Vlaamse jeugdparketten worden nog verder uitgebreid. Zo kan het parket 
voorwaarden opleggen, waaronder naar school gaan, het volgen van een 
leerproject, het verbod om op bepaalde plaatsen te komen of met bepaalde 
personen om te gaan (art. 11). Als de opgelegde voorwaarden goed 
nageleefd worden, dan wordt de zaak geseponeerd. De procureur des 
Konings kan aan de sociale dienst van de jeugdrechtbank de opdracht 
geven om de naleving van de voorwaarden op te volgen (art. 7). Nieuw is 
ook dat het parket aan de jongere kan voorstellen om zelf een positief 
project uit te werken, waarmee de jongere de kans krijgt om zelf invulling 
te geven aan de wijze waarop hij zijn verantwoordelijkheid wenst op te 
nemen (art. 13). Als hij het project tot een goed einde brengt, betekent dit 
het einde van de reactie op het delict. De sociale dienst van de 
jeugdrechtbank kan het sociaal project opvolgen (art. 7). De reden om de 
bevoegdheden van het parket uit te breiden is tweevoudig: enerzijds om 

                                                      
ppppppp  Er is een verlenging tot 1 jaar mogelijk als: 

• het onderzoek naar de feiten is nog niet afgerond 

• OF bij zware feiten (strafbaar met + 5 jaar opsluiting) 

Er is verlenging tot 2 jaar mogelijk als: 

voldoende snel te kunnen reageren, anderzijds om te vermijden dat 
jongeren verder doordringen in het gerechtelijk systeem.  

3.5.1.5.3 Reacties op het niveau van de jeugdrechtbank  

Er gaat heel wat voorbereiding vooraf aan de definitieve rechtszitting waarop 
de jeugdrechter zal beslissen over de schuld van de minderjarige en waarbij 
hij een gepaste sanctie zal opleggen. Eerst moet het opsporingsonderzoek 
afgerond zijn zodat duidelijk is wat er precies is gebeurd en welk aandeel de 
minderjarige hierin had. Daarnaast zal de Sociale Dienst jeugdrechtbank 
een maatschappelijk onderzoek doen om de situatie van de minderjarige, 
zijn netwerk en reeds lopende hulpverlening in kaart te brengen. In 
afwachting van de resultaten van deze voorbereidingen (=voorlopige fase), 
kan het de jeugdrechter al maatregelen nemen. 

In principe duurt de voorlopige of onderzoeksfase zes maanden, maar deze 
termijn kan om uitzonderlijke redenen verlengd worden, met een 
maximumtermijn van twee jaar. ppppppp Voor de meeste ambulante 
maatregelen, zal de termijn van zes maanden evenwel kunnen 
gerespecteerd worden omdat het opsporingsonderzoek meestal binnen een 
relatief korte periode kan afgerond worden. 

In de voorlopige fase beschikt de jeugdrechter over een aantal 
mogelijkheden waarover ook het jeugdparket beschikt, zoals een 
herstelrechtelijk aanbod, een positief project of het opleggen van 
voorwaarden, waaronder ook een leerproject of gemeenschapsdienst. De 
jeugdrechter kan ook kiezen voor een ambulante maatregel, zoals 
bijvoorbeeld een contextbegeleiding ter ondersteuning van de jongere en 
zijn gezin. Een vorm van hulpverlening als antwoord op een delict kan dus 
wel, maar enkel binnen een duidelijk en afgebakend kader. De wet voorziet 

• Beide voorwaarden cumulatief vervuld zijn 

• Verdere verlenging kan nadien per maand met specifieke motivatie en absolute 
noodzaak 

Hiermee gepaard kunnen ook de duur van de ambulante maatregel, de voorwaarden en 
de gesloten begeleiding telkens met drie maanden verlengd worden tot de maximale 
termijn voor de rechtspleging is verstreken. 
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ook in een subsidiariteitsregeling. Een herstelrechtelijk aanbod of positief 
project genieten de voorkeur boven een ambulante maatregel. Een 
plaatsing dient het ultimum remedium te zijn. Een plaatsing in een 
gemeenschapsinstelling is enkel mogelijk na een gesloten oriëntatie van 
(maximum) 1 maand (zie verder). Dit is slechts mogelijk als de jongere 
minstens 14 jaar oud is, hij zeer ernstige feiten beging en een gevaar vormt 
voor zichzelf of anderen. Tijdens deze oriëntatie wordt een multidisciplinaire 
screening en risicotaxatie uitgevoerd met de bedoeling een antwoord te 
geven op twee belangrijke vragen. Is geslotenheid verder nodig? En zo ja, 
hoe lang is geslotenheid nodig? Binnen de 10 dagen dient er een advies 
voor de jeugdrechter opgesteld te worden. De jongeren kan hierbij 
ondersteund worden door zijn/haar advocaat. In dit kader wordt tevens een 
rol voorzien voor de diensten voor herstelgerichte en constructieve 
afhandeling, die onder Opgroeien vallen (HCA-diensten)qqqqqqq. Als de 
jeugdrechter beslist dat geslotenheid verder nodig is, wordt in de resterende 
periode een oriëntatieverslag opgesteld. Tot slot kan de jeugdrechter ook 
maatregelen opleggen ten aanzien van de ouders of andere 
opvoedingsverantwoordelijken (art. 18 § 1).  

In de fase ten gronde beschikt de jeugdrechter over een aantal bijkomende 
mogelijkheden. Zo kan hij de jongere berispen of vaststellen dat de reeds 
uitgevoerde maatregel die in de voorlopige fase opgelegd werd, als sanctie 
volstaat. Een jongere kan ook geplaatst worden in een 
gemeenschapsinstelling voor een gesloten begeleiding van 3, 6 of 9 
maanden. Als alternatief wordt ook gedacht aan het inzetten van 
innovatieve, digitale tools die toezicht van op afstand mogelijk maken 
(bv. inbellen via Smartphone, FaceTime en Skype) op voorwaarde dat in de 
nodige begeleiding voorzien wordt.  

Daarnaast wordt ook voorzien in een langdurige gesloten begeleiding van 
maximum 7 jaar voor jongeren van 16 en 17 jaar oud, 5 jaar voor jongeren 
van 14 en 15 jaar oud en 2 jaar voor jongeren van 12 en 13 jaar oud. Dit kan 

                                                      
qqqqqqq  https://www.jeugdhulp.be/organisaties/dienst-voor-herstelgerichte-en-constructieve-

afhandeling-hca 

 

enkel opgelegd worden onder zeer strikte voorwaarden. Zo moet er onder 
meer sprake zijn van zeer ernstige feiten en moet er nood zijn aan 
beveiliging. Een langdurige gesloten begeleiding wordt steeds 
gecombineerd met een terbeschikkingstelling van de jeugdrechtbank van 
maximaal 10 jaar. De mogelijkheid om jongeren langdurig te plaatsen, is 
bedoeld als alternatief voor een mogelijke uithandengeving van jongeren die 
vlak voor hun meerderjarigheid zeer ernstige feiten plegen. De 
uithandengeving houdt in dat jongeren die op het ogenblik van de feiten 
zestien jaar of ouder zijn kunnen voor bepaalde zware feiten worden 
veroordeeld volgens het gewone strafrecht. Dit kan alleen als de 
jeugdrechter oordeelt dat de gewone jeugdrechtmaatregelen niet meer 
voldoen.  

Het decreet voorziet ook in maatregelen en sancties voor jongeren met 
een (soms complexe en meervoudige) psychische of psychiatrische 
problematiek. Zorg en beveiliging staan hier centraal. Het betreft een 
ambulante begeleiding of behandeling bij een psychologische of 
psychiatrische dienst of bij een dienst die deskundig is het gebied van 
alcohol of drugsverslaving, de plaatsing in een ziekenhuis, de residentiële 
plaatsing op een dienst die deskundig is op het vlak van verslaving of in een 
afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst (bv. K- of For-K). 

Wanneer de jeugdrechter of jeugdrechtbank herstelrechtelijk aanbod doet, 
sancties of maatregelen oplegt, gebeurt dit in combinatie met een 
ondertoezichtstelling door de Sociale Dienst Jeugdrechtbank.rrrrrrr De 
ondertoezichtstelling houdt o.a. een halfjaarlijks onderhoud met onder meer 
de minderjarige in, controle evolutieverslagen van jeugdhulpaanbieder, 
verslag aan jeugdrechter of jeugdrechtbank bij ingrijpende gebeurtenissen 
of veranderde omstandigheden en afstemmen met justitiehuizen. 

rrrrrrr  Art. 16 Besluit van 5 april 2019 van de Vlaamse Regering tot inrichting van de 
gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet 
betreffende het jeugddelinquentierecht, B.S. 3 juli 2019. 

https://www.jeugdhulp.be/organisaties/dienst-voor-herstelgerichte-en-constructieve-afhandeling-hca
https://www.jeugdhulp.be/organisaties/dienst-voor-herstelgerichte-en-constructieve-afhandeling-hca
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3.5.1.5.4 Toelichting bij de mogelijke maatregelen die een jeugdrechter 
kan nemen voor een jongere die een delict heeft gepleegd 

De jeugdrechter houdt bij het nemen van de beslissing rekening met de 
volgende factoren (art. 16).  

• Ernst van de feiten, schade en gevolgen voor slachtoffer 

• Persoonlijkheid en maturiteit van de jongere 

• Recidive of risico op recidive 

• Veiligheid van de maatschappij 

• Leefomgeving van de minderjarige 

• Veiligheid van de minderjarige 

Zoals hoger vermeld werd in het nieuwe jeugddelinquentierecht de 
beschermingslogica verlaten. Dat heeft ook gevolgen voor de volgorde van 
de factoren waarmee de jeugdrechter rekening houdt bij het nemen van een 
beslissing. De leefomgeving van de minderjarige wordt veel minder 
belangrijk en de veiligheid van de minderjarige speelt een kleinere rol om te 
oordelen over de aard van de maatregelen en de sancties. Het is 
opmerkelijk dat ‘het belang van het kind’ geen expliciet criterium is in de lijst. 
In de memorie van toelichting wordt echter wel aangegeven dat het belang 
van het kind geldt als beginsel doorheen heel het decreet en dat het 
opleggen van een volgorde niet inhoudt dat louter op basis van een 
voorrangscriterium een ander element, bv. de veiligheid van het kind, mag 
worden verwaarloosd.sssssss  

3.5.1.5.4.1 Reactiemogelijkheden in de voorbereidende rechtspleging 

• Aanbod van bemiddeling of herstelgericht overleg (Hergo) (art. 22) 
(als de jeugdrechter geen aanbod doet moet ze dit motiveren). Het 
herstelrechtelijk aanbod - bemiddeling of herstelgericht groepsoverleg - 
krijgt altijd de voorkeur van de jeugdrechtbank. Kiest de jeugdrechter 

                                                      
sssssss  Mvt, 47 

daar niet voor, dan moet hij/zij dat motiveren. Bemiddeling en hergo zijn 
methodes waarbij een neutrale bemiddelaar/hergo-moderator de 
slachtoffers enerzijds en de jongeren en ouders anderzijds stimuleert 
om een communicatieproces tot stand te brengen over wat er is 
gebeurd. 

• Maatregelen 
De maatregelen zijn opgesomd naar graad van ingrijpend karakter. 
Volgens het principe van de subsidiariteit krijgt de minst ingrijpende 
maatregel voorrang voor zover hetzelfde effect bereikt wordt. 

o Voorstel van positief project (max.60u) (art. 23). De jongere biedt 
zelf op een actieve en constructieve manier antwoord op zijn 
gedrag, via deelname aan een activiteit, een programma of een 
opleiding of via het uitvoeren van taken of projecten. Hij kan daarbij 
rekenen op begeleiding. 

o Voorwaarden gedurende een bepaalde termijn (max 6md – 
verlengbaar voor zover de rechtsplegingstermijn nog niet 
verstreken is) – niet limitatief 

De volgende voorwaarden kunnen onder meer worden vastgelegd 
(art .25 § 3): 

1. het verbod om op bepaalde aangeduide plaatsen te verblijven; 

2. het verbod om bepaalde met naam genoemde personen op te 
zoeken of ze te verontrusten; 

3. het volgen van een leerproject voor ten hoogste zestig uur; 

4. het uitvoeren van een gemeenschapsdienst (=de onbezoldigde 
prestatie voor een aantal uren) voor ten hoogste zestig uur; 

5. het onderwerpen aan de richtlijnen van een ambulant centrum 
voor geestelijke gezondheidszorg, voor seksuele opvoeding of 
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een centrum voor de behandeling van alcohol- of 
drugsverslaving; 

6. het aanmelden bij de door de Vlaamse Gemeenschap 
georganiseerde diensten voor jeugdhulpverlening; 

7. het naleven van een huisarrest. 

• Ambulante maatregel (art. 24) (max 6md – verlengbaar voor zover de 
rechtsplegingstermijn nog niet verstreken is) met betrekken van 
context. 

Een ambulante maatregel betreft een behandeling bij een 
psychologische of psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele 
opvoeding, bij een dienst die deskundig is op het gebied van alcohol- of 
drugsverslaving of een contextbegeleiding die inzet op de breedsporige 
ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit 
zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere belangrijke 
levensdomeinen.ttttttt Deze diensten worden georganiseerd door de 
Vlaamse Gemeenschap. Er wordt gewerkt met onderbouwde 
methodieken die inwerken op het gedrag van de minderjarige en de 
gevolgen ervan en die herhaling voorkomen. Hoewel dit niet expliciet 
werd vermeld zou een jeugdrechter op basis van dit artikel ook outreach 
kunnen opleggen om de overgang vanuit de instelling waar de jongere 
verbleef vóór het verblijf in de For-K naar de For-K te ondersteunen.  

• Gesloten oriëntatie in gemeenschapsinstelling van max 1 maand 
(art. 26). 
Het doel van de gesloten oriëntatie is risicotaxatie en screening. De 
gevoerde onderzoeken resulteren in het formuleren van een 
oriëntatievoorstel aan de jeugdrechter, dit is een voorstel over het 
meest aangewezen traject voor een bepaalde jongere dat wordt 
geformuleerd op grond van een multidisciplinaire screening en 
risicotaxatie tijdens een gesloten oriëntatie. Dit voorstel moet ten laatste 

                                                      
ttttttt  Mvt bij het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, p. 12 

op de tiende kalenderdag na de aanvang van de gesloten oriëntatie 
worden overgemaakt aan de jeugdrechter. 

De volgende voorwaarden dienen cumulatief aanwezig te zijn om een 
gesloten oriëntatie te kunnen opleggen: 

o ernstige aanwijzingen dat verder onderzoek noodzakelijk is; 

o feiten strafbaar met minstens 3j gevangenisstraf (minstens 5 tot 10 
jaar voor 12-13 jarigen); 

o dringende, ernstige en uitzonderlijke omstandigheden mbt 
openbare veiligheid; 

o gesloten oriëntatie is noodzakelijk. 

Het decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering de nadere regels voor de 
organisatie, de samenstelling en de werking van de gesloten 
oriëntatieafdeling bepaalt, alsook de wijze waarop de werking en 
kwaliteit van de dienstverlening worden geëvalueerd.  

Elke jongere die instroomt in een GI zal worden gescreend aan de hand 
van drie criteria: risiconiveau, gevaarlijkheid en responsiviteit. Het 
criterium responsiviteit peilt naar de individuele kenmerken van een 
jongere of zijn directe omgeving die hem of haar minder of meer 
geschikt maken voor een bepaald hulpaanbod.uuuuuuu Dit kunnen bv. 
belemmerende factoren zijn zoals psychiatrische aandoeningen, 
verstandelijke beperkingen, ontwikkelingsstoornis…). De oriëntatie zal 
gebeuren in Opvangcentrum De Grubbe, dat zal ondersteund worden 
door de VZW Z.org KU Leuven (de forensische kinder-en 
jeugdpsychiatrie van het UPC KULeuven) met jeugdpsychiatrisch 
diagnostisch onderzoek in functie van indicatiestelling en 
behandeladvies en in de vorm van consultatie en advies aangaande de 
aanpak van psychiatrische stoornissen bij jongeren tijdens hun verblijf 

uuuuuuu  S. Belet en M. Massoels, “De nieuwe gemeenschapsinstelling”, in J. Put en J. 
Leenknecht (eds.), Het Vlaamse Jeugddelinquentierecht, Brussel, Larcier, 2019, 136. 
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in De Grubbe.vvvvvvv De vraag naar de noodzaak aan residentieel 
beveiligde opvang in een psychiatrische afdeling – en dus een 
mogelijke verwijzing naar een For-K - kan hier ook zeker aan de orde 
zijn. Naast de ondersteuning bij de oriëntatie zal een forensische 
outreach module GGZ vanuit het UPC KULeuven worden ingezet voor 
acute psychische bijstand en/of psychiatrische behandeling (bv. 
medicatie-opvolging, acute emotiedisregulatie die niet reageert op de-
escalerende nabijheid, psychose, suïcidaliteit, enz.) voor een 25 tal 
jongeren tijdens het verblijf in De Grubbe.wwwwwww  

Er dient te worden opgemerkt dat de gesloten oriëntatie enkel mogelijk 
is indien men verdacht is/delictpleger is van bepaalde feiten. De 
gesloten oriëntatie is dus niet mogelijk voor jongeren in een 
verontrustende situatie. VOS jongeren zullen in de toekomst niet langer 
terecht kunnen in de gemeenschapsinstellingen (behalve voor een 
herstelgerichte time-out), maar in private beveiligde opvangplaatsen 
(zie hoger). Op het moment van het schrijven van het rapport is het nog 
niet duidelijk wat de precieze modaliteiten zullen zijn van deze 
opvangplaatsen. Gezien de vraag naar de noodzaak van geslotenheid 
zich hier, naar analogie met het verblijf in de 
gemeenschapsinstellingen, ook stelt, kan men zich de vraag stellen in 
hoeverre ook hier geen voorafgaande screening met ondersteuning in 
het jeugdpsychiatrisch diagnostisch onderzoek zou dienen te 
gebeuren. De bevoegde minister stelde wel al dat een ontwikkeling van 
gepaste en onderbouwde diagnostische instrumenten in functie van 
een gepaste toeleiding zal worden uitgewerkt.xxxxxxx 

• Gesloten begeleiding in gemeenschapsinstelling van max 3 
maanden opeenvolgend (art. 27) 
De jeugdrechter kan een minderjarige verdachte toevertrouwen aan 
een afdeling binnen een gemeenschapsinstelling voor max. 3 maanden 

                                                      
vvvvvvv  Vr. en Antw. Vl. Parl. 2017-18, 2 februari 2017 (Vr. nr. 334 K. Schryvers) 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1249014 
wwwwwww  https://www.yuneco.be/images/Downloads/YUNECO_CARO_website.pdf.  

opeenvolgend tot de maximale rechtsplegingstermijn is verstreken. De 
gesloten begeleiding kan alleen opgelegd worden na een 
oriëntatievoorstel. 

• Toevertrouwen aan een forensische kinder- en 
jeugdpsychiatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis, 
als dat na een psychiatrische expertise noodzakelijk blijkt (art. 
25/1) 
Art. 25/1 van het decreet jeugddelinquentierecht bepaalt dat als dat na 
een psychiatrische expertise noodzakelijk blijkt, de jeugdrechter een 
minderjarige verdachte kan toevertrouwen aan een forensische kinder- 
en jeugdpsychiatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis voor 
een residentiële opname met het oog op verdere diagnostiek en 
behandeling van een psychiatrische problematiek. De jeugdrechter 
bepaalt de duur in zijn beschikking, maar de maximale duur van de 
maatregel bedraagt 6 maanden. De maatregel kan maximaal tweemaal 
verlengd worden met een termijn van maximaal drie maanden als dat 
na een psychiatrische evaluatie noodzakelijk blijkt. De totale 
behandelingsduur in een For-K bedraagt maximaal twaalf maanden 
voor de voorlopige fase en de fase ten gronde samen. Een maatregel 
voor het toevertrouwen van een minderjarige verdachte of delictpleger 
aan een forensische kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van een 
psychiatrisch ziekenhuis kan worden opgelegd tot de leeftijd van 18 jaar 
en neemt uiterlijk een einde als de minderjarige de volle leeftijd van 
negentien jaar bereikt. Hierbij kan echter worden opgemerkt dat de 
contracten tussen de For-K afdelingen en de FOD een maximumleeftijd 
van 18 jaar hanteren voor het verblijf in de For-K.  

xxxxxxxVr. en Antw. Vl. Parl. 2019-20, 11 februari 2020 (Vr. nr. 1250 K. Schryvers) 
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1367007/versl
ag/1369438 

https://www.yuneco.be/images/Downloads/YUNECO_CARO_website.pdf
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Art. 25/1 werd ingevoegd in het jeugddelinquentiedecreet door een 
decreet van 19 juni 2020.yyyyyyy Dit hersteldecreet “repareert” de 
originele versie van het jeugddelinquentiedecreet (van 15 februari 
2019) waar de mogelijkheid tot het plaatsen van een minderjarige in 
een For-K afdeling ongewild was weggevallen.  

Met het decreet jeugddelinquentierecht werd gekozen voor een 
specifiek en duidelijk aanbod aan reacties naar aanleiding van een 
jeugddelict, dat onderscheiden wordt van een 
jeugdhulpverleningsaanbod.zzzzzzz. Die duidelijke keuze werd ook 
doorgetrokken tot op het niveau van de uitvoering door inhoudelijk en 
infrastructureel de werking voor minderjarige delictplegers en jongeren 
die zich in een verontrustende situatie bevinden, te scheiden. Jongeren 
in een VOS situatie kunnen, behoudens voor een time-out daarom niet 
meer in een gemeenschapsinstelling terecht. Daarom was in de 
originele versie van het decreet Jeugddelinquentierecht alleen nog 
voorzien in de mogelijkheid van een gesloten plaatsing in een 
gemeenschapsinstelling voor personen die jeugddelicten plegen en 
werd artikel 37, §2, eerste lid, punt 7°, dat bepaalde dat een 
minderjarige verdachte of delictpleger aan een geschikte inrichting kon 
worden toevertrouwd opgeheven. Dat artikel vormde echter ook de 
rechtsgrond voor een verblijf in een For-K. Met het opheffen van artikel 

                                                      
yyyyyyy  Decreet van 19 juni 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met 

betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 2019 
betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 februari 
2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, B.S. 6 Juli 2020 

zzzzzzz Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende het 
jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Parl. 2017-2018, 1670/1, p. 7 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-
initiatieven/1271848 

aaaaaaaa  Memorie van toelichting bij het voorstel van decreet over maatregelen in geval van een 
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet 
van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het 
decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Parl. 
2019-20, 364/1, p. 4 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1568839 

37, §2, eerste lid, punt 7° was dus ook de rechtsgrond voor de plaatsing 
in de For-K verdwenen. Het is echter nooit de bedoeling geweest van 
de decreetgever om de mogelijkheid van een plaatsing in een For-K af 
te schaffenaaaaaaaa. Ook het artikel 39 van het decreet 
Jeugddelinquentierecht van 15 februari 2019bbbbbbbb is niet geschikt als 
rechtsgrond voor het toevertrouwen van een jongere aan een For-K. 
Het artikel 39 stelt wel dat de jeugdrechtbank een minderjarige 
delictpleger kan toevertrouwen aan hetzij een open afdeling, hetzij een 
gesloten afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst maar hiervoor is 
een geestesstoornis vereist, een onafhankelijk verslag van maximaal 
één maand oud en het kan enkel in de fase ten gronde. De 
decreetgever heeft daarom nieuwe bepalingen aangenomen die de 
bestaande praktijk van de For-K-projecten in het decreet 
Jeugddelinquentierecht opnieuw mogelijk maken, zowel in de 
voorlopige fase, als in de fase ten gronde.  

Zie verder (art. 34/1 in de fase ten gronde) voor de analyse van de 
bepalingen betreffende de toewijzing aan de For-K.  

bbbbbbbb  Art. 39. § 1. De jeugdrechtbank kan een minderjarige delictpleger toevertrouwen aan 
hetzij een open afdeling, hetzij een gesloten afdeling van een jeugdpsychiatrische 
dienst. 

  De plaatsing in een open afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst kan alleen 
worden opgelegd aan een minderjarige delictpleger ingeval uit een door een 
jeugdpsychiater opgesteld onafhankelijk verslag dat minder dan een maand oud is, 
blijkt dat zijn oordeelsvermogen of zijn vermogen tot beheersen van zijn handelingen 
ernstig is aangetast. Plaatsing in een gesloten afdeling van een jeugdpsychiatrische 
dienst is enkel mogelijk overeenkomstig artikel 43 van de wet van 8 april 1965. 

  § 2. De minderjarige delictpleger verschijnt halfjaarlijks voor de jeugdrechtbank met het 
oog op de evaluatie van de genomen beslissing. 

  De Vlaamse Regering bepaalt de minimumnormen alsook de nadere regels voor de 
inhoud en invulling van het verslag, vermeld in paragraaf 1, tweede lid. De Vlaamse 
Regering kan hierover een samenwerkingsakkoord sluiten met de federale overheid. 
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3.5.1.5.4.2 Reactiemogelijkheden in de definitieve rechtspleging. 

Wanneer de voorbereidende rechtspleging is afgerond, gaat het dossier 
opnieuw naar het parket. De parketmagistraat zal dan beoordelen of een 
dagvaarding ten gronde nog nodig is. Bij zwaardere feiten of wanneer een 
slachtoffer zich nog burgerlijke partij wil stellen, zal het parket de jongere en 
zijn ouders dagvaarden voor de jeugdrechtbank met het oog op een vonnis 
ten gronde. Op dat moment spreekt de jeugdrechter zich uit over de schuld 
van de jongere, kan hij een sanctie opleggen en kan hij zich uitspreken over 
de schadevergoeding aan het slachtoffer. Er kan een sanctie opgelegd 
worden tot de leeftijd van 23 jaar (dit geldt niet voor de toewijzing aan de 
For-K – zie verder) voor feiten die gepleegd werden vóór de leeftijd van 18 
jaar. De reactiemogelijkheden zijn: 

• Aanbod van bemiddeling of Hergo 
Als de jeugdrechter geen aanbod doet, moet ze/hij dit motiveren. 

• Sancties 
Hieronder worden de sancties opgesomd naar graad van ingrijpend 
karakter. De meeste sancties zijn dezelfde als de maatregelen in de 
voorbereidende fase (zie hoger) maar de maximumduur ligt veel hoger 
en de omvang kan verschillen. Buiten de berisping gaan alle sancties 
gepaard met een ondertoezichtstelling van de sociale dienst. 
Aangezien vele sancties een grote gelijkenis hebben met de 
maatregelen in de voorlopige rechtspleging, worden deze, behalve voor 
de toewijzing aan een forensische kinder- en jeugdpsychiatrische 
afdeling (art. 34/1) en de plaatsing in een psychiatrische voorziening 
(art. 39), niet verder toegelicht.  

o Berisping (art. 31). In dit geval deelt de jeugdrechtbank mee dat ze 
heeft kennisgenomen van het gepleegde jeugddelict, deelt mee dat 
ze die feiten afkeurt en doet een appel op de verantwoordelijkheid 
van de voormelde minderjarige, waarbij die wordt aangemaand om 
in de toekomst anders te handelen. De jeugdrechtbank kan ook de 
ouders of de opvoedingsverantwoordelijken herinneren aan en 
wijzen op hun verantwoordelijkheid. 

o Geen sanctie als de maatregel als voldoende wordt geacht. 

o Voorstel van positief project (max.220u) met vervangende sanctie. 

o Ambulante sanctie (max. 2 jaar) met vervangende sanctie. 

o Voorwaarden (max. 2 jaar – 220 u) met vervangende sanctie. 

o Toevertrouwen aan een forensische kinder- en 
jeugdpsychiatrische afdeling van een psychiatrisch 
ziekenhuis, als dat na een psychiatrische expertise 
noodzakelijk blijkt. 

Art. 34/1 bepaalt dat als dat na een psychiatrische expertise noodzakelijk 
blijkt, de jeugdrechtbank een minderjarige delictpleger kan toevertrouwen 
aan een forensische kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van een 
psychiatrisch ziekenhuis voor een residentiële opname met het oog op 
verdere diagnostiek en behandeling van een psychiatrische problematiek. 
Een sanctie voor het toevertrouwen van een minderjarige verdachte of 
delictpleger aan een forensische kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling 
van een psychiatrisch ziekenhuis kan worden opgelegd tot de leeftijd van 
18 jaar en neemt uiterlijk een einde als de minderjarige de volle leeftijd 
van negentien jaar bereikt. De duur van de sanctie waarbij een 
minderjarige delictpleger wordt toevertrouwd aan een forensische kinder- en 
jeugdpsychiatrische afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis, bedraagt 
maximaal zes maanden. Die periode kan eenmaal verlengd worden met 
maximaal zes maanden als dat na psychiatrische evaluatie noodzakelijk 
blijkt. De duur van de maatregel in een For-K wordt in voorkomend geval 
toegerekend op de duur van de sanctie in een For-K. 

Zoals hoger vermeld (zie toewijzen aan een For-K in de voorlopige 
rechtspleging 3.5.1.5.4.1) werd dit artikel toegevoegd om de onopzettelijke 
verwijdering van de mogelijkheid om een minderjarige delictpleger in een 
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For-K te herstellen.cccccccc De For-K afdelingen zijn hierbij de enige private 
instellingen die een (toerekeningsvatbare) delictpleger kunnen opvangen.  

Het is opvallend dat zowel de bepalingen van het decreet integrale 
jeugdhulp (art. 48, 12°) als de bepalingen van het jeugddelinquentiedecreet 
(art. 25/1 en 34/1) die het mogelijk maken om een minderjarige aan een 
For-K toe te wijzen weinig detail bevatten over de criteria van toewijzing 
(in-en exclusiecriteria), de doelgroep en de modaliteiten. In de praktijk 
zien we dat de For-K zelf de criteria van toewijzing en de doelgroep bepalen 
en dat deze verschillen per For-K. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid bij de 
jeugdrechters omdat deze soms geen zicht hebben aan welke criteria een 
jongere moet voldoen om toegewezen te kunnen worden. Volgens de 
Memorie van Toelichting bij het decreet betreffende het jeugd-
delinquentierechtdddddddd zal “na de evaluatie van de For-K, die gepland is 
voor 2021 (vermoedelijk wordt hier verwezen naar dit KCE rapport), in 
overleg en samenwerking met de federale overheid voor artikel 39eeeeeeee 
een onderzoeksopdracht uitgeschreven die inhoudelijk zal bekijken welke 
doelgroep daarvoor in aanmerking komt (gesloten unit high care, high risk) 
en hoe aan dat artikel juridisch vorm kan worden gegeven.”  

De betreffende bepalingen in het jeugddelinquentiedecreet stellen dat het 
toevertrouwen aan een For-K is slechts mogelijk na een psychiatrische 
expertise. In de memorie van toelichting bij het hersteldecreetffffffffvan het 
decreet jeugddelinquentierecht wordt verduidelijkt dat de voorafgaande 
vereiste van een psychiatrische expertise doelt op de inschatting tijdens 
de intakefase door een psychiater die verbonden is aan de For-K, 

                                                      
cccccccc Art. 17 Decreet van 19 juni 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie 

met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 
2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 
februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, B.S. 6 juli 2020;  

dddddddd Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende het 
jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Parl. 2017-2018, 1670/1, p. 12 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-
initiatieven/1271848 

eeeeeeee De toewijzing aan de For-K wordt ondertussen bepaald in art. 25/1 en 34/1 van het 
Decreet Jeugddelinquentierecht 

waarbij wordt bekeken of en welke behandelopdracht geschikt is voor de 
minderjarige. De vraag stelt zich of de psychiatrische expertise die moet 
worden uitgevoerd door de psychiater verbonden aan de For-K niet in strijd 
is met art. 5 EVRM (zie hierover eerder 2.6.2.1.)  

Jeugdrechters geven aan dat er nood is aan een onafhankelijke en 
objectieve psychiatrische indicatiestelling om hen te helpen bij de beslissing 
om een jongere toe te wijzen aan een For-K. Uit de praktijk blijkt dat er in 
sommige gevallen door de jeugdrechter een psychiater voor expertise wordt 
aangesteld of dat een psychiatrische indicatiestelling is gebeurd in de 
instelling waar een jongere eerder verbleef of ambulant, maar dit is zeker 
niet systematisch het geval.  

Eerder zijn in het verleden ook al pogingen geweest om een voorafgaand 
pluridisciplinair onderzoek in te voeren vooraleer jongeren toe te wijzen aan 
een For-K. 

In de beginjaren van de For-K was voorzien (zie bijvb. contractbijlage van 
contract uit 2004) dat één van de inclusiecriteria het “assessment” zou 
inhouden van de jongeren na een observatiefase in een communautaire 
instelling die aangeeft dat een voldoende aantal indicatoren voor 
pedopsychiatrische problematiek aanwezig moet zijn. In 2007 werd een 
protocolakkoord opgesteld tussen de federale overheid en de 
gefedereerde entiteiten (zie ook Hoofdstuk 1) over de organisatie van een 
zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek.gggggggg Er 
werd voorzien dat: 

ffffffff  Memorie van toelichting bij het voorstel van decreet over maatregelen in geval van een 
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet 
van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het 
decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Parl. 
2019-20, 364/1, p. 4 https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1568839 

gggggggg  Protocol van 22 februari 2007 gesloten tussen de Federale Regering en de overheden 
bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de organisatie van 
een zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen onder de 
toepassing van artikel 36, 4° en artikel 52 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 
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1. Een minderjarige vanaf 12 jaar maakt het voorwerp uit van een 
maatregel van de jeugdrechtbank na een vordering door het parket op 
basis van artikel 36, 4° en artikel 52 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. 
De jeugdrechter beslist tot plaatsing in een privé- of 
gemeenschapsinstelling, in het gesloten federaal centrum te Everberg, 
(Centrum De Grubbe) of tot een verblijf in een onthaalgezin en of tot 
behoud in het thuismilieu en tot het uitvoeren van een grondig 
pluridisciplinair onderzoek, onder de leiding van een (kinder- en 
jeugd)psychiater of bij gebrek hieraan een psychiater (voor 
adolescenten vanaf 15 jaar oud). Dit onderzoek moet een grondig 
kinderpsychiatrisch onderzoek zijn en mag zich niet beperken tot een 
beknopte attestering. Dit onderzoek dient betrekking te hebben zowel 
op de diagnostische elementen die een therapeutische tenlasteneming 
rechtvaardigen, alsook op de meeste relevante oriëntatie, ofwel naar de 
ambulante sector ofwel naar een hospitalisatie, alsook op het zorgplan. 
Onder dit onderzoek wordt het medisch-psychologisch onderzoek 
verstaan zoals vermeld in art. 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. De behandelend 
(kinder- en jeugd)psychiater kan niet de (kinder- en jeugd)psychiater 
zijn die het onderzoek gedaan heeft. 

2. Indien uit het onderzoek blijkt dat er een kinderpsychiatrische diagnose 
is volgens DSM-IV of ICD-10 (waarbij deze code steeds herleid moet 
worden tot een DSM-IV code om vergelijkingen mogelijk te maken op 
federaal niveau) en een opname in een intensieve 
behandelingseenheid aangewezen is, wordt dit advies overgemaakt 

                                                      
schade, als onderdeel van een globaal zorgprogramma voor kinderen en jongeren, 
B.S. 26 juli 2007. 

hhhhhhhh  Ministeriële omzendbrief nr. 1/2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 
2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste 

aan de jeugdrechter. De jeugdrechtbank kan dan de plaatsing in het 
zorgcircuit forensische jeugdpsychiatrie vragen (…). 

In de algemene principes voor opname van een jongere in de forensische 
psychiatrie werd in dat akkoord ook opgenomen dat:  

3. Wanneer tijdens of na de pre-intakeprocedure blijkt dat de problematiek 
van de minderjarige niet overeenstemt met de inclusie en 
exclusiecriteria en of dat opname niet aan te bevelen is, engageren de 
verschillende partners van het zorgcircuit forensische 
jeugdpsychiatrie, de jeugdmagistraten en de 
zorgtrajectcoördinator zich ertoe om binnen de week bijeen te 
komen om samen een alternatief te zoeken. Als de opname is 
gebeurd in het kader van de toepassing van art. 43 van de wet van 8 
april 1965 die de toepassing van de wet van 26 juni 1990 door de 
jeugdrechtbank toelaat, heeft het opheffen van de maatregel het 
behoud van de hospitalisatie gedurende 5 werkdagen als gevolg. 

4. Iedere partner verbindt zich ertoe jongeren niet af te wijzen op basis 
van de ernst van hun gedragsproblemen indien het tenminste gaat om 
jongeren met psychiatrische problemen die hulp nodig hebben in een 
gepaste hulpverleningssetting. 

Hoewel dit voor de uitvoering van het protocol is vereist, bestaat er geen 
definitief samenwerkingsakkoord. Er is wel een omzendbriefhhhhhhhh en een 
ontwerp van samenwerkingsakkoord die de modaliteiten van opname op 
een For-K IBE verduidelijken.  

Het is ook opvallend dat de opname op een For-K afdeling in het decreet 
jeugddelinquentierecht gekwalificeerd is als sanctie/maatregel en niet als 
behandelingsmaatregel. Dat dit de wil van de wetgever is geweest, bewijst 
artikel 39 waarin expliciet twee mogelijkheden voor de behandeling van 
minderjarige jeugddelinquenten zijn opgenomen (zie verder ‘Plaatsing in 

nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, B.S. 
8 maart 2007; https://www.etaamb.be/nl/omzendbrief-van-07-maart-2007_n 
2007009232.html 

https://www.etaamb.be/nl/omzendbrief-van-07-maart-2007_n2007009232.html
https://www.etaamb.be/nl/omzendbrief-van-07-maart-2007_n2007009232.html
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een psychiatrische voorziening’). Ten eerste verwijst art. 39 naar de 
gedwongen opname en ten tweede naar de plaatsing in een open afdeling 
van een jeugdpsychiatrische dienst voor minderjarige delictplegers wiens 
oordeelsvermogen of vermogen tot beheersen van de handelingen ernstig 
is aangetast.  

Daarnaast stelt de MvT bij het ontwerp van decreet jeugddelinquentierecht 
expliciet over artikel 39 dat: “Deze wijze van reageren wordt niet opgenomen 
in de afdeling die voorziet in de verschillende sancties die aan een 
minderjarige delictpleger kunnen worden opgelegd. Gelet op de aard en de 
toepassingsvoorwaarden van deze mogelijkheid, gaat het eigenlijk om een 
veiligheids- of beschermings’respons’, zodat het best wordt vermeden de 
kwalificatie van sanctie hiervoor te hanteren.”iiiiiiii Ook in de Memorie van 
toelichting bij het hersteldecreet wordt bevestigd dat er een onderscheid 
wordt gemaakt tussen de mogelijkheden art. 39 en het aanbod van de 
forenische kinder-en jeugdpsychiatrie, wat wel een maatregel of sanctie 
is.jjjjjjjj Zorg en beveiliging als reactie op het jeugddelict zijn duidelijk te 
onderscheiden van de kaders van sanctie en herstel.kkkkkkkk “Enkel wanneer 
er sprake is van een jeugdpsychiatrische (hier ontbreekt een woord in de 
originele tekst van de Mvt), en de betrokkene niet verantwoordelijk geacht 
kan worden voor het gepleegde jeugddelict, wordt voorzien in een 
eigensoortige reactie op het jeugddelict. In dergelijk geval staan zorg en 
beveiliging van betrokkene en samenleving voorop bij het invullen van de 
reactie op het jeugddelict.”  

Hieruit valt af te leiden dat sanctie en herstel voorop staan bij de opname 
van een jongere op een For-K, eerder dan zorg en beveiliging van de 
betrokkene en de samenleving. Deze visie wordt echter niet gedeeld door 
vele ondervraagde stakeholders tijdens de focusgroepdiscussies. Ook in de 
wetgeving langs Waalse kant koos men voor de benadering om de opname 

                                                      
iiiiiiii  MvT bij het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, p. 69 
jjjjjjjj  MvT bij het voorstel van decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie 

met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 
2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 
februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, p. 3 

in de For-K als een bescheringsmaatregel te zien (zie verder). Het is ook 
opvallend dat de opname op een For-K als een sanctie/maatregel wordt 
aanzien indien de jongere wordt gekwalificeerd als delictpleger/verdachte, 
terwijl dat niet het geval is als de jongere als VOS wordt gekwalificeerd. De 
facto zijn er nochtans For-K afdelingen waar zowel VOS jongeren als 
delictplegers samen kunnen worden opgenomen en in dezelfde leefgroep 
verblijven. Het is niet zeker of zij afhankelijk van hun kwalificatie ook een 
andere behandeling krijgen, vooral nu er vaak een overlap bestaat tussen 
beide kwalificaties. Het is ook niet duidelijk of het de bedoeling is van de 
wetgever om VOS jongeren en delictplegers/verdachten te scheiden binnen 
de For-K afdeling of om aparte For-K te voorzien voor VOS jongeren en 
delictplegers. De expliciete keuze om de For-K opname voor delictplegers 
als sanctie te zien (itt VOS jongeren) en de algemene filosofie van het 
decreet betreffende de scheiding tussen VOS jongeren en delictplegers 
zouden in die richting kunnen wijzen.  

Leeftijdsgrenzen en kwalificatie van de For-K bedden 
Het decreet jeugddelinquentierecht voorziet dat het toevertrouwen kan 
worden opgelegd tot de minderjarige verdachte of de minderjarige 
delictpleger de volle leeftijd van achttien jaar bereikt en uiterlijk een einde 
neemt als de minderjarige de volle leeftijd van negentien jaar bereikt. Dit 
heeft gevolgen voor de kwalificatie van For-K bedden eens zij erkend zullen 
zijn. In de K-bedden kunnen enkel minderjarigen worden opgenomen tot de 
leeftijd van 18 jaar. Op de diensten die ook een volwassenpsychiatrie 
hebben, kunnen jongeren ouder dan 18 jaar wel opgenomen worden in de 
A – bedden of T-bedden, maar dit kan pas vanaf de leeftijd van 15 jaar.llllllll 
Het lijkt dus aangewezen een kenletter specifiek voor de For-K IBE bedden 

kkkkkkkk MvT bij het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, p. 13 
llllllll  Art. 3bis Koninklijk Besluit 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de 

ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, B.S. 7 november 1964 
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(inclusief het hervalbed) wordt toegekend die rekening houdt met de 
modaliteiten van de populatie en de duur van het verblijf.  

• Gesloten orientatie (max 1 maand) 

• Gesloten begeleiding in een gemeenschapsinstelling (3-6-9 maand) 

• Gesloten begeleiding in een gemeenschapsinstelling (2-5-7 jaar). Dit 
kan alleen worden uitgesproken als aan al de volgende voorwaarden 
cumulatief voldaan is: 

o 1° de minderjarige delictpleger is zestien jaar of meer op het 
ogenblik van het plegen van het jeugddelict; in uitzonderlijke 
omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt.  

o 2° er is een vermoeden van schuldbekwaamheid aanwezig. Het 
betreft een weerlegbaar vermoeden, rekening houdend met de 
persoonlijkheid en maturiteit van voormelde minderjarige en zijn 
sociale context; 

o 3° elke andere sanctie is ongepast of heeft gefaald; 

o 4° het jeugddelict dat voormelde minderjarige gepleegd heeft, is 
een feit als vermeld in de artikelen 136bis, 136ter, 136quater, 
136sexies, 137, 140, 141, 373, 375, 376, 379, 393, 394, 395, 396, 
397, 400, 401, 417ter, 417quater, 428, § 5, 468, 469, 470, 471, 
472, 473, 474 en 475 van het Strafwetboek voor zover deze 
strafbaar zijn met meer dan vijf jaar opsluiting; 

o 5° de fysieke en psychische integriteit van voormelde minderjarige 
of van derden is in gevaar; 

o 6° een gesloten begeleiding is noodzakelijk 

                                                      
mmmmmmmm Volgens een contactpersoon-vertegenwoordiger van de gemeenschapsinstellingen 

is er maar een beperkt aantal beschikbare plaatsen (ca 300); per dag worden wel 10-
15 jongeren aangemeld, terwijl er meestal maar 4 opgenomen kunnen worden. 

 Mits enkele uitzonderingen kan deze sanctie alleen worden 
opgelegd nadat de delictpleger maatschappelijke en medisch-
psychologische onderzoeken heeft laten verrichten door een 
multidisciplinair samengesteld team (art. 37 § 6). Het medisch-
psychologisch onderzoek is erop gericht de situatie te 
evalueren in functie van de persoonlijkheid, zijn omgeving en 
de maturiteitsgraad van de minderjarige delictpleger. De aard, 
frequentie en ernst van de feiten die de minderjarige 
delictpleger ten laste worden gelegd, worden in overweging 
genomen als ze bijdragen tot de evaluatie van zijn 
persoonlijkheid. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere 
regels voor de opmaak en inhoud van het medisch-
psychologisch onderzoek. 

De gemeenschapsinstellingen zijn opgericht om een specifieke hulp- en 
dienstverlening te verschaffen en om te voldoen aan een bepaalde 
collectieve behoefte, waarvan maatschappelijke beveiliging deel uitmaakt. 
Zij mogen hun dienstverlening niet weigeren en hebben binnen de grenzen 
van hun capaciteit en aanbodmmmmmmmm een zekere opname- en 
begeleidingsplichtnnnnnnnn.  

nnnnnnnn Art. 1 Besluit van 5 april 2019 van de Vlaamse Regering tot inrichting van de 
gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet 
betreffende het jeugddelinquentierecht: Voor de organisatie van de instroom in de 
gemeenschapsinstellingen zal een centraal aanmeldpunt worden opgericht. 
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Terbeschikkingstelling van de jeugdrechtbank (art. 37 §8) 
Wanneer de feiten strafbaar zijn met minstens 20 jaar opsluiting, kan de 
jeugdrechter de gesloten begeleiding in een gemeenschapsinstelling (2-5-7 
jaar) combineren met maximum 10 jaar terbeschikkingstelling van de 
jeugdrechtbank. Dit betekent dat de jeugdrechter, nadat de sanctie werd 
uitgevoerd, nog bijkomende voorwaarden kan opleggen of een ambulante 
sanctie of een verdere gesloten begeleiding. Dit wordt halfjaarlijks 
geëvalueerd en de terbeschikkingstelling kan altijd worden opgeheven. De 
jeugdrechtbank kan de terbeschikkingstelling alleen opleggen nadat zij een 
maatschappelijk en medisch-psychologisch onderzoek heeft laten 
verrichten door een multidisciplinair samengesteld team. Het medisch-
psychologisch onderzoek is erop gericht de situatie te evalueren in functie 
van de persoonlijkheid, zijn omgeving en de maturiteitsgraad van de 
minderjarige delictpleger. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels 
voor de opmaak en inhoud van het medisch-psychologisch onderzoek. 
Nadat de jongere 25 jaar is geworden, wordt de strafuitvoeringsrechtbank 
bevoegd. 

De uithandengeving 
Ondanks de mogelijkheid om zeer zware sancties uit te spreken voor 
jongeren, blijft de uithandengeving (= de delictpleger kan worden 
veroordeeld volgens het ‘volwassenen’ strafrecht) behouden in het decreet 
jeugddelinquentierecht. 

De voorwaarden zijn vergelijkbaar met de voorwaarden voor de sanctie van 
7 jaar gesloten begeleiding. De jeugdrechtbank kan de zaak mits 
uitzonderingen (art. 38 § 3) alleen uit handen geven nadat zij 
maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken heeft laten 
verrichten door een multidisciplinair samengesteld team. Het medisch-
psychologisch onderzoek is erop gericht de situatie te evalueren in functie 
van de persoonlijkheid van de minderjarige verdachte, zijn omgeving en zijn 

                                                      
oooooooo  Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, B.S. 2 oktober 2016 

maturiteitsgraad. De aard, frequentie en ernst van de feiten die de 
minderjarige verdachte ten laste worden gelegd, worden in overweging 
genomen als ze bijdragen tot de evaluatie van zijn persoonlijkheid. De 
Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de opmaak en inhoud van 
het medisch-psychologisch onderzoek. 

Plaatsing in een psychiatrische voorziening 
Art. 39 voorziet in de mogelijkheid om een minderjarige delictpleger die niet 
toerekeningsvatbaar is te plaatsen in een psychiatrische voorziening in 
plaats van hem/haar te sanctioneren. Deze bepaling biedt een alternatief 
voor de internering uit het klassieke (volwassenen) strafrechtoooooooo, die 
(behalve voor minderjarige delictplegers die uit handen zijn gegeven) niet 
kan worden opgelegd aan minderjarigen. Er is bepaald dat de 
jeugdrechtbank een minderjarige delictpleger kan toevertrouwen aan hetzij 
een open afdeling, hetzij een gesloten afdeling van een jeugdpsychiatrische 
dienst. 

De plaatsing in een open afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst kan 
alleen worden opgelegd aan een minderjarige delictpleger ingeval uit een 
door een jeugdpsychiater opgesteld onafhankelijk verslag dat minder dan 
een maand oud is, blijkt dat zijn oordeelsvermogen of zijn vermogen tot 
beheersen van zijn handelingen ernstig is aangetast. Er is verder niets 
bepaald over de modaliteiten (zoals bijvb. de precieze indicatiestelling en 
criteria voor het bepalen/vaststellen van ervan, maximale lengte van 
opname, modaliteiten van ontslag, welke voorzieningen hiervoor in 
aanmerking komen, enz.). Er is wel bepaald dat de Vlaamse Regering de 
minimumnormen alsook de nadere regels voor de inhoud en invulling van 
het jeugdpsychiatrisch verslag zal bepalen.  

Plaatsing in een gesloten afdeling van een jeugdpsychiatrische dienst is 
enkel mogelijk overeenkomstig artikel 43 van de wet van 8 april 1965pppppppp, 

pppppppp  In het eerste lid van dat artikel wordt bepaald dat ten aanzien van de in artikel 36, 4°, 
van die wet bedoelde personen (personen die vervolgd worden wegens een als misdrijf 
omschreven feit, gepleegd vóór de volle leeftijd van achttien jaar) de rechter of de 
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dat op zijn beurt de toepassing vereist van de wet van 26 juni 1990 
betreffende de bescherming van de persoon van de geestesziekeqqqqqqqq.  

Ongeacht of het een plaatsing in een open dan wel een gesloten afdeling 
betreft, is bepaald dat de jongere halfjaarlijks voor de jeugdrechtbank 
verschijnt ter evaluatie van de plaatsing. 

Het is niet duidelijk welke criteria moeten worden gehanteerd om uit te 
maken of het om een open dan wel een gesloten afdeling gaat. De Mvt bij 
het ontwerp van decreet Jeugddelinquentierecht wijst er op dat de 
terminologie werd gebruikt zoals omschreven in de gewijzigde Jeugdwet 
van 2006 hetgeen de intentie van deze maatregel duidelijker zou moeten 
maken. Ook in de betreffende bepaling van de Jeugdwet (en haar memorie 
van toelichting) staan er echter geen duidelijke criteria om uit te maken 
welke afdelingen open of gesloten zijn. Er wordt enkel vermeld dat een 
instelling worden geacht gesloten te zijn wanneer zij haar opdracht van 
opvoeding en observatie onder toezicht vervult op een wijze die voldoende 
waarborgen biedt opdat de betrokken jongere de instelling niet zou kunnen 
verlaten’. Over de For-K afdelingen kan men niet met zekerheid zeggen of 
dit open of gesloten afdelingen zijn. Sommige For-K’s zien zichzelf als open 
afdelingen aangezien ze –afhankelijk van de populatie – een eerder open 
regime hanteren waar jongeren de For-K, vaak naarmate het traject vordert, 
de afdeling mogen verlaten voor bijv. activiteiten of school. Dit neemt niet 
weg echter dat zij – indien nodig - wel de mogelijkheid hebben van 
beveiliging en beslotenheid. Nu het huidige art. 39 het verschil tussen open 
en gesloten afdelingen hanteert zouden de For-K in principe, als ze als 
gesloten worden aanzien, op basis van art. 39 opnames kunnen doen in het 
kader van de wet betreffende de bescherming van de persoon van de 
geesteszieke (WBPGrrrrrrrr), op voorwaarde dat de diensten door de 

                                                      
jeugdrechtbank de bepalingen van die wet toepast “onverminderd de toepassing van 
de wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geestesziekte 

qqqqqqqq  Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de 
geesteszieke, B.S. 27 juli 1991 

rrrrrrrr  Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de 
geesteszieke, B.S. 27 juli 1990 

bevoegde overheid aangewezen zijn om geesteszieken in uitvoering van die 
wet op nemen.ssssssss Momenteel zijn er via de contracten een aantal For-K 
diensten aangewezen om geesteszieken in de zin van de WBPG op te 
nemen. Vanuit de invalshoek dat zij ook als open afdeling kunnen worden 
aanzien, zouden minderjarige delictplegers waarvan blijkt dat het 
oordeelsvermogen of zijn vermogen tot beheersen van zijn handelingen 
ernstig is aangetast in theorie ook kunnen worden geplaatst in een For-K 
(op basis van de rechtsgrond “ plaatsing in een open afdeling van een 
jeugdpsychiatrische dienst” art. 39 § 1). Het is evenwel niet duidelijk volgens 
welke modaliteiten (bijvb. maximumtermijn van het verblijf) dat mogelijk is. 

Het onderscheid ‘open – gesloten’ is alleszins verwarrend en zou dan 
ook beter voor de duidelijkheid worden geschrapt uit de wetgeving. Dit 
gebeurde overigens al voor de gesloten en open afdeling in de 
gemeenschapsinstellingen. Het zou duidelijker zijn mocht de wetgeving 
eenduidig bepalen welke doelgroep via bepaalde besluitvorming en 
bepaalde modaliteiten naar een bepaalde instelling kan gaan. Belangrijk 
daarbij is duidelijkheid te scheppen over de vrijwilligheid van de opname in 
een For-K afdeling. In de omzendbrief bijhorend bij het protocol van 2007tttttttt 
staat duidelijk vermeld dat een patiënt door een gerechtelijke overheid niet 
kan gedwongen worden tot opname in een intensieve behandeleenheid, 
behalve in het kader van de wet betreffende de bescherming van de persoon 
van de geesteszieke. Dit stemt ook overeen met het inclusiecriterium dat de 
For-K afdelingen in de praktijk toepassen: “de jongere moet bereid zijn om 
mee te werken”. De omzendbrief heeft echter geen juridische waarde. In de 
WBPG staat wel al dat “buiten de beschermingsmaatregelen waarin deze 
wet voorziet, kunnen de diagnose en de behandeling van psychische 
stoornissen geen aanleiding geven tot enige vrijheidsbeperking, 

ssssssss  Art. 2 en 16 KB 18 juli 1991 ter uitvoering van art. 36 wet van 26 juni 1990, B.S. 26 juli 
1991.  

tttttttt  Ministeriële omzendbrief nr. 1/2007 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 
2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste 
nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, B.S. 
8 maart 2007; https://www.etaamb.be/nl/omzendbrief 
-van-07-maart-2007_n2007009232.html 

https://www.etaamb.be/nl/omzendbrief
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onverminderd de toepassing van de wet van 5 mei 2014 betreffende de 
internering van personen” (art. 1 § 1). Een duidelijke positie in het decreet 
jeugddelinquentierecht en het decreet integrale jeugdhulp omtrent het 
criterium van vrijwilligheid van opname op een For-K afdeling lijkt evenwel 
aangewezen in het licht van rechtszekerheid. 

Het decreet jeugddelinquentierecht beperkt zich in art. 39 ook tot een 
verwijzing naar de wet van 1990 overeenkomstig artikel 43 van de wet van 
8 april 1965, zonder een duidelijke verhouding aan te geven met de andere 
mogelijkheden voor geesteszieken, zoals bijvb. het verblijf in de For-K op 
basis art. 34/1. Aangezien het voor jongeren met geestelijke 
gezondheidsproblemen belangrijk is te weten welke mogelijke 
behandelingsalternatieven achtereenvolgens kunnen worden toegepast, is 
het nochtans van belang de interactie tussen de verschillende maatregelen 
te verduidelijken. Opdat de jeugdrechter een plaatsing in een gesloten 
afdeling kan doen op basis van artikel 39 dient de jongeren een delict te 
hebben gepleegd waarvoor het openbaar ministerie een vordering 
aanhangig heeft gemaakt bij de jeugdrechter. Bij het opleggen van de 
plaatsing in een gesloten afdeling, blijft de initiële vordering voor het delict 
bestaan, maar primeert de toepassing van de WBPG voor een bepaalde 
periode. Dit is de enige manier waarop valt te verantwoorden dat de 
jeugdrechter na afloop van de gedwongen opname op basis van het eerder 
gepleegde delict nieuwe maatregelen kan opleggen (bijvb. een verblijf op de 
For-K afdeling op basis van art. 34/1). Ook op procedureel vlak is de WBPG 
verschillend van de procedure voor opname bepaald in art. 25/1 en 34/1 van 
het decreet Jeugddelinquentierecht. De nu geldende behandelingstermijn 
van de For-K afdelingen in het decreet jeugddelinquentierecht (maximum 2 
keer 6 maanden) komt niet overeen met de maximumtermijn van verblijf van 
2 jaar die opgenomen is in de WBPG. Afhankelijk van de rechtsgrond die 
gebruikt wordt om een jongere in een For-K afdeling te plaatsen zouden in 
theorie minderjarige delictplegers 2 jaar in een For-K kunnen blijven op basis 
van de procedure van de gedwongen opname, terwijl dat maximum voor 1 
jaar kan op basis van art. 25/1 of 34/1. Uit de focusgesprekken blijkt dat de 

                                                      
uuuuuuuu  Adv. RvS 18 april 2018 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse 

Gemeenschap betreffende het jeugddelinquentierecht, nr. 62.779/3, 18  

gedwongen opname regelmatig oneigenlijk wordt gebruikt om aan een 
minderjarige delictpleger/VOS voor een bepaalde termijn een plaats te 
kunnen “kopen”. Dit blijkt ook uit de registratiegegevens; voor meer dan 50 
% van de gedwongen opnames is de verblijfsduur korter dan 24u. en slechts 
ongeveer 8 % verblijft langer dan 40 dagen (zie deel registratie 7).  

In het kader van de rechtszekerheid zou best in het decreet 
jeugddelinquentierecht en het decreet integrale jeugdhulp worden 
opgenomen wat de onderlinge verhouding is tussen de verschillende 
maatregelen die voor geesteszieke minderjarigen kunnen worden opgelegd 
(welke maatregel primeert, welke wordt geschorst?). 

Ten slotte werd artikel 39 van het decreet jeugddelinquentierecht door de 
Raad van Stateuuuuuuuu als problematisch beschouwd nu het (in art. 39 §1) 
afwijkt op het toepassingsgebied en de toepassingsmodaliteiten van de 
WBPG. Dit behoort niet tot de bevoegdheid van de Vlaamse decreetgever. 
In het advies van de Raad van State wordt wel aangegeven dat de 
decreetgever de mogelijkheid heeft als lex specialis, een eigen specifieke, 
in het raam van het jeugddelinquentierecht te plaatsen, interventie te 
uitwerken voor geesteszieke minderjarige delictplegers. Wanneer men een 
systeem wenst op te zetten waarin de afhandeling binnen het 
jeugddelinquentierecht wordt gecombineerd met de toepassing van 
bepalingen van de wet van 26 juni 1990, zoals in het voorontwerp gebeurt, 
onder meer via de verwijzing naar artikel 43 van de wet van 8 april 1965, 
dient daaromtrent een samenwerkingsakkoord met de federale overheid te 
worden gesloten, tenzij men zich zou kunnen beroepen op artikel 10 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980.vvvvvvvv Het decreet 
jeugddelinquentierecht voorziet wel in de mogelijkheid om een 
samenwerkingsakkoord te sluiten tussen de Vlaamse regering en de 
federale overheid, maar dit slaat enkel op het verslag dat nodig is voor de 
plaatsing in een open afdeling en niet over de plaatsing in een gesloten 

vvvvvvvv  Adv. RvS 18 april 2018 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap betreffende het jeugddelinquentierecht, nr. 62.779/3, 18 
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afdeling.wwwwwwww De toepassing door de jeugdrechter van art. 39 voor de 
plaatsing van een minderjarige op een gesloten afdeling lijkt door het 
ontbreken van enig samenwerkingsakkoord in het gedrang te komen. 

3.5.1.6 Gegevensregistratie 
Binnen het jeugddelinquentierecht wordt ook ruimte voorzien voor systemen 
als monitoring, rapportering en evaluatie. Volgens de memorie van 
toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende het 
jeugddelinquentierechtxxxxxxxx ligt “de primaire focus binnen de monitoring en 
rapportering op cijfers en gegevens met betrekking tot (tijdige) 
beschikbaarheid van capaciteit en bepaalde indicatoren die naar 
resultaten gaan. Hieronder worden onder meer volgende zaken begrepen: 
effectiviteit, recidivevermindering, gunstig afsluiten van de opgelegde 
reactie enzovoort. Hiertoe is het van belang dat er op een eenduidige en 
unieke manier wordt geregistreerd. Deze systematische registratie moet 
toelaten om het voortraject of voorgaande reacties eenvoudig in kaart te 
brengen en maakt het mogelijk om met andere data vervolgonderzoek naar 
bijvoorbeeld recidive op te zetten. Evaluatie en onderzoek dat een beter 
zicht geeft op (de effectiviteit van) de ingezette reacties. Er wordt ook 
ingezet op een meer wetenschappelijk onderbouwd en gericht beleid ten 
aanzien van jeugddelinquentie. Bij de keuze van de reacties gaat de 
voorkeur uit naar reactiewijzen die hun effectiviteit kunnen beschrijven.”  

Daarom voorziet men een interventiedatabank op te richten waarin goed 
onderbouwde en effectieve reacties staan die in de praktijk worden 
uitgevoerd met betrekking tot jeugddelinquentie. Diensten die werken met 
jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd of hiervan verdacht worden, 
bezorgen in de regel geanonimiseerde persoonsgegevens aan de Vlaamse 
overheid (art. 43, lid 1 decreet jeugddelinquentierecht). Het uitwisselen van 
gecodeerde persoonsgegevens is de uitzondering en kan pas na vervulling 
van bijzondere voorwaarden (art. 43, lid 2 en 3 decreet 

                                                      
wwwwwwww Art. 39 § 2, 2e lid Decreet jeugddelinquentierecht.  
xxxxxxxx Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende het 

jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Parl. 2017-2018, 1670/1, p. 9 

jeugddelinquentierecht). De overdracht van deze gegevens is echter niet 
van toepassing op de For-K. Nochtans zou het een grote meerwaarde zijn 
om de gegevens rond zorgvraag, zorgnoden, wachtlijsten, zorggebruik en 
zorguitkomsten uit de For-K ook in de interventiedatabank te kunnen 
registeren. Idealiter zouden de gegevens uit de interventiedatabank moeten 
kunnen worden gekoppeld met gegevens binnen justitie, de (vrijwillige) 
jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg om optimaal een inzicht 
te kunnen bieden in aantal, beschikbaarheid en specificiteit van het 
zorgaanbod en toelaten zorgnoden, zorgvragen, wachtlijsten, zorggebruik, 
zorguitkomsten en deze longitudinaal te kunnen opvolgen voor elk 
zorgtraject van een jongere. 

 Franse Gemeenschap 

3.5.2.1 Inleiding 
Net zoals de andere deelstaten, heeft de Franse Gemeenschap, ingevolge 
de bijkomende bevoegdheidsoverdrachten van de zesde Staatshervorming 
de wetgeving rond jeugdhulpverlening en jeugdbescherming 
geherstructureerd en hervormd. In tegenstelling tot Vlaanderen, heeft de 
Franse Gemeenschap ervoor gekozen om de wetgeving met betrekking tot 
jeugdhulpverlening en jeugdbescherming in één enkel decreet op te 
nemenyyyyyyyy. Dit Wetboek voor Preventie, Hulpverlening aan de Jeugd 
en Jeugdbescherming, genoemd de "Code Madrane" (genoemd naar de 
Minister in functie op het ogenblik van de goedkeuring deze Code), is 
goedgekeurd op 18 januari 2018 en bevat alle maatregelen van vrijwillige 
en gedwongen hulpverlening aan jongeren en beschrijft de rechten en 
plichten van deze jongeren en hun familie. 

Dit decreet is uitgevoerd door verschillende regeringsbesluiten die onder 
andere de erkenningsregeling bevatten voor private diensten, erkend en 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-
initiatieven/1271848 

yyyyyyyy  Decreet van 18 januari 2018 houdende het Wetboek voor Preventie, Hulpverlening aan 
de Jeugd en, Jeugdbescherming, B.S. 03.04.2018. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018011832
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018011832
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gesubsidieerd door de sectoren voor jeugdhulpverlening en 
jeugdbescherming.  

In tegenstelling tot Vlaanderen, bestaat er in de Franse Gemeenschap geen 
algemeen decreet dat afzonderlijk de Rechten van het Kind regelt in de 
structuren voor jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Maar de 
erkenning van deze grondrechten is terug te vinden zowel in de Code 
zelfzzzzzzzz als in de uitvoeringsbesluiten ervan. 

3.5.2.2 De gemeenschappelijke principes met betrekking tot 
jeugdhulpverlening en jeugdbescherming 

De Code Madrane herneemt de drie grote principes die reeds van kracht 
waren onder het vroegere regime, met name (gespecialiseerde) preventie, 
hulpverlening en beschermingaaaaaaaaa. 

De principes en de fundamentele rechten zijn herbevestigd in het 
voorafgaand boek. Zij hebben betrekking zowel op de jongeren in gevaar 
als op de "jeugddelinquenten". De drie luiken maatregelen (preventie, 
hulpverlening, bescherming) streven doelstellingen na op het vlak van 
onderwijs, responsabilisering, emancipatie en maatschappelijke 
integratie. 
Hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming beantwoorden aan 
volgende principes: 

• Hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming worden gezien als 
een bijkomende en aanvullende hulpverlening bij de algemene 
maatschappelijke hulpverlening. Deze diensten zullen dan ook eerst 

                                                      
zzzzzzzz  Artikel 1 van de Code Madrane luidt als volgt: "5° Alle diensten, publiek of privaat, al 

dan niet erkend, voorzien in dit wetboek, met inbegrip van de sociale administratieve 
autoriteiten, evenals de natuurlijke en rechtspersonen die helpen bij de toepassing van 
dit wetboek, moeten de rechten van het kind of de jongere eerbiedigen, zonder enige 
discriminatie, onder andere op grond van nationaliteit, vermeend ras, huidskleur, 
afkomst of nationale of etnische afkomst, leeftijd, geslacht seksuele geaardheid, 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, politieke overtuiging, 
vakbondsovertuiging, burgerlijke staat, geboorte, fortuin, sociale afkomst, taal, huidige 

nagaan of een meer algemene maatschappelijke hulpverlening, zoals 
OCMW, CLB of ONE, gepast is. 

• Hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming passen in de optiek 
van de-justitificering en subsidiariteit van de gedwongen 
hulpverlening tegenover de vrijwillige hulpverlening. Met andere 
woorden, er wordt slechts in laatste instantie een beroep gedaan op 
gedwongen hulpverlening, wanneer een onmiddellijke bescherming 
zich opdringt. De hulpverlening aan de jeugd en de jeugdbescherming 
moeten ernaar streven om zo snel mogelijk en vanaf jonge leeftijd van 
het kind een oplossing te bieden voor de familiale problemen. 

• Zowel bij de vrijwillige hulpverlening als bij de gedwongen hulpverlening 
wordt voorrang gegeven aan de maatregelen in de leefomgeving van 
het kind; het kind weghalen uit zijn leefomgeving is de uitzondering. De 
diensten voor hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming moeten 
het recht én de plicht van de ouders om hun kind op te voeden, 
eerbiedigen en bevorderen. 

• De filosofie met betrekking tot het recht van de minderjarige 
delinquenten wordt gekenmerkt door enkele verschillen in principes 
tegenover Vlaanderen. Desbetreffend herinnert de Code Madrane aan 
de niet-gelijkstelling van minderjarigen aan de meerderjarigen wat 
betreft hun mate van verantwoordelijkheid en de gevolgen van hun 
daden. Voor het overige behoudt de Code Madrane grotendeels het 
beschermingsmodel en vult het dit aan met elementen van het model 
van bestraffing of van het herstelrechtbbbbbbbbb. De antwoorden op de 

of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke kenmerken of genetica van het 
kind of zijn ouders."  

aaaaaaaaa  Dit overzicht is deels gebaseerd op het overzichtsartikel van E. Goedseels en I. Ravier, 
"Recente ontwikkelingen in het Belgisch jeugdrecht", Justitie en Veiligheid, april 2020, 
28 p.  https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15 
_nl.pdf 

bbbbbbbbb  E. Goedseels en I. Ravier, “Recente ontwikkelingen in het Belgisch jeugdrecht”, Justitie 
en Veiligheid, april 2020, 28 p. https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15_nl.pdf.  

https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15_nl.pdf
https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15_nl.pdf
https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15_nl.pdf
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jeugddelinquentie beogen de maatschappelijke re-integratie van de 
jongere en passen in een educatieve en herstellende aanpak. 

Het nieuwe decreet benadrukt eveneens een grotere participatie van de 
kinderen in de beslissingen die hen betreffen: in de nieuwe Code Madrane 
moeten de kinderen vanaf 14 jaarccccccccc hun schriftelijk akkoord geven voor 
de hulpmaatregelen die hen betreffen. Dit blijkt ook uit de verplichting voor 
de consulent van de jeugdhulp om een "plan voor het kind" op te maken 
om te waken over de continuïteit en de harmonie van de begeleiding van 
het kindddddddddd. 

Artikel 151 van de Code Madrane voorziet een externe evaluatie van de 
geschiktheid en de efficiëntie van de genomen maatregelen door de 
volledige sector om zo te beantwoorden aan de principes van de Code. 
Deze evaluatie moet aan de Regering bezorgd worden uiterlijk in het midden 
van de legislatuur en moet vervolgens aan het Parlement van de Franse 
Gemeenschap voorgelegd worden. 

3.5.2.3 De banden met de andere sectoren 
De jongeren die in zorg zijn bij de jeugdhulp en de jeugdbescherming 
hebben ook andere noden die vallen onder de sectoren van de 
gehandicaptenzorg, onderwijs of gezondheid. 

In tegenstelling tot wat er gebeurt in Vlaanderen, vallen deze verschillende 
sectoren niet enkel onder verschillende administraties maar ook onder 
verschillende autoriteiten. De Franse Gemeenschap (AGAJ - Administration 
générale de l’Aide à la jeunesse) is verantwoordelijk voor de jeugdhulp en 
de jeugdbescherming. Het gehandicaptenbeleid en de residentiële (buiten 
het ziekenhuis) en ambulante diensten voor geestelijke gezondheid hangen 

                                                      
ccccccccc   12 jaar en wanneer hij begeleid wordt door een advocaat. Zie artikel 22 van de Code. 
ddddddddd  Artikel 24 van de Code.  
eeeeeeeee  Artikel 156 van de Code. 

af van het AViQ in het Waalse Gewest en van de COCOF, de COCOM of 
de VGC in het Brusselse Gewest.  

De Code Madrane onderlijnt wel het belang van de samenwerking met 
andere sectoreneeeeeeeee maar organiseert deze samenwerking niet. Deze 
samenwerking wordt georganiseerd in verschillende protocollen fffffffff, 
afgesloten met verschillende sectoren (Maatschappelijke Dienstverlening, 
Onderwijs, Gehandicaptenzorg) of rond bepaalde thema's zoals 
mishandeling. De meeste van deze protocollen zijn echter niet aangepast 
aan de nieuwe bevoegdheidsverdeling van de zesde Staatshervorming. Ze 
houden geen rekening met de invoering van de netwerken voor geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Momenteel zouden 
samenwerkingsprotocollen met de sector voor geestelijke gezondheid 
besproken worden (p. 21 (Cour des comptes 2020)). 

Wanneer jongeren nood hebben aan geestelijke gezondheidszorg kunnen 
bepaalde diensten voor jeugdhulp en jeugdbescherming, in functie van wat 
hun erkenning toelaat (of gewoonweg de beschikbaarheid) psychologische 
of psychiatrische bijstand verlenen. Maar voor jongeren met een complex 
profiel moet dit aanbod meestal gezocht worden in ambulante of residentiële 
structuren voor hulverlening aan de jeugd, hetzij in de sector van de 
geestelijke gezondheidszorg, hetzij in de sector van de gehandicaptenzorg. 

Sinds 2020 is er in Wallonië door het AViQ een pilootproject gelanceerd om 
een oplossing te zoeken voor jongeren met een complex profiel, die een 
combinatie hebben van geestelijke gezondheidsproblemen en 
verstandelijke beperkingen verbonden aan zware 
gedragsproblemenggggggggg. Dit project, genaamd "Jeune avant tout", zal 
getest worden over een termijn van 3 jaar, bij 10 jongens tussen 12 en 18 
jaar. 

fffffffff  http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=7784.  
ggggggggg  http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=detail_article1&no_cach 

e=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarti
clefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublicatio
n%5D=3224&cHash=594850daf11998065d9f30d05ecdc122.  

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=7784
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=detail_article1&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3224&cHash=594850daf11998065d9f30d05ecdc122
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=detail_article1&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3224&cHash=594850daf11998065d9f30d05ecdc122
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=detail_article1&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3224&cHash=594850daf11998065d9f30d05ecdc122
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=detail_article1&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3224&cHash=594850daf11998065d9f30d05ecdc122
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3.5.2.4 Geen algemene verplichting tot tenlasteneming door de 
private diensten voor jeugdhulp en jeugdbescherming 

De administratie voor (vrijwillige) jeugdhulp en (verplichte) 
jeugdbescherming kunnen de ambulante of residentiële diensten niet 
verplichten om een jongere te aanvaarden. Er bestaat derhalve geen 
algemene verplichting tot tenlasteneming met uitzondering van de 
verplichting desbetreffend voor de openbare instellingen voor 
jeugdbescherming (gemeenschapsinstellingen). Artikel 63 §1 van de Code 
Madrane voorziet inderdaad dat de gemeenschapsinstellingen geen 
jongeren kunnen weigeren die, vervolgd voor als misdrijf omschreven feiten, 
het voorwerp zijn van een rechterlijke beslissing waarbij een opname in een 
openbare instelling bevolen wordt voor een andere reden dan het gebrek 
aan plaats. 

Sommige diensten zijn bovendien verbonden door erkenningsvoorwaarden 
die hun mogelijkheden tot weigering beperken. De gespecialiseerde 
residentiële diensten  die jongeren opvangen met zware agressieve 
stoornissen kunnen bijvoorbeeld enkel de tenlasteneming van een jongere 
weigeren wanneer dit onthaal een risico vormt voor de jongeren en kinderen 
die reeds ten laste genomen zijn overeenkomstig het educatief project van 
de diensthhhhhhhhh. De Code Madrane voorziet dat de diensten van de 
administratie (artikel 35 van de Code en artikel 53 van de Code) op verzoek 
van het kind, van een familielid, van één van de vertrouwelingen van het 
kind of van de algemeen afgevaardigde, elke dienst (al dan niet erkend) die 
zich met het kind bezighoudt, kunnen "interpelleren" om aan deze dienst 
meer informatie te vragen over de weigering om tussen te komen. Deze 
controle is echter niet systematisch, niettegenstaande de aanbeveling in die 
zin van het Rekenhof in 2016 (Cour des comptes 2016). 

                                                      
hhhhhhhhh Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 

betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van 
gespecialiseerde residentiële diensten http://www.ejustice.just.fgov.be 
/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=55&imgcn.y=11&DETAIL=2018120518%2FF&caller=list&r
ow_id=1&numero=2&rech=2&cn=2018120518&table_name=LOI&nm=2019040558&l
a=F&chercher=c&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&text1=services+residenti
els+specialises+&fromtab=loi_all&sql=%28+tit+contains+proximity+40+characters%2

In de Franse Gemeenschap bestaat er ook een systeem van 
voorbehouden capaciteit om aan de beslissingsinstanties een 
bevoorrechte toegang te geven tot een bepaald aantal tenlastenemingen 
om deze bij voorrang toe te kennen aan de jongeren die ze het meest nodig 
hebben. Dit systeem creëert geen nieuwe plaatsen (Fédération Wallonie-
Bruxelles 2019). Meer in het bijzonder worden aan elke opdrachtgevende 
dienst (Dienst Jeugdhulp, Dienst Jeugdbescherming en de jeugdrechtbank), 
voor hun uitsluitend gebruik, een bepaald aantal vaste plaatsen toegewezen 
binnen bepaalde vooraf vastgelegde erkende diensteniiiiiiiii. Dit systeem 
beoogt niet alle diensten en, binnen de betrokken diensten, enkel de helft 
van de capaciteit. Zoals het Rekenhof in 2016 aangaf, is de verdeling van 
de voorbehouden capaciteit gebeurd op een ogenblik waarop er nog geen 
onderzoek van de noden was  (Cour des comptes 2016). 

Een van de gevolgen van de afwezigheid van verplichting tot tenlasteneming 
is dat er een aantal jongeren zijn die veelvoudige behoeften hebben maar 
nergens kunnen ondergebracht worden. Er bestaat geen gelijkaardig 
systeem zoals dat voorzien in Vlaanderen waarbij een specifieke 
bijkomende subsidie toegekend wordt aan de dienst die een jongere met 
complexe noden ten laste neemt en die niet geholpen kan worden in het 
reguliere systeem en voor wie een geïndividualiseerde hulp georganiseerd 
moet worden in het kader van een intersectoraal zorgnetwerk (zie 5.3.5).jjjjjjjjj 

3.5.2.5 Vrijwillige hulpverlening 

Principes 
De maatregelen van vrijwillige hulpverlening/hulpverlening met instemming 
staan beschreven in artikel Boek III van de Code Madrane. Jeugdhulp 

8+%27services%27%2526+%27residentiels%27%2526+%27specialises%27%29+++
%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#hit1.  

iiiiiiiii  Derhalve zijn niet alle diensten betrokken. 
jjjjjjjjj  B.Vl. Reg. 9 oktober 2015 betreffende het intersectorale zorgnetwerk en tot wijziging 

van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale 
jeugdhulp, wat betreft de prioritair toe te wijzen hulpvragen, B.S. 17 november 2015 

http://www.ejustice.just.fgov.be/
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ontfermt zich over jongeren tussen 0 en 18 jaar (uitzonderlijk tot 20 jaar 
wanneer de maatregel aangevraagd werd voor de 18de verjaardagkkkkkkkkk) 
en hun familie.  

De hulpmaatregelen zijn van toepassing op kinderen in moeilijkheden en 
op personen die problemen hebben bij het nakomen van hun ouderlijke 
verplichtingen alsook op alle kinderen van wie de gezondheid of veiligheid 
in gevaar zijn of voor wie de opvoeding in gevaar komt door zijn/haar 
gedrag of het gedrag van de gezinsleden of vertrouwelingen van het kind. 
Alle maatregelen gelden voor een maximale duur van één jaar (met 
mogelijke verlenging van één jaar). 

De voorgestelde hulp moet steeds schriftelijk goedgekeurd worden door 
de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen én door de jongere zelf vanaf 
de leeftijd van 14 jaar (vanaf 12 jaar wanneer de jongere een advocaat 
heeft) lllllllll. Alle begunstigden moeten op de hoogte zijn van de maatregelen 
en het dossier moet toegankelijk zijn. De Code Madrane voorziet ook dat de 
consulent jeugdhulp een plan voor het kind opmaakt met alle maatregelen 
die genomen werden en die zullen genomen worden, de adviezen, de 
historiek; deze consulent volgt de jongere tot aan het einde van het parcours 
(zelfs wanneer de jongere nadien vervolgd wordt)mmmmmmmmm. 

Overeenkomstig voormelde algemene principes gaat het hier eveneens om 
een bijkomende en aanvullende hulpverlening: zij versterkt ofwel een 
reeds aanwezige hulpverlening of zij komt tussen wanneer de 
eerstelijndiensten geen geschikte oplossing kunnen bieden. 

                                                      
kkkkkkkkk  Enkel voor de begeleidingsmaatregelen. 
lllllllll  Artikel 23 van de Code.  

Organisatie en actoren van de vrijwillige hulpverlening 
Rol van de Service de l’Aide à la Jeunesse (Dienst Jeugdhulp) 
Wanneer een jongere (door de school via het CLB of Les Services de 
Promotion de la Santé à l'école (PSE), L'Office de la Naissance et de 
l'Enfance (ONE), de huisarts, het netwerk voor geestelijke gezondheidszorg, 
het parket, …) doorverwezen wordt naar de jeugdhulp of zich richt tot de 
jeugdhulp, wordt hij ten laste genomen door de ‘services de l’aide à la 
jeunesse’ (SAJ). De SAJ maken deel uit van de "gedecentraliseerde" 
overheidsdiensten van de algemene administratie voor jeugdhulp. In de 
Franse Gemeenschap zijn er 13 SAJ (één per gerechtelijk arrondissement). 
De territoriale bevoegdheid van de adviseur wordt bepaald door de 
verblijfplaats van de personen die het ouderlijk gezag over het kind 
uitoefenen of, wanneer het ouderlijk gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend 
door ouders die gescheiden zijn, door de verblijfplaats van de ouder bij wie 
het kind gewoonlijk verblijft. In geval dit adres onbekend is, is de bevoegde 
SAJ die van de plaats waar het kind zich bevindt. 

In Vlaanderen is de organisatie anders omdat de toegang tot de diensten 
die erkend en gesubsidieerd zijn door de jeugdhulp gebeurt via een 
"intersectorale toegangspoort", een gecentraliseerde administratie die 
jeugdhulp en gehandicaptenzorg combineert en die op regionaal niveau 
georganiseerd is (zie hoger, 5.3.2).  

De SAJ werken meer lokaal (13 georganiseerd op het niveau van elk 
gerechtelijk arrondissement tegenover 5 in Vlaanderen, min of meer 
georganiseerd op provinciaal niveau). 

De SAJ verwijst de jongere in de eerste plaats door naar de 
eerstelijnsdiensten of naar de gespecialiseerde diensten, 
overeenkomstig hun aanvullend karakter en steunen de jongere bij de 
stappen die ondernomen worden. 

mmmmmmmmm  Artikel 24 van de Code.  
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• Onder de eerstelijndiensten kunnen we onder andere vermelden de 
diensten van het OCMW, de eerstelijngezondheidsdiensten… 

• De meer gespecialiseerde diensten zijn onder andere het ONE, de 
diensten voor de personen met een handicap of teams van SOS 
Enfants.  

Het is pas nadat vastgesteld werd dat geen andere particulier of dienst het 
kind op een gepaste manier kan helpen, dat de SAJ, uitzonderlijk en 
voorlopig, de zorg kan toekennen aan een al dan niet erkende dienst of 
aan een pleegzorger om, gedurende de tijd die nodig is, aan de jongere de 
gepaste hulp te bieden. De SAJ zal bij voorkeur kiezen voor een ambulante 
hulpverlening en subsidiair een plaatsing voorstellen. De SAJ moet altijd 
voorrang geven aan de andere leden van het gezin of aan een pleegzorger 
(artikel 26 van de Code Madrane). 

De erkende diensten van de l’Aide à la jeunesse 
Het is niet mogelijk om hier een gedetailleerd overzicht te geven van alle 
diensten voor jeugdhulp en jeugdbescherming (ongeveer 360). De diensten 
die deze hulp verstrekken, zijn private diensten die gesubsidieerd worden 
door de hulpverlening aan de jeugd. Globaal bestaan er bij deze erkende 
diensten 9 types ambulante diensten en 9 types residentiële diensten. 
Deze diensten zijn schematisch voorgesteld in Figuur 1 hierna en worden 
kort beschreven in de bijlage. 
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Figuur 2 – Organigram van de jeugdhulp in de Federatie Wallonië-Bruxelles 
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Onder de ambulante diensten zijn er bijvoorbeeld de ‘services d'actions 
en milieu ouvert’ (AMO). Deze diensten bieden een individuele hulp aan 
de jongere en komen tussen in zijn leefomgeving, los van elke opdracht. De 
"Maisons de l'adolescent" (MADO)nnnnnnnnn bieden een individueel 
begeleidingsnetwerk aan. 

Onder de residentiële diensten zijn er onder andere les services résidentiels 
d’urgence (SRU)  voor de situaties waarbij het leven van het kind 
onmiddellijk in gevaar is en les services résidentiels d’observation et 
d’orientation (SROO) die een residentiële opvang aanbieden voor een duur 
afhankelijk van de pedagogische oriëntatie. De diensten die opvang 
aanbieden in een noodsituatie hebben te kampen met een grote vraag en 
hun interventie is van heel korte duur. De Services résidentiels spécialisés 
(SRS) zijn de voornaamste diensten voor de opvang van jongeren met een 
profiel dat het meest aansluit bij het profiel van de jongeren die worden 
opgenomen in For K bedden omdat zij jongeren opvangen voor wie 
dringende en gespecialiseerde hulp noodzakelijk is gelet op gewelddadig of 
agressief gedrag, zware psychologische problemen. Zij moeten zich niet 
beperken tot jongeren die een delict gepleegd hebben, integendeel, zij 
richten zich bij voorrang tot deze jongeren. 

Het aantal plaatsen in de SAJ-diensten is beperkt. De erkende SAJ-diensten 
worden voor 100% gefinancierd en vragen geen financiële bijdrage van de 
gezinnen. Alle individuele kosten van een kind dat geplaatst wordt in een 
erkende SAJ-dienst worden gedragen door de SAJ (desgevallend met een 
deelname ten laste van de ouders)ooooooooo. Deze hulp is bijgevolg niet 
rechtstreeks toegankelijk voor de jongeren maar dient door de SAJ 
aangevraagd te worden. 

Daarentegen kan de SAJ niet beslissen om hulp te verlenen die 
georganiseerd wordt door de sector van de geestelijke gezondheidszorg of 
van de gehandicaptenzorg. Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 

                                                      
nnnnnnnnn  Deze "maisons de l’adolescent" moeten op één plek de competenties van partners uit 

zeer verschillende domeinen samenbrengen waardoor ze in een netwerk en 
complementair kunnen werken om een relais en een effectief antwoord te zijn voor de 
adolescent en zijn gezin». Hun opdracht is er derhalve ook één van ondersteuning en 
heroriëntering.  

jongeren is geen deel van de SAJ. Wanneer een jongere nood heeft aan 
een "psychiatrisch bed" kan de SAJ dit niet zelf toekennen; de dienst zal de 
betrokken diensten moeten contacteren en vragen of zij bereid zijn om de 
jongere te behandelen. 

Bovendien, ook al hebben de structuren die erkend zijn en gesubsidieerd 
worden in het kader van de jeugdhulp en de jeugdbescherming, soms intern 
een psycholoog in dienst, beschikken zij bijna nooit over pedopsychiatrische 
deskundigheid. De structuren zijn vaak niet in staat om kinderen ten laste te 
nemen met zware psychologische of psychiatrische problemen. Vaak 
kunnen zij ook geen diagnose van deze problemen stellen. 

Mandaat (Le mandat) 
Onder de diensten vermeld in vorig punt, werken zij niet allemaal in het 
kader van een ‘opdracht’. Sectie 22 van artikel 2 van het voorafgaand boek 
van de Code Madrane definieert mandaat als « la décision par laquelle le 
conseiller de l’aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse 
ou le tribunal de la jeunesse confie une mission d’aide ou de protection d’un 
enfant ou d’un jeune à une personne ou un service dans le cadre de son 
agrément ». (de beslissing waarbij de consulent SAJ, de directeur voor 
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". Analoog is een dienst onder 
mandaat (31°) een "dienst waaraan consulent SAJ, 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".  

In het Advies 54/03, verschenen in 2008, stelt de Commission de 
Déontologie de l’Aide à la Jeunesse dat "in de sector van de jeugdhulp de 
term "mandaat" gebruikt wordt om de situatie te beschrijven waarin een 
gerechtelijke of een administratieve instantie de uitvoering van een opdracht 

ooooooooo  Besluit van 23 januari 2019 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende 
de subsidies en tegemoetkomingen voor individuele kosten in verband met de 
tenlasteneming van kinderen en jongeren. B.S. 12.02.2019. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=57&imgcn.y=9&DETAIL=2019012306%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=&cn=2019012306&table_name=LOI&nm=2019040251&la=F&sql=dd+%3D+date%272019-01-23%27&language=fr&tri=dd+as+rank&fromtab=loi#hit1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=57&imgcn.y=9&DETAIL=2019012306%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=&cn=2019012306&table_name=LOI&nm=2019040251&la=F&sql=dd+%3D+date%272019-01-23%27&language=fr&tri=dd+as+rank&fromtab=loi#hit1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=57&imgcn.y=9&DETAIL=2019012306%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=&cn=2019012306&table_name=LOI&nm=2019040251&la=F&sql=dd+%3D+date%272019-01-23%27&language=fr&tri=dd+as+rank&fromtab=loi#hit1


 

102  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

aan een dienst of een persoon toevertrouwt". Dit impliceert dat een 
gemandateerde dienst een uitvoerder is die een beslissing uitvoert die 
genomen werd door de mandaterende autoriteit. Maar het gaat hier niet 
over een uitdrukkelijk bevel, wat een zekere vorm van autonomie en 
onafhankelijkheid geeft aan de gemandateerde dienst. Dit betekent dat een 
gemandateerde dienst de opdracht kan weigeren - met naleving van de 
wettelijkheid en de deontologie -, de methode voor uitvoering van de 
opdracht kan kiezen en de mandaterende autoriteit moet adviseren en 
verduidelijking geven wanneer dit nodig blijkt. Er dient ook opgemerkt te 
worden dat de mandaterende autoriteit en de gemandateerde dienst het 
voorwerp van de opdracht op een gedetailleerde wijze moeten 
verduidelijken: dit laat toe om de relatie tussen de actoren te verduidelijken, 
met inbegrip van de definiëring van de rollen; anderzijds biedt de 
gedetailleerde aanduiding van het onderwerp van het mandaat criteria voor 
het evalueren voor de uitvoering van hun opdracht (Fédération Wallonie-
Bruxelles 2020). 

In de praktijk impliceert het mandaat dat de gemandateerde dienst door een 
autoriteit naar een jongere "gezonden" wordt en met deze autoriteit moet 
samenwerken. Het mandaat geeft een zekere legitimiteit aan de interventie 
in de zin dat de dienst niet rechtstreeks gecontacteerd wordt door de 
persoon die hulp nodig heeft. Volgens Leborgne (2008) oefent het mandaat 
een zekere vorm van dwang uit die, in het geval van een therapeutische 
relatie, problematisch kan zijn want deze relatie vereist een zeker 
vertrouwen tussen de jongere en de tussenkomende partij (Leborgne 2008). 
Het is ook mogelijk dat de gemandateerde dienst op punctuele wijze een 
situatie moet evalueren die aan de autoriteit gesignaleerd is opdat deze een 
beslissing zou kunnen nemen (bijvoorbeeld een plaatsing). De 
aanwezigheid van een mandaat, ongeacht of deze afkomstig is van de 
jeugdhulp of van de rechter "verplicht" een dienst of een instelling om tussen 
te komen en legt aan de betrokken dienst of instelling de verplichting op om 
een verslag uit te brengen aan de mandaterende autoriteit.  

Een mandaat heeft een ambivalente impact: enerzijds kan het de situatie 
openen met de familie en toelaten om te werken op lange termijn. De 
mandaat kan de jongere en zijn naaste omgeving "dwingen" om hulp toe te 
laten, zij het op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg of jeugdhulp. 
Anderzijds is het mogelijk dat een mandaat een tegenovergesteld effect 

heeft op de samenwerking met de familie en de jongere doordat de 
vertrouwensrelatie aangetast wordt. 

Multidisciplinaire begeleiding in geval van mishandeling 
In geval van mishandeling kan de SAJ (of iedere andere persoon) de teams 
van SOS Enfants contacteren. Deze teams zijn geïntegreerd in ONE; zij 
treden op binnen een eigen wettelijk kader, los van de Code Madrane en 
hebben als opdracht situaties waarbij kinderen het slachtoffer zijn van 
fysieke, psychologische, seksuele, institutionele mishandeling of 
verwaarlozing te voorkomen en aan te pakken. Wanneer zij door de SAJ 
ingeschakeld worden, zullen de teams van SOS Enfants de SAJ op de 
hoogte houden en een verslag bezorgen. 

De 14 teams van SOS Enfants verzekeren een pluridisciplinaire (hulp en 
toezicht) tenlasteneming van situaties waarbij kinderen het slachtoffer zijn 
van mishandeling, ongeacht of het gaat om fysieke, psychologische, 
seksuele of institutionele mishandeling. Zij kunnen ook tussenkomen in een 
context waar er bepaalde risico's zijn of in het geval van verwaarlozing. Deze 
teams bestaan uit artsen, psychologen, maatschappelijke assistenten en 
juristen en houden zich bezig met problematische situaties met begeleiding 
van de gezinnen. 

Wanneer zij een melding krijgen, gaan de teams over tot een 
pluridisciplinaire evaluatie van de situatie en, indien nodig, bieden zij de 
gepaste hulp aan. In dit kader verzorgen zij psychologische en/of sociale 
ondersteuning, en zelfs de psychotherapeutische tenlasteneming van het 
kind/de jongere (slachtoffer of dader van de mishandeling) en/of van de 
(toekomstige) ouders. De teams komen tussen ofwel in het kader van een 
gerichte consultatie ofwel een begeleiding op langere termijn. 
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De netwerkvorming van de jeugdhulp 
Er bestaan op het terrein verschillende initiatieven gelieerd met de SAJ. Het 
is onmogelijk om hier alle samenwerkingen en verbanden met de SAJ op te 
sommen. 

Toch is het interessant om desbetreffend te vermelden dat 
"preventiebeoordelingen" uitgevoerd worden door preventieadviseurs en 
dat vervolgens verslag uitgebracht wordt aan de regering door de colleges 
van preventie. Eveneens is het nuttig te noemen ‘le conseil communautaire 
de l’aide à la jeunesse’ en ‘le Conseil de concertation intra-sectorielle’. 

• Le conseil de prévention (preventieraad) 

De preventieraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle 
actoren van de SAJ van eenzelfde gebied, zijnde alle diensten van de 
administratie maar ook magistraten, vertegenwoordigers van alle types 
erkende diensten die op het gebied aanwezig zijn, van ONE, van het 
OCMW, van de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg. Merk 
op dat de vertegenwoordigers van de netwerken voor geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren niet in de 
preventieraad zetelen. 
De Preventieraad heeft als voornaamste taak het uitvoeren van een 
sociale beoordeling voor zijn grondgebied en het opmaken van een 
voorstel van driejaarlijks actieplan en bestemming van de beschikbare 
begrotingppppppppp. Deze sociale beoordeling bevat een soort inventaris 
van de aanwezige diensten en van de algemene problematieken. 

• Le collège de prévention (preventiecollege) 

Het preventiecollege 

Het preventiecollege coördineert de sociale beoordelingen van de 
verschillende preventieraden, bezorgt de resultaten van zijn 
werkzaamheden aan de regering en aan de gemeenschapsraad en 
moedigt de uitwisseling en de harmonisering van goede praktijken 
binnen de afdelingen en de arrondissementen aan waarbij de 

                                                      
ppppppppp  http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=8824.  

kenmerken van elk van die in acht genomen moeten worden, onder 
andere door het creëren van gemeenschappelijke preventietools. 

• Conseil communautaire (gemeenschapsraad) 

De gemeenschapsraad is een denkorgaan dat een algemene 
bevoegdheid heeft om op eigen initiatief of op vraag van de regering 
adviezen en voorstellen te geven over alle aangelegenheden inzake 
preventie, jeugdhulp en jeugdbescherming, met inbegrip van de 
hulpverlening aan mishandelde kinderen en met uitzondering van 
adoptie. De samenstelling van deze raad is opgenomen in artikel 127 
van de Code Madrane.  

• Conseil de concertation intra-sectorielle (raad voor intrasectoraal 
overleg) 

De raad voor intrasectoraal overleg heeft als opdrachten: 1° het overleg 
en de samenwerking bevorderen van het geheel van de actoren van 
preventie, jeugdhulp en jeugdbescherming van de afdeling of het 
arrondissement om hun praktijken te verbeteren; 2° aan 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. De samenstelling van de raad voor intersectoraal 
overleg is opgenomen in artikel 130 van de Code Madrane. 

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=8824
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3.5.2.6 De gerechtelijke jeugdbescherming in geval van een 
gevaarlijke situatie of problematische opvoeding 

Wanneer is er gerechtelijke hulpverlening? 
Wanneer de jongere en/of zijn familie niet meer samenwerken met de SAJ 
in het kader van de vrijwillige hulpverlening of wanneer de SAJ vaststelt dat 
het kind in gevaar verkeert of de opvoedingsomstandigheden in gevaar zijn, 
zal de SAJ-consulent het dossier overmaken aan het parket waardoor er 
een juridisering van de situatie komt. 

De Procureur des Konings beslist om de zaak aanhangig te maken bij de 
Jeugdrechter die een dringende plaatsing kan bevelen voor een duur van 
maximum 30 dagen (verlengbaar) één keer met vijfenveertig dagen (artikel 
37 Code Madrane) of ambulante of residentiële maatregen van gedwongen 
hulpverlening (artikel 51 Code Madrane). 

De rol van de Services Protection de la Jeunesse (Diensten voor 
jeugdrechtelijke bescherming) (SPJ) en van de Directeur SPJ 
De diensten voor gerechtelijke bescherming komen tussen wanneer de 
samenwerking niet meer mogelijk is in het kader van de vrijwillige 
hulpverlening voor de situaties waarbij minderjarigen in gevaar verkeren of 
wanneer de jongere een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd (zie 
hierna). De SPJ komt tussen op vraag van de rechter of het Parket. 

Er bestaan 13 diensten voor gerechtelijke bescherming, één per 
gerechtelijke divisie van de Federatie Wallonië-Brussel, beheerd door een 
directeur voor jeugdbescherming die in zijn opdrachten bijgestaan wordt 
door de afgevaardigden. De belasting voor de gerechtelijke divisies is 
verschillend en varieert van 70 tot 120 dossiers per afgevaardigde.  

In de praktijk en éénmaal de afgevaardigde van de SPJ aangesteld is door 
de rechter, coördineert hij de tenlasteneming van de jongere en zoekt een 
oplossing die aangepast is aan de noden en de situatie van de betrokkene. 
Hij ontmoet de jongere tijdens een individueel gesprek waarbij ook een 
advocaat aanwezig kan zijn. Zoals de SAJ kan de SPJ opdracht geven aan 
een ambulante of een residentiële dienst om de jongere ten laste te nemen. 
Het voorstel wordt vervolgens bekrachtigd door de Directeur SPJ. Hij heeft 

een mandaat wat betekent dat hij van zijn opdracht verslag moet uitbrengen 
aan de rechter.  

Wanneer de Directeur SPJ vaststelt dat er geen gevaar of moeilijkheden 
meer zijn, en dat de maatregel die door de rechtbank werd opgelegd, niet 
meer nodig is, kan hij voorstellen om het dossier te sluiten, of hij kan een 
akkoord voor homologatie voorleggen aan de Jeugdrechtbank en deze 
toestand meedelen aan de SAJ consulent. 

De mogelijke maatregelen 
Net zoals voor de vrijwillige hulpverlening moeten de 
beschermingsmaatregelen in de eerste plaats in het gezin overwogen 
worden. Maar wanneer het nodig is dat de jongere uit zijn leefmilieu 
verwijderd wordt, voorziet artikel 51 van de Code het volgende: 

Nadat de jeugdrechtbank heeft vastgesteld dat de gezondheid of de 
veiligheid van de jongere onmiddellijk en ernstig in het gedrang is en dat de 
betrokken personen de vrijwillige hulpverlening waartoe voorafgaandelijk 
door de consulent werd beslist, weigeren of nalaten, kan de jeugdrechtbank, 
desgevallend 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 aan het kind een 
tijdelijke huisvesting buiten zijn familiaal leefmilieu wordt verleend 
met het oog op zijn opvoeding of zijn behandeling; 

3° het kind dat meer dan zestien jaar oud is de mogelijkheid bieden 
om zelfstandig of onder toezicht te gaan wonen en zich te laten 
inschrijven in het bevolkingsregister van die verblijfplaats. 

De gezondheid of de veiligheid van een kind wordt beschouwd als ernstig 
bedreigd wanneer zijn lichamelijke of psychische integriteit ernstig bedreigd 
zijn, ofwel omdat het kind gewoonlijk of herhaaldelijk gedragingen heeft die 
deze werkelijk en rechtstreeks bedreigen ofwel omdat het kind het 
slachtoffer is van ernstige nalatigheid, mishandeling, misbruik van gezag of 
seksuele misbruiken, die deze rechtstreeks en werkelijk bedreigen.  
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De Code Madrane beoogt niet specifiek de For-K eenheden maar deze zijn 
in de zin van voornoemd artikel wel "instellingen" die een "behandeling" 
aanbieden. 

Dit deel van de Code Madrane verduidelijkt niet of dit type van beslissing 
genomen moet worden op basis van een gedetailleerd pedopsychiatrisch 
verslag. Er bestaat dus enige onzekerheid wat dit betreft op wettelijk vlak.  

Artikel 123 van de Code daarentegen (artikel dat ondergebracht is in de 
sectie die van toepassing is op jongeren die vervolgd worden voor een als 
misdrijf omschreven feit) verduidelijkt ruim als volgt: 

"De jeugdrechtbank 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 
jeugdrechtbank 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." 

3.5.2.7 Gerechtelijke hulpverlening voor jongeren die een als 
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. 

Principes 
Het decreet van 2018 herneemt de grote lijnen van de hervorming van 2006 
waarbij de wetgever ervoor gekozen had om oplossingen te bieden voor de 
jeugddelinquentie die "educatief, preventief, snel en efficiënt" moesten zijn 
maar "tegelijkertijd ook vallen onder bescherming, opvoeding en dwang". De 
tekst wou ook de herstelbenadering bevestigen van de jeugddelinquentie 
met nadruk op de responsabilisering van de jongere en met inachtneming 
van de rechten van het slachtoffer (p28 (Goedseels and Ravier 2020)).     

 

In tegenstelling tot Vlaanderen, blijft de Franse Gemeenschap de termen 
"een als misdrijf omschreven feit" verder gebruiken en spreken zij over 
"beschermingsmaatregelen" om de dwangmaatregelen voor MOF jongeren 
aan te duiden. 

De Code Madrane laat een zekere beoordelingsmarge voor de rechter in de 
keuze van de toe te passen maatregelen inzake bescherming, 
sanctionering, herstel en zelfs de strafmaatregelen inzake 
jeugddelinquentie. Maar tegelijkertijd voert de Code ook een zekere 
hiërarchie van de maatregelen in en wil voorrang geven aan de alternatieve 
maatregelen boven de plaatsing in een GI, wat gezien wordt als een 
maatregel die pas in laatste instantie genomen wordt ressort (Papazoglou 
2019). 

Het decreet is van toepassing op alle jongeren die vervolgd worden wegens 
een als misdrijf omschreven feit, gepleegd voor de leeftijd van achttien jaar. 
De maatregelen die opgelegd worden door de jeugdrechtbank kunnen duren 
tot wanneer de jongere de leeftijd van 20 jaar bereikt heeft. 

Het herstelgericht aanbod en de maatregelen die behoren tot de 
bevoegdheid van het openbaar ministerie 
Wanneer een jongere een strafbaar feit pleegt (MOF of als misdrijf 
omschreven feit), ontvangt het Parket de processen-verbaal van de politie 
ingevolge de indiening van een klacht door het slachtoffer. Het Parket kan 
dan verschillende beslissingen nemen, met signalement aan de SPJ die 
desgevallend de jongere zal begeleiden bij de uitvoering van de maatregel.   

Rangschikking zonder gevolg of met een waarschuwingsbrief (art. 95) 

Wanneer het Parket oordeelt dat voor de gepleegde misdrijven, in dit 
stadium, de jeugdrechter nog niet ingeschakeld moet worden, beschikt het 
toch over de mogelijkheid om een duidelijk signaal te geven door aan de 
jongere een waarschuwingsbrief te bezorgen met een afschrift van de 
waarschuwingsbrief aan de personen die het ouderlijk gezag ten aanzien 
van de jongere uitoefenen of aan de personen die de jongere in rechte of in 
feite opvangen. De rechter oordeelt dat de feiten ten laste van de jongere 
bewezen zijn, maar klasseert het dossier.    
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‘Herinnering aan de wet’ (art 96) 

De rechter kan de jongere laten oproepen door de criminoloog of de 
magistraat van de sectie "Jeugd". Er wordt aan de jongere meegedeeld dat 
hij niet mag recidiveren en de personen die het ouderlijk gezag ten aanzien 
van de jongere uitoefenen, worden uitdrukkelijk verzocht om beter toe te 
zien op hun kind. 

Herstelgericht bemiddelingsaanbod (art 97) 

Wanneer een slachtoffer een nadeel geleden heeft, kan het Parket, bovenop 
de waarschuwing, bemiddeling voorstellen. Het doel hiervan is tegemoet te 
komen aan de vraag van het slachtoffer en de aandacht van de jongere op 
zijn verantwoordelijkheid te vestigen door hem persoonlijk bij het 
herstelproces te betrekken. 

Het herstelgericht aanbod en de maatregelen die behoren tot de 
bevoegdheid van de jeugdrechtbank 
Het Parket kan de jeugdrechter inschaklen met het oog op het nemen van 
maatregelen. Daarbij houdt de jeugdrechter rekening met de leeftijd en de 
persoonlijkheid van de minderjarige, zijn leefomstandigheden, 
schoolopleiding, veiligheid en het gevaar dat de jongere voor anderen kan 
vertonen. Naast een sociale beoordeling door de SPJ, voorziet artikel 99 dat 
de jeugdrechter ook kan vragen dat de jongere een medisch-psychologisch 
of een medisch onderzoek ondergaat. 

Voor de MOF jongeren, jonger dan 12 jaar, is het niet mogelijk een plaatsing 
uit te spreken, enkel toezicht, begeleiding en gespecialiseerde begeleiding.  

De hiërarchie van de maatregelen 
Er wordt voorrang gegeven aan een herstelgericht aanbod en aan een 
project dat de jongere kan voorbereiden voor de uitspraak over de grond 
van de zaak door de jeugdrechtbank. De jongere weghalen uit zijn 
leefomgeving is een maatregel die pas overwogen kan worden na andere 
maatregelen, type ambulante maatregelen, zoals toezicht, het opleggen van 
een opvoedingsprestatie in het algemeen belang uit te voeren, begeleiding 
of gespecialiseerde begeleiding, de jongere voorwaarden opleggen opdat 

hij in zijn leefomgeving zou kunnen blijven. Bij het verwijderen van de 
jongere uit zijn leefomgeving dient ook een bepaalde hiërarchie 
gerespecteerd te worden: plaatsing in gezin of bij leefgenoten, pleeggezin, 
gespecialiseerde instelling met het oog op de opvoeding of de behandeling, 
een open overheidsinstelling en ten slotte een gesloten overheidsinstelling 

Wanneer het herstelgericht aanbod dat door de jongere is voorgesteld, 
onverwezenlijkbaar of onaangepast blijkt, kan de rechter onder andere 
volgende maatregelen nemen, zoals vermeld in artikel 108 van de Code 
Madrane: 

1. de jongere berispen (de enige maatregel die mogelijk is voor kinderen 
jonger dan 12 jaar) 

2. de jongere, via de directeur, aan het toezicht van de dienst voor 
jeugdbescherming onderwerpen; 

3. de jongere opleggen een opvoedingsprestatie in het algemeen belang 
uit te voeren in ovreenstemming  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, inclusief een begeleiding door een centrum voor 
geestelijke gezondheid of een erkende psycho-medisch-sociale dienst 
(artikel 120 § 4) 

5. de jongere voorwaarden opleggen opdat hij in zijn leefomgeving zou 
kunnen blijven, desgevallend onder het toezicht van de SPJ of de politie 
plaatsen (zie artikel 121); 

6. de jongere verwijderen uit zijn leefomgeving, mits inachtneming van de 
hiërarchie bedoeld in artikel 122, te weten de jongere toevertrouwen 
(deze maatregel is verenigbaar met de begeleiding) 

In het kader van artikel 122 (verwijdering) neemt de rechter de volgende 
volgorde in acht: 

• aan een lid van zijn gezin of aan een van zijn leefgenoten; 

• aan een pleegzorger die noch een familielid noch een leefgenoot is; 
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• aan een aangepaste instelling met het oog op zijn opvoeding of 
behandeling op basis van een gedetailleerd pedopschychiatrisch 
verslag waaruit, na een onderzoek dat maximaal veertien dagen oud is, 
de therapeutische noodzaak van deze maatregel blijktqqqqqqqqq; 

• aan een overheidsinstelling 
De Code beoogt niet specifiek de For-K eenheden maar deze zijn in de zin 
van voornoemd artikel wel "instellingen" die een "behandeling" aanbieden. 

Artikel 123 van de Code (artikel dat ondergebracht is in de sectie die van 
toepassing is op jongeren die vervolgd worden voor een als misdrijf 
omschreven feit) verduidelijkt als volgt: 

"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." 

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 (artikel 98 van de Code): 

1. het belang van de jongere; 

2. zijn persoonlijkheid en zijn maturiteitsgraad; 

3. zijn leefomgeving; 

                                                      
qqqqqqqqq  In geval In dringende gevallen, kan de jeugdrechtbank 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 

4. de ernst van de feiten, hun herhaling en hun anciënniteit, de 
omstandigheden waarin 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 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. 

Zoals hoger vermeld, behoudt de Code Madrane het beschermingsmodel 
wat betreft delinquentie en het belang van het kind blijft het eerste criterium. 
Er wordt echter ook rekening gehouden met andere elementen die even 
belangrijk zijn (p28 (Goedseels and Ravier 2020)) waaronder de ernst van 
de feiten of de antecedenten van de jongere. De beschikbaarheid van de 
middelen voor behandeling is ook een element waarmee de rechter kan 
rekening houden alvorens een maatregel voor te stellen. Dit criterium laat 
de rechter toe om, ook al heeft een jongere nood aan een behandeling in 
For-K, een andere maatregel te bevelen wegens gebrek aan 
beschikbaarheid van de maatregel waarvoor hij aanvankelijk gekozen zou 
hebben. 

De Gemeenschapsinstellingen (GI) 
De plaatsing in een GI is pas mogelijk vanaf de leeftijd van 14 jaar (in het 
vorige decreet vanaf 12 jaar). Een afwijking is mogelijk voor jongeren tussen 
12 en 14 jaar wanneer er een gevaar is. Bovendien is plaatsing in een 
gemeenschapsinstelling enkel mogelijk wanneer de jongere bepaalde 
categorieën van MOF gepleegd heeft, vermeld in artikel 122, waaronder de 
feiten gekwalificeerd als slagen en verwondingen, met verzwarende 
omstandigheden, of het plegen van een nieuw als MOF na een eerste 
huisvesting. Ten slotte, zoals hierboven vermeld, moet het gaan om 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.. 
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oplossing in laatste instantie. Zoals vermeld, verbiedt de Code Madran ook 
dat jongeren met een mentale beperking in een GI geplaatst worden. Al 
deze "verhinderingen" kunnen, zoals het Rekenhof in zijn verslag 2020 
vermeldt, het volume van het aantal tenlastenemingen in GI beïnvloeden. 
Dientengevolge zouden zij een invloed kunnen hebben op de vraag van 
tenlasteneming in For-K. In het kader van de studie van het Rekenhof is het 
aantal minderjarigen in GI en voor wie een mentale stoornis vastgesteld 
werd, zonder noodzakelijkerwijs door een medische diagnose te zijn 
bevestigd, geëvalueerd door de AGAJ op 31 december 2018 (Cour des 
comptes 2020).   

Overeenkomstig artikel 122 kan de jongere niet aan een overheidsinstelling 
toevertrouwd worden als hij aan een mentale beperking of een mentale 
stoornis lijdt die door een gedetailleerd medisch verslag vastgesteld wordt. 
Dit moet geen pedopsychiatrisch of psychiatrisch verslag zijn. 

De hiërarchie zoals voorzien in de Code, samen met het verbod tot opvang 
in een GI van jongeren met een mentale stoornis, komt duidelijk niet overeen 
met de principes ontwikkeld bij de start van de For-K projecten (zie 
hoofdstuk 1). Oorspronkelijk waren de For-K immers ontworpen als 
instellingen die gedurende een beperkte periode intensieve psychiatrische 
zorgen konden verstrekken aan MOF jongeren en die moesten 
samenwerken, onder andere met de GI om time-outs te organiseren. 

Bovendien is het begrip "mentale stoornis" een heel vaag begrip. Niet alle 
jongeren met een mentale stoornis zijn uitgesloten voor de GI aangezien 
artikel 36 van het besluit, houdende organisatie van de GI, voorziet dat, om 
de noden te bepalen van de jongeren die psychologische of psychiatrische 
zorgen moeten krijgen, de gemeenschapsinstelling onder andere 
samenwerkt met de instellingen van de sector van de geestelijke 
gezondheid en kosteloze toegang voorziet voor psychologische of 
psychiatrische raadplegingen bij deskundigen buiten de 
gemeenschapsinstelling. 

                                                      
rrrrrrrrr  Advies Ontwerp van decreet (van de Franse Gemeenschap) houdende het Wetboek 

van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming.  

De Hoge Raad voor Justitie heeft in 2017rrrrrrrrr bekendgemaakt dat door het 
tekort aan beschikbare plaatsen in geschikte instellingen waar deze 
jongeren behandeld kunnen worden, het risico bestaat dat, wanneer deze 
jongeren niet geplaatst worden in een GI, de daders van zware misdrijven 
in de praktijk niet in een gesloten instelling geplaatst worden en vrij blijven 
rondlopen, met het risico van herhaling. Bovendien heeft de Hoge Raad ook 
de vaagheid van deze bepaling onderlijnd. 

De GI hebben als opdracht de sociale herinschakeling, preventie van 
recidive en het behoud van de openbare veiligheid. De GI zijn openbare 
diensten die wettelijk afhangen van de "Administration générale de l’Aide à 
la Jeunesse". Het zijn de enige plaatsen van vrijheidsberoving (genoemd 
gesloten stelsel) voor minderjarigen (artikel 63 §2 van de Code Madrane). 
In tegenstelling tot de erkende diensten, zijn de GI verplicht om de jongeren 
die hen worden toegewezen, te aanvaarden. Artikel 63 § 1 van de Code 
Madrane bepaalt immers dat de overheidsinstellingen geen jongeren, 
vervolgd zijnde wegens een feit dat als misdrijf wordt omschreven, mogen 
weigeren op te nemen om een andere reden dan de afwezigheid van vrije 
plaatsen. 

Elke GI biedt een pedagogisch project aan met nadruk op de integratie in 
het gezin, in het schoolsysteem en/of op de arbeidsmarkt. Het onderwijs 
wordt verzekerd binnen of buiten de muren van de GI. Het onderwijsteam 
bestaat uit opvoeders, maatschappelijk werkers, psychologen en soms 
pedopsychiaters. In theorie voorziet de Code Madrane (artikel 16) dat het 
pluridisciplinair team van de overheidsinstelling bestaat uit een psycho-
medico-sociaal team, bestaand uit psychiaters, huisartsen, psychologen, 
maatschappelijk assistenten en verpleegkundigen en een educatief team, 
bestaand uit opvoeders, leerkrachten en opleiders, inclusief geestelijk 
raadgevers. In de praktijk hebben de meeste GI een akkoord met een 
psychiater voor een wekelijkse opvolging van een paar uur. 

In de Federatie Wallonië-Brussel zijn er 6 GI: Jumet (open stelsel), 
Wauthier-Braine (open stelsel en gesloten afdeling), Braine-le-Château 
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(gesloten stelsel), Fraipont (open stelsel en gesloten afdeling) en Saint-
Hubert (gesloten stelsel), en Saint-Servais (open en gesloten stelsel – 
opvang van meisjes). 

Het open stelsel kan bestaan uit 1) een opvang van twee weken: dit betreft 
het wijzen op de wettelijke verplichtingen, onder andere voor de jongeren 
die een eerste zwaar misdrijf gepleegd hebben; 2) een balans van 40 dagen 
met het uitwerken van een herinschakelingsproject samen met de jongere, 
zijn gezin en de magistraat. 

De gesloten stelsels stellen eveneens verschillende modaliteiten en 
periodes van begeleiding voor in functie van de projecten. De toegang tot 
de opvang in gesloten stelsels is beperkt tot jongeren die vervolgd worden 
voor als misdrijf omschreven feiten en die het voorwerp uitmaken van een 
gerechtelijke beslissing wegens ernstige feiten of herhalingsssssssss. 

Tijdens het verblijf in een GI worden alle kosten ten laste genomen, 
ongeacht of deze kosten verbonden zijn aan de gezondheid of niet. De 
jongere geniet van een kit welzijn, in de vorm van een som geld te besteden 
voor zijn persoonlijke noden. 

Bovendien zijn alle GI onderworpen aan een commissie van toezicht, 
opgericht bij de Délégué Général aux Droits de l’Enfant, een commissie die 
een onafhankelijk toezicht houdt op de voorwaarden van de 
vrijheidsbeneming van de jongeren en op de waarborging van hun rechten 
binnen de overheidsinstellingen. Zij verlenen, hetzij ambtshalve, hetzij op 
verzoek van de Regering of van het parlement, adviezen of aanbevelingen 

                                                      
sssssssss  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 

betreffende de voorwaarden van de vrijheidsbeneming van de jongeren en 
over de waarborging van hun rechten binnen de overheidsinstellingen. Zij 
zorgen voor de verzoening tussen de jongeren en de directeur en, 
desnoods, moedigen zij de jongere aan een procedure van bezwaar in te 
stellen en zij stellen een jaarlijks verslag van hun activiteiten op dat ze aan 
het parlement en de Regering toesturen (artikel 74).  

De andere erkende diensten 
Het onderbrengen van daders van MOF in een open omgeving, andere dan 
die van de GI en de gezinnen, kan beslist worden door de rechter in private 
instellingen die door de Franse Gemeenschap erkend zijn. Deze 
verenigingen zonder winstoogmerk behouden echter de mogelijkheid om 
een jongere te weigeren wanneer zijn profiel niet overeenstemt met hun 
pedagogisch project. Zoals hierboven vermeld, de "gespecialiseerde 
residentiële diensten" en de vzw's met "bijzondere pedagogische projecten" 
die "break-up-verblijven" voorzien, kunnen ook MOF jongeren opvangen 
(zie Bijlage 1). 

De mobiele begeleidingsteams 
Het Mobiel Begeleidingsteam (l’équipe Mobile d’Accompagnement 
EMA) komt tussen ingevolge een besluit daartoe van de jeugdrechtbank 
voor jongeren die een MOF gepleegd hebben. De tussenkomst gebeurt 
binnen de leefomgeving van de jongere (gezin, school, maatschappelijk) en 
met diens medewerking. De tenlasteneming concentreert zich op de jongere 

bedreigingen te plegen omschreven feit, een aanranding van personen, hebben 
gepleegd die met een hoofdgevangenisstraf veroordeeld 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°. 
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maar impliceert een nauwe samenwerking met en een participatie van het 
gezin van de jongere en, meer in het bijzonder, de ouders. Zij kunnen een 
lichte diagnose stellen maar dit vervangt geenszins de diagnose van een 
pedopsychiater. 

Het EMA neemt ofwel "onderzoeks- en evaluatiemaatregelen" gedurende 
twee weken, om de magistraat in te lichten over de mogelijkheden om de 
jongere in zijn gezin te laten, ofwel "begeleidingsmaatregelen" in de 
leefomgeving van de jongere, gedurende drie maanden, eventueel 
verlengbaar met drie maanden. De begeleidingsmaatregel kan 1) preventief 
zijn voor een snelle interventie bij jongeren die voor de eerste maal een 
misdrijf hebben gepleegd en een maatregel met verwijdering uit de 
leefomgeving vermijdt, 2) volgen op een verblijf in een GI met het oog op 
maatschappelijke en familiale re-integratie; 3) genomen worden bij het 
starten van een autonoom leven, vertrek uit de gezinsomgeving of na een 
opname in een GI. 

Er bestaan 7 EMA-teams, verdeeld volgens de gerechtelijke indelingen: 2 
teams voor Brussel, 1 team voor Nivelles en Charleroi, 1 team voor Mons 
en Tournai, 1 team voor Liège en Verviers, 1 team voor Namur, Dinant en 
Huy en 1 team voor Neufchâteau, Arlon en Marche-en-Famenne. 

Cumulatie van als misdrijf omschreven feiten met de wet van 26 juni 
1990 
Indien de 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. 

                                                      
ttttttttt  http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=8571.  

Uithandengeving 
Wanneer een jongere tussen 16 en 18 jaar bepaalde ernstige feiten pleegt 
en voornoemde maatregelen onvoldoende impact hadden op de jongere, 
kan de jeugdrechter de zaak uit handen geven wat impliceert dat de jongere 
zal verschijnen ofwel voor de bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank, 
ofwel voor het hof van assisen. Behalve de uitzonderingen voorzien in artikel 
125, kan de rechtbank een zaak pas uit handen geven na een sociale studie 
en het medisch-psychologisch onderzoek voorzien in artikel 99, lid 2 en 3. 

3.5.2.8 Registratie van de gegevens 
Momenteel bestaat er geen systeem dat een up-to-date overzicht geeft 
van de beschikbaarheid van SAJ diensten. De afgevaardigden van de 
SAJ en van de SJP contacteren meestal zelf de diensten om een plaats te 
vragen en, indien nodig, doen zij voor de complexe gevallen een beroep op 
de administratie van de AGAJ. 

Sinds 2017 bestaat er binnen de AGAJ een "verbindingscel" aan wie de 
directeurs van de GI dagelijks langs elektronische weg een overzicht 
bezorgen van de beschikbare opvangplaatsen. Er is ook een telefonische 
permanentiedienst voorzien ten behoeve van de jeugdrechters, binnen de 
centrale administratie, die verantwoordelijk is voor de toewijzing van de 
plaatsenttttttttt. Bovendien voorziet de Code Madrane dat "[wanneer] de 
jeugdrechtbank zich voorneemt een maatregel te treffen waarbij het 
optreden van een openbare of erkende dienst betrokken wordt, hij de 
bevoegde administratie raadpleegt die hem inlicht over de mogelijkheden 
inzake opvang en hem raad geeft wat betreft het aangepaste type opvang". 
Tijdens het eerste semester van 2019 werkte de administratie aan de 
uitbreiding van dit systeem van verwerking van de informatie aan de 
erkende diensten(Cour des comptes 2020). 

In 2020 heeft het Rekenhof een kritische audit verricht met betrekking tot 
het beleid van plaatsing van jongeren in de GI in de Franse Gemeenschap. 
In het kader van deze audit heeft het Rekenhof de opvangcapaciteit van de 
GI geëvalueerd, zijnde momenteel 245 plaatsen en de afstemming ervan op 

http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=8571
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de vraag van de jeugdrechters. Het Rekenhof deelt in dit verband mee dat 
het aantal plaatsen in de GI het gevolg is van een historische evolutie en 
niet van een evolutie de resulteert uit de noden van de sector waarbij zij 
ervan uitgaan dat "de administratie van de Franse Gemeenschap niet 
beschikt over enig onderzoek dat toelaat het aantal plaatse in de GI te 
rechtvaardigen". 

Het Rekenhof stelt dat de statistische verwerking van gegevens die 
ingezameld zijn door de AGAJ voor het jaar 2018 toelaat de capaciteit van 
de GI te meten om te voldoen aan de vraag van de jeugdrechters maar niet 
om het aantal daders van MOF te evalueren die niet het voorwerp zijn van 
een tenlasteneming in het kader van de structuren van hulpverlening aan de 
jeugd. 

In principe moeten alle erkende diensten (en niet enkel de diensten bestemd 
voor de MOF) opgenomen zijn in het programma dat voorzien is door de 
Regering en zij beogen dat alle jongeren door een erkende dienst op een 
gepaste wijze ten laste worden genomen. In de praktijk is dit programma 
niet prospectief beschikbaar. De AGAJ werkt met een databank, genaamd 
IMAJ. Bovendien zijn zij gestart met een inventarisering van de 
‘onplaatsbaren’ (incasables). De aanvragen voor zorgverstrekking worden 
niet geregistreerd zodat het moeilijk is de noden vast te stellen. 

3.5.2.9 De tussenkomst in de individuele kosten voor de logies 
verstrekkende diensten voor jeugdhulpverlening en 
jeugdbescherming 

De erkende diensten, of de diensten die niet erkend zijn maar wel 
gesubsidieerd in het kader van de jeugdhulp en de jeugdbescherming, die 
opvang voorzien, collectief of individueel, aan kinderen en jongeren, die 
begeleiding bieden in het autonoom worden of aan de pleegzorgers, kunnen 
subsidies ontvangen voor de individuele kosten met betrekking tot de 
tenlasteneming van kinderen en jongerenuuuuuuuuu. De For-K- eenheden (net 

                                                      
uuuuuuuuu  Besluit van 23 januari 2019 van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende 

de subsidies en tegemoetkomingen voor individuele kosten in verband met de 
tenlasteneming van kinderen en jongeren. B.S. 12.02.2019. 

zoals de K-eenheden), die niet erkend zijn en niet gesubsidieerd zijn door 
de hulpverlening aan de jeugd en die geen onderdak bieden, kunnen geen 
aanspraak maken op deze subsidies van de Franse Gemeenschap. 

Bovendienvvvvvvvvv, sinds 2019, wanneer een kind geplaatst wordt, wordt dit 
kind beschouwd als zijn eigen bijslagtrekkende. Het basisbedrag van een 
eerste kind, het sociaal supplement dat ambsthalve toegekend wordt, 
eventueel het leeftijdssupplement en het supplement voor kinderen met een 
beperking (wanneer dit kind erkend is door de FOD) worden bijgevoegd en 
verdeeld als volgt: 2/3 worden betaald aan het plaatsingsinstituut of de 
plaatsingsautoriteit en 1/3 aan de persoon die het kindergeld ontving voor 
de plaatsing. Deze persoon wordt in het bericht van plaatsing vermeld. De 
rechter kan ook beslissen dat de betaling gebeurt op een spaarboekje dat 
geblokkeerd blijft tot aan de meerderjarigheid van het kind. 

Dit stelsel regelt echter niet wat er gebeurt met de kinderbijslag wanneer het 
kind gehospitaliseerd wordt zoals dit het geval is voor jongeren in For-K. 

3.5.2.10 Samenvatting van de bepalingen van de Code Madrane 
met betrekking tot de plaatsing van minderjarigen in een 
psychiatrische instelling 

De wetgeving voorziet verschillende mogelijkheden om een jongere in 
gevaar of in een problematische opvoedingssituatie (op basis van artikel 37 
in geval van hoogdringendheid en zo niet op basis van artikel 51) of een 
MOF-jongere (hetzij in de voorbereidende fase op basis van artikel 101, 
hetzij in de definitieve fase op basis van artikel 108) naar een "geschikte 
instelling met het oog op zijn behandeling" te sturen. Deze geschikte 
instelling wordt niet gedefinieerd maar dit kan een eenheid van een 
ziekenhuis zijn, in een instelling die gespecialiseerd is in de behandeling van 
verslavingen of een For-K-eenheid.  

vvvvvvvvv  De informatie in deze sectie is afkomstig van en aangepast aan de website Parentia 
Walloni https://www.parentia.be/fr-WA/placement-en-institut?set_language_ 
cookie=fr-WA#qui-percoit-les-allocations-familiales  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=57&imgcn.y=9&DETAIL=2019012306%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=&cn=2019012306&table_name=LOI&nm=2019040251&la=F&sql=dd+%3D+date%272019-01-23%27&language=fr&tri=dd+as+rank&fromtab=loi#hit1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=57&imgcn.y=9&DETAIL=2019012306%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=&cn=2019012306&table_name=LOI&nm=2019040251&la=F&sql=dd+%3D+date%272019-01-23%27&language=fr&tri=dd+as+rank&fromtab=loi#hit1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=57&imgcn.y=9&DETAIL=2019012306%2FF&caller=list&row_id=1&numero=3&rech=&cn=2019012306&table_name=LOI&nm=2019040251&la=F&sql=dd+%3D+date%272019-01-23%27&language=fr&tri=dd+as+rank&fromtab=loi#hit1
https://www.parentia.be/fr-WA/placement-en-institut?set_language_cookie=fr-WA#qui-percoit-les-allocations-familiales
https://www.parentia.be/fr-WA/placement-en-institut?set_language_cookie=fr-WA#qui-percoit-les-allocations-familiales
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Voor MOF-jongeren varieert de leeftijd voor deze maatregelen tussen 12 en 
20 jaar. Voor jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie varieert de 
leeftijd voor deze maatregel tussen 0 en 20 jaar. 

Deze leeftijdsgroepen zijn theoretisch aangezien, zoals vermeld in 
hoofdstuk XX, de leeftijd voor tenlasteneming, gedefinieerd door het For-K 
aanbod, in de contracten, beperkt is tot de 12-18-jarigen maar in de praktijk 
varieert dit naargelang het doelpubliek dat de eenheid effectief behandelt. 

Om te beslissen moet de rechter in principe, in ieder geval voor de MOF, 
beschikken over een gedetailleerd pedopsychiatrisch verslag (er is niet 
gespecificeerd of de psychiater van For-K dit verslag kan opmaken) waarbij, 
na een onderzoek dat maximum veertien dagen oud is, vastgesteld wordt 
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 (artikel 123).  

In tegenstelling tot de wet van 1990 betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke, vereist de Code niet dat het verslag 
opgemaakt wordt door een pedopsychiater, andere dan degene die de 
jongere zal behandelen. 

Het tekort aan plaatsen voor jongeren in psychiatrische instellingen, vooral 
voor jongeren die ook een delinquent gedrag aannemen, heeft als gevolg 
dat dergelijke plaatsing slechts in uitzonderlijke gevallen bevolen wordt en 
dat deze jongeren vaak terecht komen in de gewone diensten voor 
jeugdhulp waar ze niet op een optimale manier behandeld kunnen worden. 

In het geheel van oplossingen dat ter beschikking staat van de jeugdrechters 
en de SAJ consulenten zijn er de residentiële en ambulante diensten voor 
geestelijke gezondheidszorg. Wanneer de jongeren de mogelijkheid hebben 
om er vrij naartoe te gaan, kan de SAJ consulent een psychiatrische 
begeleiding aanraden, terwijl de rechter de jongere (en zijn naasten) een 
verplichte psychiatrische follow-up kan opleggen.   

In dit geval zullen de SAJ en de jeugdrechtbank ofwel een onafhankelijke 
dienstverlener, ofwel een ambulante dienst voor geestelijke 

gezondheidszorg, ofwel een psychiatrische instelling aanstellen. Zij kunnen 
ook een dienst of een persoon aanstellen die deel uitmaakt van het mobiel 
team van het provinciaal netwerk voor geestelijke gezondheidszorg (het 
netwerk zelf wordt niet aangesteld omdat het niet om een dienst gaat maar 
een coördinatie): deze mogelijkheid is echter niet uniform verspreid omdat 
bepaalde teams van het netwerk weigeren om onder mandaat te werken. 
De SAJ of de rechtbank kunnen eveneens voormelde actoren aanstellen om 
een bepaalde toestand deskundig te onderzoeken en te evalueren. Deze rol 
wordt soms waargenomen door de PMS-centra wanneer de jongere nog 
naar school gaat of door begeleidingscentra, naargelang hun 
beschikbaarheden. 

Indien nodig kunnen de Jeugdrechtbank, de adviseur of de directeur voor 
hulpverlening aan de jeugd een Centrum voor Observatie en Oriëntatie 
(COO) aanstellen. De COO zijn diensten voor hulpverlening aan de jeugd. 
Zij organiseren de opvang en de opvoeding van jongeren die, omwille van 
hun stoornissen en hun gedragingen, gespecialiseerde hulp buiten hun 
leefmilieu nodig hebben en voor wie de observatie, de grondige analyse en 
een specifiek optreden verantwoord zijn omwille van de ernst ervan, 
teneinde de crisis dankzij een daartoe aangepaste begeleiding te kunnen 
overwinnen. Zij beschikken echter niet over enige psychiatrische expertise 
(zie voorwaarde voor erkenning). 

Bij een plaatsing in een instelling voor jeugdhulp of jeugdbescherming 
organiseert elke dienst de continuïteit van de geestelijke gezondheidszorg. 
De SAJ instellingen beschikken niet over personeel dat nodig is voor de 
zorgverstrekking. Sommige teams beschikken over psychologen die de 
educatieve teams bijstaan maar zij hebben geen therapeutische opdracht. 
Sommige SAJ instellingen hebben strategische partnerschappen opgezet 
met de actoren van de geestelijke gezondheidszorg en van de psychiatrie. 
Dit kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van een time-out om de crisissen 
te voorkomen en te beheersen, waarbij de jongere gedurende een bepaalde 
tijd opgevangen wordt in een andere instelling van het netwerk. Deze time-
outs kunnen ook georganiseerd worden met diensten van de sector van de 
gehandicaptenzorg.  

Bepaalde diensten van de jeugdhulp doen ook een beroep op outreaching: 
naargelang de provincie kan het mobiel team van het provinciaal netwerk 
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voor geestelijke gezondheidszorg deze expertise aanbieden in de SAJ 
instellingen, voornamelijk om deze crisissen te voorkomen en te beheersen. 

Wanneer een jongere gehospitaliseerd dient te worden in pedopsychiatrie, 
contacteren, ofwel de rechters, via de afgevaardigden van de SPJ, ofwel de 
consulenten van de SAJ of de SPJ rechtstreeks de instellingen voor 
psychiatrische verzorging waarmee zij een netwerk vormen. Er bestaat geen 
centralisatie van gegevens met betrekking tot de beschikbaarheid van 
plaatsen: Elke tussenkomende partij moet de diensten zelf contacteren. 
Wanneer de jongere in een instelling geplaatst wordt, kan de vraag tot 
hospitalisatie gebeuren bij vertrek uit de instelling, maar moet gevalideerd 
worden door de SAJ consulent of de jeugdrechter.  

Voor een aanvraag voor een verblijf in For-K hebben enkel de rechters en 
de afgevaardigden van de SPJ de mogelijkheid om de eenheden te 
contacteren aangezien deze eenheden niet toegankelijk zijn voor de 
diensten van de SAJ, met uitzondering van "la Kapeline" (Psychiatrisch 
ziekenhuis Le Chêne-aux-Haies, Mons). Wanneer de jongere een MOF 
gepleegd heeft, is een gedetailleerd medisch attest nodig van een 
onafhankelijke pedopsychiater om die jongere in een For-K eenheid te laten 
opnemen (artikel 123 van de Code Madrane) maar deze maatregel is niet 
van toepassing op jongeren in gevaar in het kader van de gedwongen 
hulpverlening (zie de ordonnantie van 29 april 2014). 

Voor de jongeren in een GI worden de geestelijke gezondheidszorg 
verstrekt door actoren van buiten de GI, ondanks de aanwezigheid van 
pedopsychiaters en psychologen die belast zijn met een socio-educatieve 
en niet-therapeutische opdracht.  

                                                      
wwwwwwwww  Dit overzicht is deels gebaseerd op het overzichtsartikel van E. Goedseels en I. 

Ravier, “Recente ontwikkelingen in het Belgisch jeugdrecht”, Justitie en Veiligheid, april 
2020, 28 p. https://nicc.fgov.be/upload/publicaties 
/jsjv15_nl.pdf 

 Brussels hoofdstedelijk Gewest 

3.5.3.1 Bevoegdheid en toepasselijke regelgeving 
De situatie van de jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 
wonen, is vrij complexwwwwwwwww. De ‘vrijwillige’ jeugdhulpverlening is een 
aangelegenheid die valt onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen. 
Jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen en nood hebben 
aan vrijwillige hulp vallen onder de toepassing van hetzij het decreet van 
de Franse Gemeenschap van 18 januari 2018 (Code Madrane), hetzij het 
decreet IJH van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013. Als er echter 
sprake is van een ‘gerechtelijke’ tussenkomst (gedwongen hulpverlening) 
valt dit onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC). Laatstgenoemde is immers bevoegd 
voor maatregelen die rechtstreeks rechten en verplichtingen aan natuurlijke 
personen opleggen.xxxxxxxxx In 2004 werd in dit kader een ordonnantie inzake 
hulpverlening aan jongeren uitgevaardigd.yyyyyyyyy Die ordonnantie trad in 
2009 in werking via een samenwerkingsovereenkomst die dateert van 11 
mei 2007 en waarmee beide Gemeenschappen hun infrastructuren ter 
beschikking stellen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.  

Ten gevolge van de zesde staatshervorming is de GGC ook bevoegd 
geworden voor minderjarigen die vervolgd worden voor een ‘als misdrijf 
omschreven feit’. Net zoals de Franse Gemeenschap besliste de GGC om 
beide aangelegenheden – gedwongen hulpverlening en reactie op een ‘als 
misdrijf omschreven feit’ – in één en dezelfde ordonnantie op te nemen, 
zijnde de ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de jeugdhulpverlening 
en jeugdbescherming. Artikel 95 bepaalt dat de ordonnantie in werking 
treedt op een datum die de Brusselse regering nader moet bepalen, maar 
tot nog toe is die datum nog niet bepaald. Brussel heeft immers wel zijn 

xxxxxxxxx  V. Teitelbaum, Projet d’ordonnance relative à l’aide et à la protection de la jeunesse. 
Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales, Parl. St. Brussels Parl. 
2018-19, B-175/2 http://weblex.brussels/data/arccc/doc/2018-19/106745/images.pdf 

yyyyyyyyy  Ordonnantie van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren, B.S. 1 juni 
2004 

https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15_nl.pdf
https://nicc.fgov.be/upload/publicaties/jsjv15_nl.pdf
http://weblex.brussels/data/arccc/doc


 

114  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

eigen jeugddelinquentiemaatregelen mogen ontwikkelen, die weliswaar nog 
sterk aansluiten bij de Jeugdbeschermingswet, maar heeft geen eigen 
diensten. Het is ook weinig waarschijnlijk dat Brussel zijn eigen diensten zal 
ontwikkelen, aangezien de bevoegdheidsoverdracht naar de GGC niet 
gepaard ging met een toekenning van begrotingsmiddelen.zzzzzzzzzDe 
concrete uitvoering van de ordonnantie zal dus afhangen van hetgeen door 
de Gemeenschappen voorzien wordt, die samenwerkingsovereenkomsten 
zullen moeten afsluiten voor het ter beschikking stellen van hun diensten en 
voorzieningen met het oog op de uitvoering van de maatregelen ten aanzien 
van de Brusselse jongeren. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het 
Verenigd College op 4 april 2019 een eerste akkoord goedkeurde.aaaaaaaaaa 
Sindsdien zijn echter geen verdere ontwikkelingen te bespeuren die groen 
licht geven aan de inwerkingtreding van de ordonnantie. Gedurende die tijd 
blijft de federale Jeugdbeschermingswet van 1965 van toepassing op 
jeugddelinquenten die hun gezinsverblijfplaats in Brussel-Hoofdstad hebben 
en is de ordonnantie van 29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren 
van toepassing voor SEP jongeren.  

Voorafgaand aan de ordonnantie van 2019 had het Verenigd College van 
de GGC in een principenota verklaard voor de uitoefening van haar nieuwe 
bevoegdheid een beroep te willen doen op de input van de actoren uit de 
sector van de jeugdbescherming. Op vraag van het Verenigd College 
organiseerden het Centre Interdisciplinaire des droits de l’enfant (C.I.D.E.) 
en het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), in samenwerking met Défense 
des Enfants International (DEI) – Belgique, het Leuvens Instituut voor 
Criminologie (LINC) en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie (NICC), op 15 januari 2018 een seminarie betreffende de 
hervorming van het Brusselse jeugddelinquentierecht met daaraan 
gekoppeld een aantal aanbevelingen (Asselman et al. 2018). 

Zo werd gesteld dat in het geval  

                                                      

zzzzzzzzz  J. Leenknecht, "Jeugddelinquentierecht in Brussel: de hoofdpijn van de 
hoofdstad", Leuven Blog for Public Law, 15 April 2020, 
https://www.leuvenpubliclaw.com/jeugddelinquentierecht-in-brussel-de-hoofdpijn-van-
de-hoofdstad 

“samenwerkingsakkoorden dienen te worden gesloten met de Franse 
en de Vlaamse gemeenschap is het belangrijk dat niet enkel de 
budgettaire maar ook de inhoudelijke aspecten (bv. effectieve 
uitvoerbaarheid, non-discriminatie...) van deze coöperaties duidelijk 
uitgewerkt worden. Ook andere vormen van overleg en uitwisseling 
tussen de gemeenschappen en Brussel (bv. overlegplatformen) en 
beleidsafstemming met andere bestuursniveaus zijn aangewezen. 

Daarnaast lijkt het onontbeerlijk dat wanneer voor de uitvoering van 
(een aantal van) de Brusselse interventies beroep zou worden gedaan 
op diensten en voorzieningen van de gemeenschappen, een 
Brusselse administratieve dienst belast wordt met de 
voortdurende coördinatie en onderlinge afstemming van het 
Brussels jeugddelinquentiebeleid enerzijds, en de uitvoering van 
dit beleid door voorzieningen van de gemeenschappen anderzijds. 
Daarnaast werd geopperd dat deze dienst zou kunnen fungeren als 
kennis- en vormingscentrum ten behoeve van Brusselse 
praktijkactoren” 

Op het moment van het schrijven van het rapport is de Ordonnantie van 
2019 nog niet in werking getreden. In wat volgt bespreken we de 
voornaamste bepalingen van de ordonnantie van 2019. 

aaaaaaaaaa  Mvt van de verenigde vergadering van de gemeenschappelijke 
gemeenschapscommissie betreffende het ontwerp van ordonnantieproject betreffende 
de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming, p.14 
http://weblex.irisnet.be/data/arccc/doc/2018-19/106688/images.pdf 
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3.5.3.2 Algemene principes van de ordonnantie van 16 mei 2019 
De algemene bepalingen, de definities, het toepassingsgebied en de 
algemene beginselen van deze ordonnantie, verwijzen zoals in de teksten 
van de Gemeenschappen onder meer naar de fundamentele rechten van 
jongerenbbbbbbbbbb, het belang van het kind, de prioriteit voor hulpverlening in 
de leefomgeving, de doelstelling inzake de eerbiediging en bevordering van 
de uitoefening van het opvoedingsrecht en de opvoedingsplicht van ouders, 
de doelstellingen inzake opvoeding, herstel, responsabilisering, 
emancipatie en sociale integratie van jongeren die vervolgd worden voor als 
misdrijf omschreven feiten. 

De ordonnantie is van toepassing op jongeren die een delict plegen tussen 
12 en 18 jaar. Jongeren die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt 
en een ‘als misdrijf omschreven feit’ plegen, worden geacht niet-
verantwoordelijk te zijn voor hun daden. Wat de maximumleeftijd betreft, is 
de ordonnantie enkel van toepassing indien het feit gepleegd is vóór de 
leeftijd van 18 jaar. Maatregelen die door de jeugdrechter opgelegd worden, 
kunnen wel verder lopen tot de leeftijd van 20 jaar en in uitzonderlijke 
gevallen tot de leeftijd van 23 jaar. 

Reacties op het niveau van het openbaar ministerie (OM) 
De mogelijkheden van het parket zijn beperkt tot: het seponeren van de zaak 
– al dan niet voorafgegaan door een waarschuwingsbrief of een 
terechtwijzing - en het doen van een bemiddelingsvoorstel op voorwaarde 
dat er een slachtoffer geïdentificeerd is. De uitvoering van het 
bemiddelingsakkoord leidt niet noodzakelijk tot het verval van de 
strafvordering. 

                                                      
bbbbbbbbbb  In tegenstelling tot het Vlaams Decreet rechtspositie minderjarigen, waar de 

fundamentele rechten die ze formuleren voor jongeren niet van toepassing zijn op 
diensten die tot de Federale overheid georganiseerd zijn (zoals de For-K IBE), lijkt dit 
in de Brusselse ordonnantie wel het geval. Zo bepaalt art. 5: “Wie zijn medewerking 

Reacties op het niveau van de jeugdrechtbank 
De maatregelen vervat in de in 2006 hervormde wet van 1965, worden 
nagenoeg allemaal overgenomen, behalve diegene die nooit in werking zijn 
getreden. Ook de hiërarchie in de afhandelingsmogelijkheden blijft van 
toepassing. Zo dient er voorrang gegeven te worden aan een 
herstelrechtelijk aanbod en het project van de jongere (art. 42, 1°); een 
maatregel in de leefomgeving van de jongere wordt verkozen boven een 
plaatsingsmaatregel (art. 42,3°); en in het geval van een plaatsing in een 
gemeenschapsinstelling wordt voorrang gegeven aan een plaatsing in een 
open, boven een gesloten afdeling (art. 42, 4°). Slechts in laatste instantie 
kan een jongere uit handen gegeven worden. Het herstelrechtelijk aanbod 
verschilt enigszins van wat de twee decreten bepalen. De dienst die op 
verzoek van de rechter of de rechtbank belast wordt met de uitvoering van 
het herstelrechtelijk aanbod kan in overleg met de partijen het meest 
geschikte aanbod, bemiddeling of herstelgericht groepsoverleg (HERGO) 
kiezen. De partijen kunnen op elk moment van de procedure ook om 
bemiddeling verzoeken, zoals dat ook voor volwassenen mogelijk is, voor 
zover de Procureur des Konings op de hoogte is van de feiten (art. 20 e.v.). 
Deze ‘buitengerechtelijke’ bemiddeling is nieuw. 

Een andere nieuwigheid en specificiteit van de ordonnantie is het aanbod 
tot ondersteuning van het ouderschap dat zowel door het parket, als door 
de jeugdrechter of de jeugdrechtbank kan worden geboden aan ouders die 
zich ‘overweldigd’ zouden voelen door de delinquentie van hun kind (art. 
33). Deze ‘ouderstage’ is geen sanctie, zoals het geval was in de wet van 8 
april 1965, maar een aanbod tot ondersteuning van het ouderschap.cccccccccc 

Het ‘geschreven project’ wordt omgedoopt tot het ‘project van de jongere’ 
(art. 58). De rechter of rechtbank zal een dienst aanwijzen die de jongere 
zal bijstaan bij het uitwerken van zijn project en een andere dienst die de 
uitvoering ervan zal opvolgen.  

verleent aan de uitvoering van onderhavige ordonnantie moet het hoger belang van de 
jongere en de rechten en vrijheden die hem worden toegekend in acht nemen.” 

cccccccccc  V. Teitelbaum, Projet d’ordonnance relative à l’aide et à la protection de la jeunesse. 
Rapport fait au nom de la commission des Affaires sociales, Parl. St. Brussels Parl. 
2018-19, B-175/2, 18.  
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Als de jongere niet vatbaar is voor de beschermingsmaatregelen, kan een 
uithandengeving worden opgelegd (art. 89).  

De termijn van de voorbereidende fase is vastgesteld op negen maanden 
(art. 13 §2). Overschrijding wordt bestraft met stopzetting van de 
maatregelen. De voorbereidende fase kan uitzonderlijk met telkens drie 
maanden verlengd worden, indien deze verlenging noodzakelijk is om de 
als misdrijf omschreven feiten te bepalen of om de persoonlijkheid van de 
jongere en diens leefomgeving te leren kennen. Deze verleningen mogen 
de 24 maanden niet overschrijden. De ordonnantie voorziet in de 
mogelijkheid om de maatregelen ten gronde te verlengen tot de 
maximumleeftijd van 23 jaar in geval van gevaarlijk gedrag of wanneer het 
als misdaad omschreven feit werd gepleegd na de leeftijd van 16 jaar (art 
78 § 3, 1°, 2°).  

Mogelijke maatregelen voor jongeren met geestelijke 
gezondheidsproblemen  
In de volgende secties wordt dieper ingegaan op de mogelijke maatregelen 
voor jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen. 

Bij de voorbereiding van de ordonnantie van 2019 vroegen het Centre 
Interdisciplinaire des droits de l’enfant (C.I.D.E.) en het Kenniscentrum 
Kinderrechten (KeKi), in samenwerking met Défense des Enfants 
International (DEI) – Belgique, het Leuvens Instituut voor Criminologie 
(LINC) en het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) 
in 2018 reeds bijzondere aandacht in voor jongeren met geestelijke 
gezondheidsproblemen (Asselman et al. 2018):  

“Voor deze jongeren zou een plaatsing in een GI of IPPJ uitgesloten 
moeten worden en moet een aangepast aanbod voorhanden zijn, 
waarbinnen behandeling centraal staat. Hoewel ook voor deze jongeren 
nood is aan een gesloten aanbod, moet het principe van ultimum 
remedium ook voor hen gelden en moeten specifieke alternatieve 
interventiemogelijkheden bestaan. Ook dient de ordonnantie aandacht 
te besteden aan de absoluut noodzakelijk geachte begeleiding van 
deze jongeren na een eventuele gesloten begeleiding. Immers, 
wanneer dergelijke begeleiding niet gegarandeerd wordt, zal de 

drempel om de plaatsingsmaatregel te beëindigen vergroten en geldt 
plaatsing niet langer als ultieme maatregel.” 

Jongeren waarvan de gezondheid of de veiligheid onmiddellijk en 
ernstig in het gedrang is 
De ordonnantie voorziet in een aantal specifieke maatregelen voor jongeren 
met geestelijke gezondheidsproblemen waarvan de gezondheid of de 
veiligheid onmiddellijk en ernstig in het gedrang is. De gezondheid of de 
veiligheid van een jongere is onmiddellijk en ernstig in het gedrang wanneer 
zijn fysieke of psychische integriteit bedreigd is, hetzij omdat hij/zij 
gewoonlijk of herhaaldelijk gedragingen stelt die op reële en rechtstreekse 
wijze zijn mogelijkheden tot affectieve, sociale of intellectuele ontplooiing 
belemmeren, hetzij omdat hij/zij het slachtoffer is van ernstige nalatigheden, 
van mishandelingen, van misbruik van gezag of van seksueel misbruik die 
hem/haar op rechtstreekse en reële wijze bedreigen.  

De maatregelen die de rechter kan opleggen kunnen zowel in de 
voorbereidende fase als in de fase ten gronde en zowel ambulant als 
residentieel. Zo kan de jeugdrechter de jongere onder toezicht van een 
bevoegde sociale dienst stellen en hem onderwerpen aan het volgen van 
de medische en/of psychologische richtlijnen opleggen van een 
professionele hulpverlener, een centrum voor geestelijke gezondheid, een 
dienst voor geestelijke gezondheidszorg, een psycho-medische-sociale 
dienst of van een centrum dat bevoegd is inzake verslavingen, indien de 
nood aan behandeling is vastgesteld en op basis van een medisch attest 
wanneer de richtlijn een medisch karakter heeft (art. 14 § 1, c). De jongere 
kan aan een observatie- en/of oriëntatiecentrum worden toevertrouwd (art. 
14 § 1, 7°). Ze kunnen ook geplaatst worden in een gesloten (art. 14 § 3) of 
in een open psychiatrische dienst (art. 14 § 4). De plaatsing in een gesloten 
psychiatrische dienst op basis van een medische beslissing is enkel 
mogelijk op grond van de wet van 26 juni 1990. Voor zover een For-K 
afdeling als een gesloten afdeling wordt beschouwd, kan een VOS jongere 
dus op basis van de gedwongen opname op een For-K afdeling worden 
opgenomen. Buiten de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende 
bescherming van de persoon van de geesteszieke, kan de jeugdrechter de 
jongere met het oog op zijn behandeling enkel aan een open psychiatrische 
dienst toevertrouwen op basis van een medisch getuigschrift dat van een 
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kinderpsychiater afkomstig is, ingevolge een onderzoek van maximum 
vijftien dagen geleden, dat de therapeutische noodzaak van deze maatregel 
staaft. Vanuit de invalshoek dat een For-K afdeling als een open 
psychiatrische dienst kan worden beschouwd, kan een VOS jongere op 
basis van deze bepaling worden opgenomen op een For-K afdeling. Zoals 
hoger gesteld is het niet duidelijk wanneer een For-K afdeling als een 
gesloten of een open afdeling kan worden gezien (zie hoger “plaatsing in 
een psychiatrische voorziening” onder Reactiemogelijkheden in de 
definitieve rechtspleging. Het onderscheid is alleszins eerder fictief en zou 
dan ook beter voor de duidelijkheid worden geschrapt uit de wetgeving. Ook 
hier zou het duidelijker zijn mocht de wetgeving eenduidig bepalen welke 
doelgroep via bepaalde besluitvorming en bepaalde modaliteiten naar een 
bepaalde instelling kan gaan.  

Het is ook opmerkelijk dat de plaatsing in een open psychiatrische dienst 
enkel kan op basis van een kinderpsychiatrisch verslag over een onderzoek 
van maximum 15 dagen oud. In alle wetgevende bepalingen van de 
deelstaten is de plaatsing in een psychiatrische dienst enkel mogelijk als de 
therapeutische noodzaak ervan is aangetoond door een medisch verslag. 
Er wordt echter niet steeds vereist dat die door een kinderpsychiater dient 
te gebeuren en ook de termijn waarbinnen het verslag van het medisch 
onderzoek geldig blijft is niet systematisch bepaald.  

In geval van dringendheid kan de rechter de plaatsing in een open 
psychiatrische dienst op basis van een gedetailleerd medisch verslag 
bevelen, op voorwaarde dat de therapeutische noodzaak van de maatregel 
binnen de dertig dagen na het begin van de maatregel door een medisch 
attest dat van een kinderpsychiater afkomstig is, bevestigd wordt. 

Art. 14 § 1, 10° bepaalt ook dat de jongere tijdelijk zal verblijven in een 
geschikte open instelling met het oog op zijn behandeling, indien de nood 
aan behandeling is vastgesteld op basis van een medisch attest. Volgens 
de memorie van toelichtingdddddddddd verwijst dit naar plaatsingen in 
ziekenhuizen om een psycho-medische balans op te maken of de 

                                                      
dddddddddd Mvt bij het ontwerp van ordonnantie betreffende de jeugdhulpverlening en 

jeugdbescherming, Parl. St. Verenigde vergadering van de gemeenschappelijke 
gemeenschapscommissie 2018-2019, B-175/1, p.42 

plaatsingen in een dienst bevoegd voor alcoholisme, drugsverslaving of elke 
andere verslaving. Op basis van een medisch attest zou een jongere op 
basis van deze bepaling dus vooraleer te worden toegewezen aan een 
For-K IBE kunnen worden geplaatst in een K-dienst of een eventueel ook 
een For-K IBE voor psycho-medische diagnose.  

De duur van de voornoemde maatregelen is maximaal 1 jaar maar deze 
periode kan voor één of meerdere periodes van maximaal één jaar verlengd 
worden. De maatregelen eindigen wanneer de jongere de leeftijd van 
achttien jaar bereikt, tenzij ze vooraf door een vonnis, op vraag van de 
Procureur des Konings, van de jongere, van zijn gezin of zijn leefgenoten, 
verlengd werden voor één of meerdere periodes die de dag waarop de 
jongere de leeftijd van twintig jaar bereikt niet mag overschrijden. De duur 
van de maatregelen is alleszin niet conform de duur die voor het verblijf in 
een For-K IBE wordt vooropgesteld in de contracten. 

De ordonnantie benadrukt ook de rol van de maatregelen om de goede 
werking van het gezin van de jongere te herstellen, en daarom zal de afstand 
tussen de plaats van uitvoering van de maatregelen en de verblijfplaats van 
het gezin van de jongere in de mate van het mogelijke beperkt worden, 
behalve wanneer er in bepaalde uitzonderlijke situaties wordt aangetoond 
dat het persoonlijk welzijn van de jongere een andere oplossing vereist (zie 
art. 14 § 5). Ten slotte wordt ook bepaald dat de jeugdrechter minstens één 
keer in de zes maanden een bezoek aflegt aan iedere jongere, die 
ondermeer als maatregel de plaatsing in een open of gesloten 
psychiatrische dienst opgelegd kregen (art. 14 § 6).  
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Jongeren die vervolgd worden voor een als misdrijf omschreven feit 
Bepalingen voor jongeren die vervolgd worden voor een als misdrijf 
omschreven feit zijn van toepassing op jongeren die op het moment van de 
feiten minstens 12 jaar oud zijn en minder dan 18. Om een beslissing te 
nemen, houden de rechter en de jeugdrechtbank rekening met de volgende 
factoren (art. 39): 

1. het belang van de jongere; 

2. de persoonlijkheid en de graad van maturiteit van de jongere; 

3. zijn leefomgeving; 

4. de ernst van de feiten, hun herhaling en ouderdom, de omstandigheden 
waarin ze werden gepleegd, de schade en de gevolgen voor het 
slachtoffer; 

5. de voorgaande maatregelen die ten aanzien van de jongere genomen 
zijn en diens gedrag tijdens de uitvoering ervan; 

6. de veiligheid van de jongere; 

7. de openbare veiligheid. 

De rechter en de jeugdrechtbank doen al het nodige en laten alle nuttige 
onderzoeken voeren om de persoonlijkheid van de jongere en de omgeving 
waarin hij is opgevoed te kennen, zijn belang en de geschikte middelen voor 
zijn opvoeding of zijn behandeling te bepalen. Ze kunnen bijvb. de jongere 
aan een medisch-psychologisch onderzoek onderwerpen wanneer het 
dossier dat hen wordt voorgelegd onvoldoende blijkt. De baten die de 
jongere uit de behandelingsmiddelen, opvoedkundige programma's of 
andere overwogen hulpmiddelen zou halen, worden in aanmerking 
genomen. 

De ordonnantie voorziet in een aantal specifieke maatregelen voor jongeren 
met geestelijke gezondheidsproblemen die een misdrijf hebben gepleegd of 
daarvan verdacht worden. Zowel in de voorbereidende fase als in de fase 
ten gronde is het mogelijk dat de rechter aan de jongere oplegt medische 
en/of psychologische richtlijnen volgen van een professionele hulpverlener, 
een centrum voor geestelijke gezondheid, een dienst voor geestelijke 

gezondheidszorg of een erkende psycho-medische-sociale dienst of een 
centrum dat bevoegd is inzake verslavingen indien de therapeutische 
noodzaak ervan vastgesteld is en op basis van een medisch attest wanneer 
de richtlijn een medisch karakter heeft (art. 67 § 3, 6° voorbereidende fase 
en 77, 6° fase ten gronde). In tegenstelling tot de maatregelen voor VOS 
jongeren wordt voor MOF jongeren niet in de mogelijkheid voorzien om hen 
in de voorbereidende fase naar een observatie- en/of oriëntatiecentrum te 
sturen. Er is wel voorzien dat de jeugdrechter de jongere kan verplichten om 
een intense educatieve begeleiding of andere begeleiding te volgen die de 
rechter bepaalt of een begeleiding te volgen met als doel observatie door de 
dienst die de rechter aanwijst (art; 64, 4°); 

Daarnaast is ook voorzien dat de jeugdrechter zowel tijdens de 
voorbereidende fase (art. 68) als tijdens de fase ten gronde (art. 82, § 2 fase 
ten gronde) een plaatsing van de jongere kan opleggen in een 
psychiatrische dienst met gesloten afdeling krachtens de wet van 26 juni 
1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke of 
aan een psychiatrische dienst met open afdeling toevertrouwen op basis 
van een medisch attest dat van een kinderpsychiater afkomstig is, na een 
onderzoek dat niet langer dan vijftien dagen geleden plaatsvond en dat de 
therapeutische noodzaak van deze maatregel staaft. Ook hier kan de 
jeugdrechter in geval van dringendheid de maatregel op basis van een 
gedetailleerd medisch verslag bevelen, op voorwaarde dat de 
therapeutische noodzaak van de maatregel binnen de dertig dagen na het 
begin van de maatregel door een medisch attest dat van een 
kinderpsychiater afkomstig is, gestaafd wordt. 

De jeugdrechter bepaalt zowel in de voorbereidende fase als in de fase ten 
gronde de duur van voorgenoemde maatregelen. Ze eindigen wanneer de 
jongere de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.  

De ordonnantie voorziet een bijzondere bepaling met betrekking tot de 
bijdrage in de kosten van een maatregel. De jeugdrechtbank stelt, na 
onderzoek van de financiële vermogens van de belanghebbenden, de 
bijdrage vast van de jongeren en de personen die hen levensonderhoud 
verplicht zijn, in de kosten die voortvloeien uit de maatregelen die kunnen 
worden opgelegd aan een VOS of MOF (art. 90). De vaststelling van een 
deelname in de kosten in hoofde van een onderhoudsplichtige die niet in de 
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eerste graad met de onderhoudsgerechtigde verwant is, sluit niet uit dat er 
subsidies aan deze onderhoudsplichtige toegekend kunnen worden 
wanneer de hulp of de bescherming via hem geboden wordt. Het is evenwel 
niet duidelijk in welke kosten er precies moet worden bijgedragen en of dit 
voor het geval van een verblijf op de For-K betrekking heeft op de kosten 
van de verzorging, het verblijf, kosten voor persoonlijke zaken voor de 
jongere of andere. 

 De Duitstalige Gemeenschap 

3.5.4.1 Toepassingsgebied 
Het decreet van 19 mei 2008 over de Jeugdhulp en houdende omzetting 
van maatregelen inzake jeugdbescherming organiseert de jeugdhulp. Artikel 
1 van het Decreet van de Duitstalige Gemeenschap definieert drie 
sleutelconcepten: 

• vrijwillge jeugdhulp: de individuele hulpmaatregel die de dienst 
voor jeugdhulp uitwerkt in overleg met de betrokkenen; 

• gerechtelijke jeugdhulp: de maatregel opgelegd door de 
jeugdrechtbank of de jeugdrechter in het kader van de jeugdhulp 
of van de jeugdbescherming; 

• jeugdbescherming: de maatregelen die ten aanzien van jongeren 
en de personen belast met hun opvoeding worden genomen met 
toepassing 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; 

Het decreet is van toepassing voor zover de woonplaats van de jongere zich 
in het Duitse taalgebied bevindt (Art. 10). Het decreet is van toepassing op: 

 

 

 

• zelke jongere wiens lichamelijke en/of fysieke integriteit, wiens 
affectieve, morele of sociale ontwikkeling of wiens opvoeding 
bedreigd zijn door zijn eigen gedrag, van de personen belast met 
zijn opvoeding of van derden, door zijn levensomstandigheden, 
door relationele conflicten of door bijzondere gebeurtenissen; 

• elke jongere die een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd, 
op voorwaarde dat het in voorliggend decreet wordt bepaald; 

Er is een gerechtelijke jeugdhulp in de volgende gevallen: 

• de samenwerking is onmogelijk wat kan leiden tot een eenzijdige 
afwijzing van de opvoedingsmaatregel, of in geval van afwijzing van een 
hulpaanvraag: in geval van mislukking van de bemiddeling door de 
erkende bemiddelaar, aangesteld door de Regering, maakt de dienst 
voor jeugdhulp het dossier over aan de procureur des Konings als hij 
van mening is dat de jongere bedreigd is. Deelt de procureur des 
Konings de mening van de dienst voor jeugdhulp, wat het bestaan van 
een bedreiging voor de jongere betreft, dan maakt hij het dossier 
aanhangig bij de jeugdrechter of de jeugdrechtbank. In dit geval kan de 
jeugdrechter of de jeugdrechtbank een maatregel in het belang van de 
jongere bevelen tegen de wil van de betrokkene. 

• in het kader van de vrijwillige jeugdhulp kan de dienst voor jeugdhulp 
een dossier rechtsreeks bij de jeugdrechter of de jeugdrechtbank 
aanhangig maken wanneer, in het belang van de jongere, één of 
meerdere maatregelen geschikt zijn in het kader van het 
planningsgesprek, dit zelfs zonder de toestemming van de betrokkene. 
De dienst voor jeugdhulp blijft in dit geval met het dossier belast. 

• Wanneer de belangen van een jongere onmiddellijk bedreigd zijn, kan 
de jeugdrechter, op direct verzoek van de procureur des Konings, 
voorlopig en voor maximaal 30 dagen, een in artikel 17 vermelde 
maatregel opleggen. Na het verstrijken van deze termijn wordt het 
dossier verder behandeld in het kader van de vrijwillige jeugdhulp. 
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• een dossier kan door de procureur des Konings rechtstreeks bij de 
jeugdrechtbank of de jeugdrechter aanhangig gemaakt worden als: 

o 1° een meerderjarige verdacht wordt een als misdrijf omschreven 
feit tegen een jongere te hebben gepleegd en een maatregel tot 
bescherming van deze jongere noodzakelijk blijkt; 

o 2° op grond van dit decreet een dossier al bij de jeugdrechtbank 
aanhangig is en de procureur des Konings een maatregel voor 
dezelfde of een andere jongere behorend tot dezelfde familie 
noodzakelijk acht; 

o 3° een maatregel genomen t.a.v. een jongere sinds minder dan één 
jaar is beëindigd en een maatregel opnieuw voor hem noodzakelijk 
blijkt. 

Als er gevaar dreigt kan de procureur des Konings zelf een in artikel 17 
vermelde voorlopige maatregel opleggen; zij verliest echter haar effect na 
zeven werkdagen, als ze niet binnen deze termijn door de jeugdrechter of 
jeugdrechtbank bekrachtigd wordt. 

3.5.4.2 Maatregelen die door de rechter kunnen bevolen worden 
voor de VOS en de MOS 

Artikel 17 beschrijft de maatregelen die de jeugdrechter of de 
jeugdrechtbank kan bevelen: 

• de jongere, de personen belast met zijn opvoeding en/of over 
hem het hoederecht uitoefenen, voor ten hoogste twee jaar, een 
pedagogische of therapeutische begeleiding opleggen, als het 
noodzakelijk is voor het welzijn van de jongere; 

• de personen belast met de opvoeding de deelneming aan een 
oudertraining opleggen, als het noodzakelijk is voor het welzijn 
van de jongere; deze training houdt m.n. in : 

o de aanmoediging van de personen belast met de opvoeding zich 
een ander opvoedingspatroon eigen te maken en hun 
inspanningen in deze zin voort te zetten; 

o het voeren van gesprekken, het gebruik van symbolen et 
rolspelen om de gevoelswereld en de relationele wereld van de 
mens en de moeilijkheden bij de opvoeding van de jongere te 
illustreren; 

o te bevragen naar de waarneming van de rollen door de deelnemer 
en zijn zelfbegrip;de individuele- en/of collectieve organisatie 
naargelang van de behoeften.de jongere en de personen belast 
met zijn opvoeding voor ten hoogste twee jaar een familiale 
begeleiding door een organisatie opleggen; 

• de jongere, eventueel samen met de personen belast met zijn 
opvoeding, voor ten hoogste twee jaar aan een project van 
jeugdhulp toevertrouwen, als het noodzakelijk is voor het welzijn 
van de jongere;  

• de jongere onder het toezicht van de dienst voor gerechtelijke 
jeugdhulp plaatsen; 
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• de jongere voor ten hoogste twee jaar aan een intensieve 
opvoedingsbegeleiding en aan een individuele begeleiding door 
een referentieopvoeder of een individuele intensieve 
sociopedagogische begeleiding onderwerpen; 

• de jongere die de volle leeftijd van 12 jaar heeft bereikt voor ten 
hoogste zes maanden bij zijn leefgenoten laten leven onder één 
of meerdere van de volgende voorwaarden: 

o regelmatig schoolbezoek; 
o een opleiding volgen; 
o aan één of meerdere valoriserende culturele, sportieve of sociale 

activiteiten deelnemen; 
o andere door de rechtbank opgelegde verplichtingen of verboden 

naleven. 
o De dienst voor gerechtelijke jeugdhulp is ermee belast te 

controleren of de verplichtingen nageleefd worden. Wordt één 
der verplichtingen of verboden opgelegd door de jeugdrechter 
niet nageleefd, dan informeert de dienst voor gerechtelijke 
jeugdhulp onmiddellijk de jeugdrechter ervan. Deze kan dan de 
maatregel aanpassen op de voordracht van de dienst voor 
gerechtelijke jeugdhulp 

• de jongere voor ten hoogste zes maanden een 
opvoedingsprogramma opleggen; dit programma heeft tot doel 
zijn opvoeding te ondersteunen, zijn zin voor 
verantwoordelijkheid aan te scherpen alsmede zijn sociale en, 
desgevallend, beroepsintegratie mogelijk te maken; 

• de jongere die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt onder 
regelmatig toezicht zelfstandig laten wonen; 

• de jongere onder de begeleiding stellen van een erkend onthaal- 
en oriëntatiecentrum; 

 

• de jongere voor ten hoogste drie maanden onder de begeleiding 
stellen van een observatiecentrum of, voor dezelfde duur, ter 
observatie stellen in een psychiatrische instelling of in een 
psychiatrische afdeling van een ziekenhuis; 

• de plaatsing in pleeggezinnen opleggen; 

• de jongere voor ten hoogste twee jaar een residentiële 
begeleiding in een geschikte open instelling opleggen of voor ten 
hoogste één schooljaar aan een internaat toevertrouwen; 

• de jongere die de volle leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, voor een 
residentiële begeleiding aan een gesloten instelling 
toevertrouwen; 

• de jongere voor ten hoogste twee jaar slechts aan één der 
personen belast met zijn opvoeding toevertrouwen. 

In tegenstelling tot de decreten van de Vlaamse en de Franse gemeenschap 
en de ordonnantie van de GGC, is er geen bepaling opgenomen in het 
decreet van de Duitstalige gemeenschap die de opname van een jongere in 
een psychiatrische afdeling voor behandeling regelt. Er is wel een voorzien 
in een bepaling die de jeugdrechter toelaat een jongere voor een maximale 
duur van drie maanden voor observatie toe te wijzen aan psychiatrisch 
ziekenhuis of een psychiatrische afdeling. Er is ook voorzien dat een jongere 
voor maximaal 2 jaar in een residentiële open setting kan worden 
geplaatst of vanaf 14 jaar in een gesloten setting. Deze bepalingen zouden 
dus eventueel als rechtsgrond kunnen worden gebruikt om een minderjarige 
SEP of FQI in een For-K IBE toe te wijzen, al doet de bepaling betreffende 
de toewijzing aan een gesloten setting vermoeden dat men, gezien de 
vereiste minimumleeftijd van 14 jaar, verwijst naar de plaatsing in een 
gemeenschapsinstelling. Er dient ook te worden opgemerkt dat er in de 
Duitstalige gemeenschap geen For-K IBE zijn (en ook geen 
gemeenschapsinstelling). Het decreet voorziet daarom dat de jeugdrechter 
een door de bevoegde overheden erkende natuurlijke of rechtspersoon (die 
daarmee instemt) gevestigd buiten het Duitse taalgebied ermee kan 
belasten om de maatregelen inzake jeugdbijstand of jeugdbescherming uit 
te voeren (art. 18). Er dient dan wel een samenwerkingsakkoord te worden 
gesloten. In de praktijk zullen jongeren uit de Duitstalige gemeenschap dus 
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in principe kunnen worden geplaatst in For-K IBE van de Franse 
gemeenschap of de Vlaamse gemeenschap.  

Bijdrage in de kosten voor onderhouds-, opvoeding-, behandelings- en 
begeleidingskosten  
Het decreet voorziet dat de regering de voorwaarden bepaalt waaronder de 
onderhoudsplichtigen en de jongeren van 18 jaar en meer persoonlijk 
bijdragen in de onderhouds-, opvoedings, behandelings- en 
begeleidingskosten m.b.t. de jongeren voor wie een maatregel werd 
opgelegd (art. 32). Wat de kostenbijdrage betreft, voorziet de Regering in 
een schijvensysteem gebaseerd op de inkomensgroepen en het aantal 
jongeren of gezinsleden. De Regering bepaalt ook de voorwaarden 
waaronder van een kostenbijdrage geheel of gedeeltelijk kan worden 
afgezien, wanneer de jongere van 18 jaar en meer of de personen belast 
met zijn opvoeding deze last niet kunnen dragen. 

3.5.4.3 De actoren van de jeugdhulp  

De dienst voor jeugdbijstand (Jugendhilfedienst (JHD))  
De Jugendhilfedienst (JHD) is verantwoordelijk voor kinderen en jongeren 
(0- 18 jaar) die zich in een moeilijke situatie bevinden. De dienst geeft raad 
aan en ondersteunt jongeren, hun ouders en andere slachtoffers en 
instellingen. De samenwerking gebeurt op een vrijwillige basis. Het doel is 
de minderjarigen te beschermen. 

De JHD 

• stelt een oriëntatie voor aan kinderen, jongeren en volwassenen via een 
hulpaanbod aan de algemene directie 

• steunt en adviseert de jongere en de opvoeder(s) 

• brengt de vragende partij op de hoogte van haar rechten en plichten en 
van het andere hulpaanbod 

• ontwerpt hulpprogramma's en begeleidt de invoering ervan 

• kan een jongere toevertrouwen aan een instelling of een persoon met 
de toestemming van de betrokken personen 

• betrekt andere professionelen en diensten bij het werk 

• wanneer nodig, maken zij een zaak over een het Parket of aan de 
rechtbank voor minderjarigen 

De hulp wordt besproken met de wettelijke voogden. De jongeren kunnen 
helpen bij het uitwerken van een hulpprogramma. Het doel van de 
hulpverlening is het kind/de jongere toelaten een geschikt leven te leiden en 
de ontwikkeling van de jongere in de best mogelijke omstandigheden te 
begunstigen. 

De dienst voor gerechtelijke bescherming - Jugendgerichtsdienst 
(JGD)  
De Jugendgerichtsdienst, is opgericht in 1988 op initiatief van de regering 
van de Duitstalige Gemeenschap.  

Deze dienst richt zich tot kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar en hun 
families uitsluitend voor rekening van de gerechtelijke autoriteiten 1) 
wanneer het welzijn van de kinderen en jongeren bedreigd is (minderjarigen 
in gevaar); 2) wanneer de kinderen / jongeren de wet overtreden hebben 
(MOF). 

Het eerste doel is de bescherming en de best mogelijke ontwikkeling van 
kinderen en jongeren, wanneer dit mogelijk is, binnen hun eigen gezin. 

Zodra de JGD zijn opdracht krijgt, nemen de maatschappelijke assistenten 
contact op met het gezin. De JGD is het contact voor de ouders, de kinderen 
en de jongeren die zelf hulp zoeken. 

Comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse. 
Begeleidingscomité voor jeugdhulp 
Artikel 5 §1 voorziet de oprichting van een begeleidingscomité voor 
jeugdhulp dat belast wordt met de planning van de jeugdhulp en met de 
preventie. Dit comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
volgende diensten: de JHD en de JGD, het centrum voor de gezonde 
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ontwikkeling van kinderen en jongeren, de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, het sociaal-psychologisch centrum, het centrum 
Mozaïek voor de socio-pedagogische begeleiding van kinderen en 
jongeren, en Pflegefamiliendienst (pleeggezinnendienst). 

De opdrachten van het begeleidingscomité zijn de volgende: 

• zo mogelijk om de twee jaar een jeugdhulpforum organiseren om de 
jeugdhulp te plannen, om te netwerken en om aan preventie te doen. 
Aan dat forum nemen de diensten, organisaties, instellingen en centra 
deel die direct of indirect met de betrokken werkterreinen te maken 
hebben; 

• in het kader van die forums de behoeften in de jeugdhulp gericht 
analyseren en de samenwerking tussen de partners bevorderen, 
rekening houdend met de behoeften en belangen van de minderjarigen 
en de personen belast met de opvoeding. De initiatieven die in dat kader 
ontstaan, worden op hun opportuniteit getoetst en worden 
dienovereenkomstig bevorderd. 

3.5.4.4 Samenwerking tussen de jeugdhulp en de pedopsychiatrie  
Er is een quasi dagelijkse samenwerking tussen de DJH, de psychiater, het 
dagziekenhuis en het mobiel team. Een dossier wordt vaak geval per geval 
behandeld: de structurele samenwerkingen zijn relatief onbestaand. Ze zijn 
tamelijk nutteloos omdat het beperkte aantal gevallen per jaar en de 
beperkte grootte van de gemeenschap een voortdurende interactie tussen 
de actoren mogelijk maken. Dezelfde regels als in de Federatie Wallonië-
Brussel voor de verwijzing naar psychiatrie zijn van toepassing.  

De Duitstalige Gemeenschap heeft één psychiatrisch dagziekenhuis met 6 
K-bedden om jongeren tussen 12 en 18 jaar op te vangen (eventueel tot 21 
jaar). Het aanbod voor kinderen jonger dan 12 jaar is enkel ambulant. 

Preventie gebeurt door een mobiel team dat zich bezighoudt met 
depressiestoornissen, angststoornissen, voedingsstoornissen, 
gezinsproblemen, schooluitval. Het team bestaat uit een pedopsychiater en 
5 halftijdse medewerkers. Zij behandelen +/- 70 gevallen per jaar. Het is in 
dat team dat de Duitstalige medico-legale pedopsychiatrische expertise zich 

bevindt. Wanneer de toestand van de jongere een crisis-hospitalisatie 
noodzaakt, gebeurt dit bij voorkeur in Aix-la-Chapelle. 

De GO worden doorgestuurd naar CHR de La Citadelle in Luik omwille van 
het wettelijk kader en de specifieke erkenning die nodig is voor een 
gedwongen opname. 

3.6 Algemene situatie van de For-K met betrekking tot het 
aanbod in geestelijke gezondheidszorg 

De For-K bieden een intensieve, sterk gespecialiseerde behandeling op het 
vlak van geestelijke gezondheid. De bedoeling van For-K, na een intensieve 
behandeling in een For-K-afdeling, is de jongere begeleiden naar een 
andere ambulante of residentiële geestelijke gezondheidszorg. 

Deze studie is niet gericht op het geheel van de geestelijke gezondheidszorg 
voor kinderen en jongeren. Het is echter wel interessant om kort de 
categorieën van bestaande diensten te beschrijven zonder hierbij een 
volledige inventaris op te maken van het volledige aanbod in geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Het aanbod in de verschillende 
andere diensten kan een belangrijke impact hebben op het aantal plaatsen 
dat nodig is in For-K en op de efficiëntie van dit type behandeling. Een 
voldoende tijdige tenlasteneming door minder zware diensten kan een 
beroep op For-K vermijden. Anderzijds kan een voldoende intensieve 
tenlasteneming na het vertrek uit For-K toelaten om de vooruitgang die werd 
geboekt tijdens de opname in For-K te behouden.  

In het algemeen beperkt het aanbod op het vlak van forensische geestelijke 
gezondheidszorg buiten de For-K zich tot bepaalde netwerken van 
geestelijke gezondheidszorg die over een mobiel forensich psychiatrisch 
team beschikken en tot één of twee instellingen die een forensisch 
psychiatrische begeleiding aanbieden. Voor en na hun hospitalisatie in 
For-K worden de patiënten ten laste genomen door minder gespecialiseerde 
diensten die de tenlasteneming van deze patiënten op zich willen nemen. 
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 Principes en organisatie van het geestelijke 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in België 

Niettegenstaande de progressieve versnippering van de competenties op 
het vlak van geestelijke gezondheidszorg (cfr. supra sectie 2), leggen de 
verschillende federale en gefedereerde instanties van de geestelijke 
gezondheidszorg sinds meer dan 20 jaar de nadruk op de noodzaak om 
circuits te ontwikkelen van specifieke zorgen met zowel een aanbod van 
residentiële als ambulante zorgeneeeeeeeeeeffffffffff. 

In het algemeen zijn de federale en gefedereerde autoriteiten het eens over 
het belang om de zorg op zodanige wijze te organiseren dat de patiënt 
behandeld wordt in een voor hem vertrouwde omgeving, bij voorkeur 
ambulant of thuis en om een beleid te voeren waarbij uitgegaan wordt van 
de noden van de patiënt waarbij het netwerk het werk moet verrichten en 
het doelpubliek onderscheiden moet worden. Bovendien laat het beleid van 
geestelijke gezondheidszorg een groot deel van de organisatie over aan de 
mensen op het terrein; voor de autoriteiten zijn het "de partners binnen het 
netwerk die de continuïteit en de efficiëntie van de zorgen moeten 
verzekeren en niet de overheid". De overheid moet "de samenwerking 
bevorderen binnen de zorgcircuits en de netwerken door het toekennen 
van incentives".  

Sinds 2015 zijn er 11 netwerken voor geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren opgericht voor het volledige Belgisch grondgebied. De 
netwerken voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren zijn 
opgericht in het kader van het Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor 
kinderen en jongeren (2015). Dit beleid voorziet een bijkomende 
financiering (ten opzichte van de financiering van de zorgen en instellingen 
en de financiering van de overlegplatformen) om in elke provincie op een 
coherente wijze het aanbod van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen 
en jongeren te organiseren. 

Het betreft pilootprojecten die gefinancierd worden in het kader van artikel 
107 van de ziekenhuizen waarin de financiering (via het BFM van een 

                                                      
eeeeeeeeee  Verklaring over het algemeen beleid 2001.  

ziekenhuis dat zich daarvoor vrijwillig kandidaat stelt) geregeld wordt van 
studieprojecten in het domein van de geestelijke gezondheid. Deze bepaling 
voorziet dat de Koning in specifieke financieringswijzen kan voorzien om, op 
experimentele basis en beperkt in de tijd, een prospectieve en 
programmageoriënteerde financiering van zorgcircuits en netwerken 
mogelijk te maken. Concreet betekent dit dat de federale overheid het 
voornaamste deel van de coördinatie financiert (via een 
"referentieziekenhuis" dat het geld herverdeelt) maar dat elke deelnemer 
van het netwerk verder gefinancierd wordt door de overheid die bevoegd is 
voor die deelnemer (bv.: de artsen worden verder gefinancierd door hun 
instelling, de medewerkers van justitie worden verder betaald door de 
(federale) sector justitie, de maatschappelijk assistenten worden verder 
betaald door de sector waarvan zij deel uitmaken (gemeenschap of gewest) 
enz.). De verdeelsleutel van de federale financiering wordt vastgesteld in 
functie van het aantal kinderen en jongeren, de prevalentie van psychische 
problemen bij kinderen en jongeren en de socio-economische situatie van 
de gezinnen in elke provincie. 

Het werkgebied (provinciaal en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest + de 
Duitstalige Gemeenschap) en de basisfuncties en -opdrachten van het 
netwerk worden gedefinieerd (voor meer details, zie https://www.psy0-
18.be/index.php/fr/netwerken) en de verwezenlijking ervan bepaalt of er 
al dan niet een overheidsfinanciering is. Met andere woorden, wanneer 
een netwerk er niet in slaagt om één van de functies te structureren die door 
de overheden voorzien zijn, bekomt dit netwerk niet dat deel van de 
financiering dat bestemd is voor de coördinatie (wat niet belet dat 
afzonderlijk de instellingen en diensten die de zorgen aanbieden, 
gefinancierd blijven door de overheid waarvan zij afhangen). 

ffffffffff  Gezamenlijke verklaring van 24 juni 2002 voor de realisatie van netwerken en 
zorgcircuits in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (2012).  

https://www.psy0-18.be/index.php/fr/netwerken
https://www.psy0-18.be/index.php/fr/netwerken
http://www.reseau-sante-kirikou.be/wp-content/uploads/2017/08/3-courrier_0315_dc.pdf
http://www.reseau-sante-kirikou.be/wp-content/uploads/2017/08/3-courrier_0315_dc.pdf
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De partners van de netwerken worden niet op een beperkende wijze 
gedefinieerd en hun participatie is geen wettelijke verplichtinggggggggggg 
zelfs indien de federale overheden van mening zijn dat het ondenkbaar 
is dat één van de actoren weigert om deel te nemen aan de 
werkzaamheden van het netwerkhhhhhhhhhh. Het gaat over de 
zorgverstrekkers, zorginstellingen en diensten voor zorgverlening (niet 
enkel zorgen stricto sensu) die juridisch onafhankelijk zijn en die contracten 
onderhandelen met het netwerk.  

Het geestelijke gezondheidsaanbod voor kinderen en jongeren is dus 
in elke provincie anders georganiseerd (maar wel volgens 
gemeenschappelijk basisopdrachten). Bijvoorbeeld, bepaalde netwerken 
hebben onderhandeld in functie van personen en diensten die op hun 
grondgebied beschikbaar zijn, er zijn mobiele teams opgericht die 
gespecialiseerd zijn in het omkaderen van kinderen en jongeren die voor de 
rechtbank gekomen zijn, (publiek dat momenteel in For-K behandeld wordt) 
terwijl andere geen gespecialiseerde teams hebben. 

De netwerken voor geestelijke gezondheid mogen niet verward worden met 
de overlegplatformen voor geestelijke gezondheid. De 
overlegplatformen hebben dezelfde territoriale beperkingen als de 
netwerken en werden georganiseerd door het Koninklijk Besluit van 
10/07/1990. Thans zijn zij overgedragen naar de Gemeenschappen. Het zijn 
verenigingen waaraan de gezondheidsinstellingen en -diensten al dan niet 
kunnen deelnemen op vrijwillige basis. Ze zijn door de overheden erkend en 
gefinancierd (sinds de zesde Staatshervorming door de gemeenschappen - 
gewesten). Ze hebben als opdracht het ontwikkelen van het overleg tussen 
de diensten van de zone die zij dekken om beter te kunnen voldoen aan de 
behoeften van de bevolking en de kwaliteit van de geestelijke 
gezondheidszorg in het algemeen te verbeteren. Hun actie reikt verder dan 
de kinderen en jongeren en alle platformen organiseren geen overleg over 

                                                      
gggggggggg   Behalve voor de klinisch psychologen die het honorarium van het RIZIV 

wensen, moeten zij met dat netwerk een overeenkomst afgesloten hebben. 
hhhhhhhhhh   https://www.psy0-18.be/index.php/fr/netwerken.  
iiiiiiiiii  http://sante.wallonie.be/?q=sante/soins-hospitaliers/dispositifs/plateformes-

concertation-sante-mentale  

dit specifiek thema omdat de inhoud van hun overleg niet in de wet 
gedefinieerd wordt. Zij zijn partners van het netwerk op dezelfde wijze als 
bijvoorbeeld een ziekenhuis of een beschutte woonplaats maar ze mogen 
niet met elkaar verward worden. Sinds 2019 zijn de 5 overlegplatformen 
voor geestelijke gezondheid in Vlaanderen gefuseerd. Er zijn momenteel 6 
platformen in Walloniëiiiiiiiiii, één in Brusseljjjjjjjjjj en één in de Duitstalige 
Gemeenschapkkkkkkkkkk. 

 Overzicht van de diensten geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren (buiten For-K) 

Zoals voor de zorgen voor volwassenenllllllllll, kan ook hier de complexiteit en 
versnippering van de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg in 
België vastgesteld worden, nog eens versterkt door de versnippering van de 
bevoegdheden (federaal en regionaal). Deze complexiteit van het systeem 
werd meerdere keren onderlijnd in het kader van de gespreksgroepen (zie 
hoofdstuk 8): het is niet evident, zelfs voor de gespecialiseerde diensten van 
de jeugdhulp, om te weten waar hulp gevonden kan worden voor de 
geestelijke gezondheid van jongeren noch om de meest geschikte 
zorgverlener of -organisatie te vinden. 

Het aanbod van diensten voor geestelijke gezondheidszorg bestaat uit 
ambulante en residentiële psychiatrische zorgen. Het residentieel aanbod 
bestaat uit de dienst psychiatrie van de algemene ziekenhuizen en de 
psychiatrische ziekenhuizen terwijl het aanbod ambulante diensten meestal 
bestaat uit algemene of gespecialiseerde diensten voor geestelijke 
gezondheidszorg en outreachteams (mobiele teams). 

jjjjjjjjjj  https://www.pfcsm-opgg.be/.  
kkkkkkkkkk   http://www.psychiatrieverband.be/version-francaise/.  
llllllllll  https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_318B_Soins_de_ 

sante_mentale_synthese.pdf.  

https://www.psy0-18.be/index.php/fr/netwerken
http://sante.wallonie.be/?q=sante/soins-hospitaliers/dispositifs/plateformes-concertation-sante-mentale
http://sante.wallonie.be/?q=sante/soins-hospitaliers/dispositifs/plateformes-concertation-sante-mentale
https://www.pfcsm-opgg.be/
http://www.psychiatrieverband.be/version-francaise/
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_318B_Soins_de_sante_mentale_synthese.pdf
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_318B_Soins_de_sante_mentale_synthese.pdf
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3.6.2.1 Het residentieel aanbod 
Het residentieel aanbod is georganiseerd in pedopsychiatrische 
ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische diensten van 
algemene ziekenhuizen. Deze diensten staan in voor een intensieve en 
gespecialiseerde behandeling van korte of lange duur in de 
ziekenhuisafdelingen en in de behandelunits. De structurering van de 
activiteiten van psychiatrische ziekenhuizen gebeurt op basis van drie 
kenletters: A, K en T. 

De kenletters A zijn psychiatrische diensten voor observatie en 
behandeling op korte termijn. De A1 bedden komen overeen met 
daghospitalisaties en de A2 bedden met de nachthospitalisaties. Zij vangen 
patiënten vanaf 15 jaar op voor wie ofwel een dringende interventie omwille 
van een crisis noodzakelijk is, ofwel een observatie of een actieve 
behandeling. 

De kenletter K komen overeen met psychiatrische diensten van observatie 
en behandeling voor kinderen en jongeren. K1 staat voor daghospitalisatie 
en K2 voor nachthospitalisatie. Zij vangen minderjarige patiënten op voor 
wie ofwel een dringende interventie omwille van een crisis noodzakelijk is, 
ofwel een observatie of een actieve behandeling. Bepaalde K-diensten 
hebben een neuro-pediatrisch zorgaanbod zoals bijvoorbeeld het William 
Lennox centrum.mmmmmmmmmm 

De kenletter T komt overeen met een psychiatrische behandelunit op lange 
termijn, met T2 bedden voor daghospitalisatie en T2 bedden voor 
nachthospitalisatie. De kenletter T vangen patiënten op vanaf 15 jaar en 
richten zich op een intensieve sociale wederaanpassing. 

 

                                                      
mmmmmmmmmm  Sectie overgenomen van de voorstellingspagina van het Neurologische 

Centrum William Lennox http://www.cnwl.be/les-services/neuropediatrie/  

http://www.cnwl.be/les-services/neuropediatrie/
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Figuur 3 – Verdeling van de A, K en T bedden in België (2019), per provincie en gerechtelijk arrondissement 

   
Bron : FOD Volksgezondheid, 2019 

3.6.2.2 Ambulant aanbod 
Het ambulant aanbod psychiatrie vervult meerdere opdrachten: zowel het 
promoten van de geestelijke gezondheid, de preventie en de diagnostiek 
van psychologische/psychiatrische pathologieën, als de opvolging en 
behandeling van patiënten, los van of als aanvulling op een residentieel 
verblijf. 

a. De eerstelijnszorg 
Tijdens de laatste jaren zijn er meerdere gezamenlijke initiatieven geweest 
van de twee politieke niveaus (op federaal niveau en op het niveau van de 
gemeenschappen), onder andere projecten voor het promoten en evalueren 
van de circuits en de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg 
(http://www.psy107.be/). 

Talrijke diensten stellen een eerstelijnszorg voor op het gebied van 
geestelijke gezondheid: 

• de huisartsen; 

• de psychologen en orthopedagogen; 

• L’Office de la naissance et de l’enfance (ONE)/ Kind&Gezin  

• les centres psycho médicaux sociaux (CPMS) / Centra voor leerlingen 
begeleiding (CLB) 

Sedert kort kunnen de klinisch psychologen die een overeenkomst 
afgesloten hebben met het netwerk voor geestelijke gezondheid honoraria 
factureren aan het RIZIV. 

http://www.psy107.be/
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b. De diensten voor geestelijke gezondheidszorg 
Er zijn diensten voor geestelijke gezondheidszorg met als doel de 
pluridisciplinaire tenlasteneming van  psychiatrische, psychologische en 
sociale problemen. Naast een pedopsychiatrisch aanbod is er voorzien dat 
de Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg voor de kinderen en 
jongeren ook beschikken over een complementair aanbod zoals logopedie 
of psychomotoriek. Deze diensten vallen meestal onder de bevoegdheden 
van de gewestelijke overheid. 

c. De provinciale netwerken voor geestelijke gezondheids 
zorgnnnnnnnnnn 

In het kader van het nieuwe beleid voor geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren, voorgesteld door de federale regering, bestaat er in 
elke provincie een aanbod aan psychiatrische zorgen van het type 
"outreaching", namelijk Mobiele Teams die de volgende taken op zich 
nemen: 

• zorgen bij crisis / zorgen op lange termijn; 

• zorgen voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar; 

Elke provincie heeft autonoom het aanbod en de toegangsvoorwaarden tot 
de mobile teams vastgelegd. Naast de mobiele teams stellen sommige 
provincies ook "case-managers" aan. 

Vroeger bestonden er specifieke mobiele teams die verbonden waren aan 
de For-K eenheden. De integratie van deze teams in de netwerken voor 
geestelijke gezondheidszorg is door verschillende stakeholders gezien als 
een belangrijk verlies voor de betrokken doelgroep. Deze mobiele teams 
lieten toe, na een ziekenhuisopname in For-K, om de continuïteit van de 
zorgen te verzekeren door een team dat de jongere reeds kende. 

                                                      
nnnnnnnnnn  Meer gegevens met betrekking tot de organisatie en de opdrachten van de 

provinciale psychiatrische netwerken in het kader van het nieuwe beleid voor 
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren zijn beschikbaar in de 
hoofdstukken 10.6 (verslagen van de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg) en 
hoofdstuk 5 (jaarverslagen). 

Bovendien, wanneer een opname op korte en/of middellange termijn niet 
mogelijk was door een gebrek aan beschikbaarheid (geen plaats in het 
ziekenhuis) of wanneer de medico-psychologische aspecten een langer of 
een meer grondig onderzoek verantwoordden, kon een tenlasteneming van 
het type "outreaching" voorgesteld worden met het oog op een evaluatie in 
afwachting van een eventuele ziekenhuisopname. 

Bij de oprichting van de netwerken is ook de functie van zorgcoordinator 
geschrapt; de financiering werd geïntegreerd in de nieuwe netwerken van 
het nieuwe beleid voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 
jongeren. Daardoor hebben ook het intersectoraal en het provinciaal 
netwerk, ontwikkeld door de For-K eenheden hun werken stopgezet in 
afwachting van een overname door het netwerk.  

Maar op het terrein hebben niet alle netwerken opnieuw een forensisch 
psychiatrische functie gecreëerd. De For-K ziekenhuisdiensten hebben 
geen concreet zicht meer op de middelen, methodes en beschikbaarheid 
van de in sommige provincies bestaande forensisch psychiatrische mobiele 
teams. De overdracht en de continuïteit van de zorgen is dan ook veel 
ingewikkelder naar deze teams net zoals de reïntegraties in het ziekenhuis. 

De netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren (GGZKJ) staan, 
in samenwerking met de netwerken geestelijke gezondheid voor 
volwassenen, in voor het stroomlijnen van vroegdetectie en –interventie 
binnen hun regio. De bestaande werkingsgebieden van de netwerken GGKJ 
vallen samen met de territoriale grenzen van de provincies en het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest. Iedereen en elke voorziening die bijdraagt tot het 
geestelijk gezondheidsbeleid kan zich engageren in samenwerking en 
netwerking. Het kan hierbij gaan om zowel partners binnen de 
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg als partners met een aanbod 
van geestelijke gezondheidszorg uit belendende sectoren.  
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De taken van de netwerken zijn zowel gericht op het niveau van de populatie 
als op het niveau van individuele patiënten. Daarnaast zijn er ook nog taken 
van coördinatie. Meer specifiek bestaan de taken van de netwerken uit 
bevordering van geestelijke gezondheidscompetenties en van 
destigmatisering, ondersteuning van context en van ervaringsdeskundigen 
die actief zijn binnen het geestelijke gezondheidsaanbod, detectie, 
vroegtijdige en kortdurende interventies, gespecialiseerde diagnostiek, 
gespecialiseerde behandeling, rehabilitatie gericht op inclusie in alle 
levensdomeinen, de uitwisseling en het samen inzetten van expertise 
tussen de netwerkpartners binnen de geestelijke gezondheidsnetwerken, en 
de samenwerking tussen die netwerkpartners enerzijds, en partners uit 
andere sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
en uit andere beleidsdomeinen die niet behoren tot geestelijke 
gezondheidsnetwerken anderzijds.  

Een voor de For-K populatie belangrijke functie is de outreach. Outreach 
gaat over zorg aan jongeren die wordt aangeboden in hun eigen leef- en 
leeromgeving en die flexibel, mobiel, multidisciplinair kan worden ingezet op 
maat van het kind of de jongere en zijn context. Voor de For-K jongeren 
komt dit er vaak op neer dat ondersteuning wordt geboden bij de instroom 
vanuit een bepaalde setting naar de For-K of bij de uitstroom uit de For-K 
naar een andere setting en tot enige tijd erna ook in de nieuwe setting. De 
outreach functie die aanvankelijk door de For-K werd georganiseerd is 
ingekanteld in de netwerken geestelijke gezondheidszorg. De organisatie 
van het outreachend aanbod is evenwel binnen elk netwerk verschillend 
georganiseerd. Sommige residentiële psychiatrische settings hebben ook 
vanuit hun eigen middelen een outreachfunctie voorzien voor hun jongeren 
die uitstromen naar een andere setting. Ook bij een aantal 
jeugdhulpvoorzieningen werd vanuit eigen initiatief en budgetten 
geïnvesteerd hebben in een structurele aanwezigheid van GGZ-expertise 
(psychologen, psychiater-uren, psychologisch assistenten...) om dit aanbod 
te kunnen realiseren (zie p.1 (Pangg 0-18).  

                                                      
oooooooooo   https://smes.be/fr/support/  

Het hulpprogramma ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven’, dat intersectoraal werd 
uitgewerkt door de Netwerken GGKJ en met de betrokken residentiële 
voorzieningen vanuit het Agentschap Opgroeien en VAPH (zie voor een 
concrete uitwerking de template van Pangg 0-18 (Pangg 0-18)) zet specifiek 
in op zogenaamde outreachende geestelijke gezondheidszorg. Met de 
financiering van het programma kan dus bijvoorbeeld een kinder- en 
jeugdpsychiater mobiel ingezet worden in de voorzieningen van de 
jeugdhulp. In het programma gaat bijzondere aandacht naar de 
gemeenschapsinstellingen (GI) die vaak jongeren met ernstige psychische 
stoornissen onthalen. De outreach-projecten die reeds actief waren vanuit 
PC Gent-Sleidinge naar GI De Zande en vanuit OPZ Geel naar GI Kempen, 
werden structureel in de werking van de GI ingebed. Hierin zit ook een 
structurele outreach-werking voor De Grubbe in Everberg vervat (RADAR). 

a. Het aanbod gespecialiseerde diensten 
Naast de For-K zijn er de laatste jaren een aantal projecten gelanceerd die 
zich richten op bepaalde doelgroepen om een meer specifiek zorgaanbod 
te verzekeren, bijvoorbeeld voor jongeren met bepaalde noden op het vlak 
van geestelijke gezondheidszorg. Van dit aanbod bestaat er echter geen 
volledige inventaris. 

Bij wijze van voorbeeld vermelden wij onder andere 

• De mobiele teams buiten de provinciale netwerken, verbonden aan 
gespecialiseerde structuren of verenigingen zoals bijvoorbeeld 
SMESoooooooooo of, meer recent, Artsen zonder Grenzenpppppppppp. Deze 
teams kunnen direct tussenkomen bij patiënten of professionelen om 
hen ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld in geval van een 
crisissituatie. 

pppppppppp   https://www.msf-azg.be/fr/news/derri%C3%A8re-les-masques-peur-
culpabilit%C3% 
A9-et-solitude-dans-les-maisons-de-repos-belges-pendant-la  

https://smes.be/fr/support/
https://www.msf-azg.be/fr/news/derri%C3%A8re-les-masques-peur-culpabilit%C3%A9-et-solitude-dans-les-maisons-de-repos-belges-pendant-la
https://www.msf-azg.be/fr/news/derri%C3%A8re-les-masques-peur-culpabilit%C3%A9-et-solitude-dans-les-maisons-de-repos-belges-pendant-la
https://www.msf-azg.be/fr/news/derri%C3%A8re-les-masques-peur-culpabilit%C3%A9-et-solitude-dans-les-maisons-de-repos-belges-pendant-la
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• De Initiatieven voor Beschermd Wonen (IBW) die de omkadering en 
huisvesting organiseren voor volwassenen die lijden aan een 
psychiatrische stoornis. Sommige IBW vangen ook kinderen op. 

• De SGA-eenheid voor kinderen in Antwerpen (pilootproject), 
gespecialiseerd in de tenlasteneming van patiënten met een zware 
gedragsstoornis. Deze eenheid is niet beperk tot justitiële patiënten. 

Wat betreft de GGZ, gespecialiseerd in kinderen en jongeren, is het aanbod 
gevarieerd en de voorgestelde diensten berusten op verschillende 
financieringsmechanismen. Het is echter niet duidelijk in welke mate 
bepaalde vormen van diensten elkaar overlappen of in welke mate het 
systeem bepaalde leemten vertoont. Het systeem laat verschillende 
structurele vormen van bekendmaking van de samenwerking binnen de 
sector of samen met andere sectoren mogelijk. Er bestaat bijvoorbeeld een 
specifieke financiering voor de pedopsychiatrie wanneer overleg gepleegd 
wordt met andere zorgverleners. De professionelen van de Services de 
santé mentale / Centra voor geestelijke gezondheidszorg (SSM/CGG) 
kunnen ook zorgverleners van andere sectoren ondersteunen. 

3.7 Algemene situatie van de For-K ten opzichte van het 
aanbod in het kader van de Jeugdhulp en de 
Jeugdbescherming 

Een verblijf in een For-K kan niet los gezien worden van de organisatie van 
de diensten voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Vooraleer zij tot deze 
diensten toegelaten worden, zijn de jongeren vaak reeds (vrijwillig of niet) 
ten laste genomen door ambulante of residentiële diensten die vallen onder 
de jeugdhulp of de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien keren de 
jongeren, na hun verblijf in For-K, soms terug naar de instelling waar zij voor 
hun opname reeds verbleven, naar een nieuwe instelling of genieten zij van 
ambulante hulp of zorgen. 

In België was het recht inzake jeugdhulp en jeugdbescherming een federale 
aangelegenheid. Dit recht werd gekenmerkt door een dubbel onderscheid, 
enerzijds tussen de buitengerechtelijke of sociale (vrijwillige) hulpverlening 
en de gerechtelijke (gedwongen) hulpverlening en, anderzijds, tussen de 

hulpverlening voor niet-delinquente jongeren en hulpverlening voor 
delinquente jongeren (= de jongeren vervolgd wegen een als misdrijf 
omschreven feit, thans in Vlaanderen genoemd delictplegers). De 
Staatshervormingen van 1980, van 1988 en van 2014 hebben geleid naar 
de communautarisering van het recht inzake jeugdhulpverlening en 
jeugdbescherming. 

In beginsel zijn deze maatregelen niet radicaal verschillend tussen de 
verschillende Gemeenschappen. Een grote serie maatregelen gaande van 
hulpverlening in het gezin tot een gedwongen residentieel verblijf staat ter 
beschikking van de jeugdrechters en de diensten die deze maatregelen 
uitvoeren. Vlaanderen heeft echter onlangs een specifiek kader 
goedgekeurd voor de maatregelen ten aanzien van delinquenten, waarbij 
de nadruk gelegd wordt op de sancties tegen minderjarige delinquenten en 
op hun responsabilisering voor hun daden. In de andere Gemeenschappen 
is er geen sprake van delinquenten maar wel van minderjarigen die een als 
misdrijf omschreven feit gepleegd hebben en er wordt ook niet gesproken 
van sancties maar wel van "maatregelen" ten aanzien van delinquenten. 

Naast de openbare diensten (de GI die delinquenten opvangen en het 
Mobiel Begeleidingsteam EMA die instaan voor de opvolging), subsidieert 
en erkent elke Gemeenschap een groot aantal private diensten om de 
maatregelen van vrijwillige of gedwongen hulpverlening te voorzien. Zoals 
beschreven in hoofdstuk 3 zijn deze diensten een uiterst ingewikkeld web. 

De verschillende wettelijke kaders, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, 
voorzien dat psychiatrische zorg kan georganiseerd worden, zowel in het 
kader van vrijwillige als in het kader van gedwongen hulpverlening, maar 
deze zorg is niet geïntegreerd in het parcours van de hulpverlening aan de 
jongere. De structuren moeten zelf dit type dienst extern gaan zoeken in de 
gezondheidssector. 

Voor de (lichte) psychologische zorgen beschikken sommige structuren 
over psychologen maar zelden over psychiaters. In de Franse 
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Gemeenschap zijn de GI in principe verplicht om ambulanteqqqqqqqqqq 
psychiatrische zorg aan te bieden. Op het terrein hebben sommige GI een 
akkoord afgesloten met psychiaters maar zij bieden geen intensieve en 
voortdurende tenlasteneming van de jongeren aan. Heel tegenstrijdig is het 
verboden voor de jeugdrechter om minderjarigen met een geestelijke 
stoornis naar dit type instelling te verwijzen (artikel 122 van de Code 
Madrane). 

De diensten voor tenlasteneming in het kader van jeugdhulp en 
jeugdbescherming zijn verschillend in elke deelstaat en staan beschreven 
in paragraaf 3.5. 

3.8 Conclusie 
In dit hoofdstuk beschreven we de wetgeving van de gemeenschappen en 
de GGC betreffende de aanpak van jeugddelinquentie en (gedwongen) 
jeugdhulpverlening. Daarnaast gaven we ook een beknopt overzicht van de 
actoren die (mogelijks) betrokken tijdens het verblijf van een jongere in een 
For-K IBE en in het voor-en natraject. Hoewel de organisatie van- en de 
actoren betrokken bij de jeugdhulpverlening en jeugddelinquentie regionaal 
verschillen, lijkt de impact hiervan op het voortraject, het toewijzen en verblijf 
van een jongere in een For-K IBE en het natraject gering. Uit interviews met 
actoren uit het veld en de focusgroepdiscussies (zie hoofdstuk xxx) kwam 
dan ook naar voren dat de voornaamste problemen, zoals gebrek in (vooral 
residentiële) capaciteit, suboptimale preventie en problemen in continuïteit 
van zorg door ontoereikende outreach zich voordoen in alle regio’s.   

Wat betreft de wetgeving van de gemeenschappen en de 
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie betreffende de 
gerechtelijke maatregelen voor jongeren kunnen we verschillen vaststelling 
in terminologie, procedures, maatregelen, duur van de maatregelen, 
leeftijdsgrenzen en achterliggende filosofie. Zo bijvoorbeeld werd in 
Vlaanderen met het Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht het 
(exclusief) jeugdbeschermingsmodel verlaten voor een model dat een 

                                                      
qqqqqqqqqq   Artikel 36 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 

van 3 juli 2019 betreffende de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming. 

herstelrechtelijk spoor verenigt met een spoor dat voorziet in de 
responsabilisering van de minderjarige. Op het moment van het schrijven 
van het rapport is het nog te vroeg om te beoordelen of dit een groot verschil 
teweeg brengt in de beslissingen van Nederlandstalige rechters en 
Franstalige jeugdrechters. Voor het toewijzen van een jongere aan een 
For-K, kunnen we veronderstellen dat het verschil in achterliggende filosofie 
weinig tot geen impact heeft op de beslissing van een Nederlandstalige of 
Franstalige rechter. Hoewel de toewijzing aan een For-K IBE als sanctie 
wordt beschouwd waarbij aandacht voor het (eventuele) delinquente gedrag 
en het vermijden van recidive zeker een rol spelen, hebben de For-K toch 
voornamelijk de taak van behandeling en beveiliging van jongeren met 
psychiatrische stoornissen.  

Met uitzondering van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht is 
in geen van de verschillende toepasselijke wetgevende bepalingen van de 
gemeenschappen of de GGC het toewijzen aan een For-K afdeling 
ingeschreven als specifieke maatregel. Meestal is er voorzien dat een 
minderjarige in een verontrustende situatie of een verdachte/delictpleger 
kan worden toegewezen aan een psychiatrische afdeling, zonder daarbij te 
specifiëren over welke afdeling/dienst het gaat (afdeling/dienst met K- bed, 
For-K IBE bed, A of T-bed,…). De wetgevende bepalingen die als 
rechtsgrond kunnen dienen voor de toewijzing van een jongere aan een 
For-K bevatten daarom ook weinig of geen detail over de precieze doelgroep 
van de For-K IBE of de opnamecriteria. Ook de modaliteiten volgens welke 
een jongere kan worden geplaatst in een psychiatrische afdeling (zoals 
bijvb. de vereiste van voorafgaande psychiatrische expertise) zijn meestal 
generiek voor de verschillende mogelijke psychiatrische afdelingen waar 
een jongere kan worden geplaatst. Daarnaast zijn de vereisten verbonden 
aan de medische expertise verschillend naargelang de wetgeving van de 
gemeenschappen en de GGC en soms ook naargelang het statuut van de 
jongere (delictpleger, VOS, GO). In sommige wetgeving is het verslag van 
een kinderpsychiater vereist terwijl men in andere wetgeving spreekt van 
‘een’ psychiater. Soms mag het verslag maximaal 2 weken oud zijn terwijl 
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andere wetgeving geen maximum termijn bepaalt voor het verslag. In de 
wetgeving van de Franse gemeenschap werd recent ook een verbod 
opgenomen om jongeren met een geestesstoornis op te nemen in de 
gemeenschapsinstellingen (art. 122 Code Madrane). Dit maakt de time-outs 
tussen een For-K en de GI in de Franse gemeenschap in principe 
(afhankelijk van de interpretatie) onmogelijk, hetgeen de mogelijkheden 
voor Franstalige (niet-Brusselse) jeugdrechters aanzienlijk inperkt. Voor de 
jongeren zelf kunnen al deze verschillen leiden tot discriminatie in de 
toegang tot de For-K IBE. 

Sommige wetgevende bepalingen gebruiken ook nog de terminologie ‘open’ 
en ‘gesloten’ afdeling van een psychiatrische dienst. Deze terminologie is 
verwarrend nu het niet duidelijk is of For-K IBE (steeds) als open of gesloten 
kunnen worden aanzien. Met het oog op rechtszekerheid zou het dus beter 
zijn deze termen te schrappen of minstens te bepalen aan de hand waarvan 
het karakter en de inhoud van open of gesloten afdelingen kunnen worden 
bepaald.  

De rechtsgronden die momenteel in aanmerking zouden kunnen komen om 
een jongere in een For-K IBE te plaatsen zijn ook niet (altijd) in 
overeenstemming met de modaliteiten in de contracten tussen de For-K en 
de federale overheid. Zo bijvoorbeeld laat het decreet betreffende het 
jeugddelinquentierecht toe dat een jongere tot de leeftijd van 19 jaar in een 
For-K IBE verblijft, terwijl dat volgens de contracten tussen de For-K en de 
Federale overheid niet mogelijk is.  

Enige coherentie ontbreekt ook tussen de verschillende rechtsgronden op 
basis waarvan eenzelfde jongere opgenomen worden op een For-K IBE. Zo 
bijvb. kan een delictpleger zowel op basis van het statuut van delictpleger 
als op grond van een gedwongen opname op een For-K IBE worden 
opgenomen. Momenteel is het echter onduidelijk wat de verhoudingen zijn 
tussen de verschillende bepalingen (welke bepaling primeert? welke wordt 
geschorst?).  

Hoewel de mogelijkheid tot toewijzing van een jongere in een For-K IBE in 
principe mogelijk is via de bestaande wetgevende bepalingen van de 
gemeenschappen en de GGC, is de huidige wetgeving niet afgestemd op 
de specificiteit van het toewijzen aan- en het verblijf van een jongere in de 

For-K IBE. We hebben niet onderzocht welke implicaties dit heeft in de 
praktijk, maar met het oog op rechtszekerheid en om discriminatie in de 
toegang tot de For-K IBE te vermijden, dient een aanpassing van het 
wettelijk kader zich aan eens er een structurele inbedding is van de For-K 
pilootprojecten. Hierbij dient duidelijk de doelgroep, de opnamecriteria en de 
modaliteiten voor toewijzing en verblijf te worden gedefinieerd. Daarnaast 
dient ook de verhouding tussen de mogelijke rechtsgronden op basis 
waarvan een jongere in een For-K IBE kan worden geplaatst te worden 
verduidelijkt. Het is ook belangrijk dat er enige afstemming is tussen de 
wetgeving van toepassing op de verschillende statuten die toegang kunnen 
geven tot de For-K IBE (MOF-VOS-GO) en tussen de verschillende 
wetgeving van de gemeenschappen en de GGC. Ten slotte dient men ook 
werk te maken van het toepassen van de regelgeving rond de interne 
rechtspositie van de minderjarigen op jongeren die verblijven in een For-K 
IBE.  
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4 ANALYSE VAN DE FOR-K 
OVEREENKOMSTEN 

4.1 Belangrijkste punten 

• De federale overheid sloot "For-K overeenkomsten" af met 
psychiatrische ziekenhuizen voor het opzetten van 
pilootprojecten om zorg te verlenen aan jongeren met een 
ernstige psychiatrische problematiek die het voorwerp 
uitmaken van een door de jeugdrechtbank opgelegde 
gerechtelijke maatregel. 

• In elk rechtsgebied van de 5 Hoven van Beroep werd minstens 
één For-K overeenkomst afgesloten. 

• Om een jongere op te nemen in een For-K traject moet hij/zij 
tussen 12 en 18 jaar oud zijn, een psychiatrische problematiek 
kennen en het voorwerp zijn van een door de jeugdrechter 
opgelegde maatregel. 

• De zogenaamde For-K overeenkomsten bevatten verschillende 
onderdelen/functies: de intensieve behandelingseenheden 
(IBE’s), de crisisbedden, de forensische outreach / mobiele 
For-K-teams (functie gestopt in 2015), de brugfunctie / 
zorgtrajectcoördinator (functie gestopt in 2015), specifieke 
opdrachten (initiatieven voor beschut wonen en een eenheid 
voor sterk gedragsgestoorde en/of agressieve jongeren (SGA)). 

• Wat de For-K IBE’s en For-K crisisbedden betreft: 
o Er zijn 14 For-K IBE’s (in 12 verschillende ziekenhuizen) die 

worden gefinancierd voor een totaal van 124 (108+16) 
bedden, waarvan er 6 For-K IBE’s exclusief gereserveerd 
zijn voor MOF-jongeren en de andere For-K IBE’s open 
staan voor MOF/VOS/GO-jongeren.  

o De duur van het verblijf is 6 maanden, maximaal eenmaal te 
verlengen.  

o Er bestaan geen For-K IBE’s in de provincies Brabant 
Wallon, Namur en Luxembourg, noch in de Duitstalige 
Gemeenschap. 

o Er zijn 32 gefinancierde For-K crisisbedden (in 12 
verschillende ziekenhuizen waarvan 3 geen For-K IBE-
bedden hebben) bestemd voor hoogdringende 
psychiatrische hulp aan justitiële jongeren (MOF/VOS/GO). 
De duur van het verblijf is 14 dagen, maximaal eenmaal te 
verlengen. 

• In 2019 vertegenwoordigden de overeenkomsten een totaal 
budget van € 22.300.198, waarvan € 18.878.905 voor For-K-IBE 
bedden, €2.973.414 voor For-K-crisisbedden en € 447.879 voor 
specifieke opdrachten. Sinds de start van het pilootproject zijn 
deze budgetten weinig veranderd. 

• De voorwaarden waaraan For-K moeten voldoen zijn de opvang 
van het doelpubliek, de architecturale voorwaarden, de 
uitwerking van een dossier per patiënt, een minimale 
bedbezettingsgraad van 85%, opgelegde personeelsbezetting, 
eerbiediging van de gegevens-bescherming. 

• Elke For-K eenheid is verplicht een jaarverslag in te dienen 
waarin elke opdracht/zorgmodule vanuit kwalitatief en 
kwantitatief oogpunt wordt beschreven. 
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4.2 Inleiding 
In het kader van het For-K pilootproject is elke deelnemende instelling 
gebonden door een overeenkomst met de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de minister(s) van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. Deze overeenkomsten zijn sinds de start van het project 
in 2003 jaarlijks hernieuwd. De overeenkomsten worden uitgeschreven per 
Hof van Beroep, en per Hof van Beroep ontvangt één leidende instelling alle 
subsidies, die vervolgens worden verdeeld onder de subcontractanten. Voor 
het Hof van Beroep van Antwerpen zijn er twee afzonderlijke 
overeenkomsten voor de provincies Antwerpen en Limburg. Voor het Hof 
van Beroep van Brussel zijn er drie afzonderlijke overeenkomsten: één voor 
het Nederlandstalig Brussels rechtsgebied en Vlaams-Brabant, één voor het 
Franstalig Brussels rechtsgebied en Waals-Brabant, en een derde 
overeenkomst betreffende 8 For-K IBE-bedden van het Centre Hospitalier 
Jean Titeca die gereserveerd zijn voor jongeren die door de Hoven van 
Beroep van Mons en Liège worden gestuurd. 

In deze overeenkomsten worden de doelstellingen van de overeenkomst, 
de duur van de overeenkomst, de financiering van het project, het voorwerp 
van de financiering, de verplichtingen waaraan de For-K eenheden moeten 
voldoen (infrastructuur, personeelsnormen, minimumbezetting van de 
bedden, gegevensbescherming), de wijze van terugkoppeling en het 
opstellen van een activiteitenverslag, en het begeleidings- en 
opvolgingscomité van het project nader omschreven. In de loop van de 
periode van 18 jaar sinds het begin van het For-K pilootproject (2003-2021) 
zijn de overeenkomsten op verschillende vlakken geëvolueerd. Wat het 
voorwerp van de overeenkomst betreft, werden het doelpubliek en de 
zorgopdrachten uitgebreid. Op het vlak van de deelnemende ziekenhuizen 
zijn drie ziekenhuizen met het pilootproject gestart, en momenteel zijn dat 
er veertien. De subsidies werden gediversifieerd naar gelang van de 
zorgopdrachten. In dit hoofdstuk wordt de evolutie van de overeenkomsten 
beschreven. 

4.3 Methodiek 
Alle For-K overeenkomsten, vanaf het begin van het project in 2003 tot nu, 
werden in het kader van dit project ter beschikking van het KCE gesteld. Ze 
werden ingedeeld per jaar. 

Alle overeenkomsten werden gelezen en geanalyseerd. De evolutie van de 
overeenkomsten werd beschreven voor wat betreft het voorwerp, de 
deelnemende instellingen, de zorgopdrachten en de financiering. De 
grafieken die de evolutie van de subsidies beschrijven, werden in Excel 
ontworpen. De kaarten van België met de ligging van de verschillende IBE’s 
en crisisbedden werden getekend met de software R (pakket GEOmap). 

Ook de bijlagen bij de overeenkomsten werden geanalyseerd en vervolgens 
werden de andere punten van de overeenkomst nader uitgewerkt, met name 
voor wat betreft het vereiste personeel, de verschillende verplichtingen 
waaraan de For-K eenheden moeten voldoen en de wijze van opvolging van 
het project. Een beschrijving van de huidige situatie van de For-K eenheden 
is gemaakt op basis van de laatst beschikbare overeenkomst voor de jaren 
2019-2021.  

VERTROUWELIJKHEID van de gegevens: De FOD Volksgezondheid en 
de Taskforce GGZ hebben het KCE schriftelijk toestemming gegeven om de 
door de For-K eenheden ontvangen subsidies te publiceren. 

4.4 Voorwerp van de overeenkomst 
Het voorwerp van de overeenkomst is in de loop van de jaren geëvolueerd.  
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 Oorspronkelijke overeenkomst (2003-2006): het aanbod van 
intensieve klinische behandeling voor delinquente jongeren 
met een psychiatrische problematiek 

Tussen 2003 en 2006, tijdens de periode van invoering van het 
pilootproject, heeft de overeenkomst tot doel delinquente jongeren met een 
psychiatrische problematiek een intensieve klinische behandeling aan te 
bieden met het oog op - voor zover mogelijk - hun optimale (her-)integratie 
in de maatschappij. 
De doelgroep bestaat uit delinquente jongeren met een psychiatrische 
problematiek. Om een jongere op te nemen in dit traject moet hij tussen 12 
en 18 jaar oud zijn, een kinderpsychiatrische problematiek volgens DSM IV 
kennen en het voorwerp uitmaken van een door de jeugdrechtbank bevolen 
maatregel, op vordering van het parket op grond van artikel 36 § 4 en zoals 
voorzien in de wet betreffende de jeugdbescherming van 8 april 1965. Het 
exclusiecriterium is de aanwezigheid van crimineel gedrag bij de jongere, 
zonder dat er sprake is van psychiatrische pathologie. 

Er worden intensieve behandelingseenheden (IBE’s), bestaande uit 8 
bedden, aangeboden. De zorgprogramma's en de organisatie van de 
eenheid moeten worden opgezet als tijdelijke programma's met het oog op 
de herintegratie van de jongeren in de maatschappij. De duur van de 
behandeling moet beperkt zijn in de tijd (6 maanden met de mogelijkheid 
van een eenmalige verlenging van maximaal 6 maanden) met als prioritaire 
doelstelling de doorstroming naar de ambulante zorgstructuren te kunnen 
garanderen. Intensieve samenwerking met ambulante zorgstructuren en 
met de GI’s (gemeenschapsinstellingen) en het centrum voor voorlopige 
plaatsing van minderjarigen in Everberg is van essentieel belang. 

In de overeenkomst met het Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT) 
omvatten de inclusiecriteria ook een ’assessment’ periode voor jongeren 
na een opname ter observatie in een instelling (GI of het Centrum voor 
voorlopige plaatsing van minderjarigen in Everberg) waaruit blijkt dat een 
voldoende aantal indicatoren voor een kinderpsychiatrische problematiek 
aanwezig zijn. Dit inclusiecriterium geldt niet voor de Vlaamse For-K 
eenheden, waar alleen sprake is van observatie in 
gemeenschapsinstellingen (niet het Centrum voor voorlopige plaatsing van 

minderjarigen in Everberg, dat een federale instelling is). In het eerste 
evaluatierapport (de Decker et al. 2004b) wordt uitgelegd dat het Centrum 
voor voorlopige plaatsing van minderjarigen in Everberg geen 
observatietaken uitvoert, maar slechts een oriëntatietaak heeft, en dat 
jongeren binnen de GI’s slechts aan een oppervlakkig diagnostisch 
onderzoek worden onderworpen, en dat een uitgebreider onderzoek alleen 
op uitdrukkelijk verzoek van de jeugdrechter wordt uitgevoerd. Bovendien 
beschikken noch de GI’s noch het centrum van Everberg over een 
(kinder)psychiater. Uiteindelijk is destijds gekozen voor een diagnose en 
indicatiestelling ter attentie van de jeugdrechter door een onafhankelijke 
psychiatrische deskundige.  

 Herziene overeenkomst (2007): Functionele 
samenwerkingsovereenkomst en diversificatie van de 
zorgopdrachten 

In 2007, na een eerste evaluatie van het pilootproject door onafhankelijke 
deskundigen (de Decker et al. 2004b, Decoene et al. 2005b, Decoene et al. 
2006), is het voorwerp van de overeenkomst geëvolueerd tot een 
functionele samenwerkingsovereenkomst met het oog op het vrijmaken 
van een bedrag voor de ontwikkeling van een zorgtraject voor jongeren met 
een psychiatrische problematiek die vallen onder het toepassingsgebied 
van artikel 36, 4° en van artikel 52 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 als onderdeel van een zorgprogramma voor kinderen 
en jongeren (Federale overheidsdienst volksgezondheid veiligheid van de 
voedselketen en leefmilieu 2007).  

Om een jongere op te nemen in dit traject moet hij tussen 12 en 18 jaar oud 
zijn, een kinderpsychiatrische problematiek volgens DSM IV kennen en het 
voorwerp uitmaken van een door de jeugdrechtbank bevolen maatregel, op 
vordering van het parket op grond van artikel 36 § 4 en van artikel 52 zoals 
voorzien in 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. 
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Het exclusiecriterium is de aanwezigheid van crimineel gedrag bij de 
jongere, zonder dat er sprake is van psychiatrische pathologie. 

De te ontwikkelen zorgopdrachten worden gediversifieerd. Het zorgtraject 
bestaat uit dit geheel van zorgopdrachten, die elk een onderdeel van een 
zorgprogramma vormen. Voor de uitvoering van de verschillende 
zorgmodules/opdrachten, d.w.z. de toegang tot de intensieve 
behandelingseenheden (type For-K), wordt rekening gehouden met het 
protocol waaraan een samenwerkingsovereenkomst is gehecht en dat door 
de actoren in het veld zal moeten worden getest en geëvalueerd. Deze 
samenwerkingsovereenkomst regelt de afspraken tussen de minister van 
Justitie, de ministers van Volksgezondheid en de ministers belast met 
jeugdhulp, met betrekking tot de organisatie van zorgnetwerken en -circuits 
voor de For-K doelgroep. Hierin wordt opgeroepen tot een actieve 
samenwerking tussen de partners in het zorgcircuit van de forensische 
jeugdpsychiatrie. 

De verschillende zorgopdrachten worden hieronder beschreven. Sommige 
missies zijn stopgezet of uit de huidige overeenkomsten geschrapt. 

• Functie als intensieve behandelingseenheid (For-K IBE): Wordt 
verleend in een aangepaste infrastructuur waar een zorgaanbod wordt 
geïmplementeerd waar zorg en behandeling wordt gecombineerd met 
beveiliging. In het behandelaanbod ligt de nadruk in ieder geval op 
structurerende activiteiten, agressieregulatie, sociale 
vaardigheidstraining, empathietraining, enz. Het aanbod omvat zowel 
individuele (psycho)therapie als groeps(psycho)therapie. De duur van 
het verblijf is 6 maanden, eenmaal met 6 maanden te verlengen. 

• Functie van intensieve psychiatrische crisisopvang voor ex-For-K 
patiënten (hervalbedden): Time-outfunctie voor patiënten die in het 
klassieke circuit worden behandeld (dringende psychiatrische hulp bij 
acute crisis, intensieve psychiatrische crisisopvang of -behandeling, 
kortdurende opname of time-out). De duur van het verblijf is maximaal 
twee keer 2 weken. 

• K-crisisbedden: Deze crisisbedden zijn bedoeld voor dringende 
psychiatrische hulp/acute crisis, intensieve psychiatrische 
crisiszorg/crisisbehandeling en tenslotte voor acute kortdurende 
opname/time-out. De duur van het verblijf is maximaal twee keer 2 
weken. In tegenstelling tot de IBE’s zijn deze crisisbedden ook 
toegankelijk voor jongeren met een psychiatrische problematiek en 
problematisch gedrag die het voorwerp uitmaken van gerechtelijke 
maatregelen die buiten het toepassingsgebied vallen van artikel 36, 4° 
en artikel 52 van de wet van 8 april 1965. Deze K-crisisbedden zijn 
bedoeld voor: 

o Dringende psychiatrische hulp/acute crisis: Stabiliserende 
interventie, observatie, informatieverzameling gelinkt aan snelle 
indicatiestelling. 24 uur, onmiddellijk op te starten (24-uurs 
permanentie). Permanente bewaking/bescherming, directe 
observatie en controle van het gedrag gelinkt aan opname (24 uur). 

o Intensieve psychiatrische crisiszorg/crisisbehandeling: Intensieve 
multidisciplinaire aanpak die het mogelijk maakt om binnen een 
periode van 1,5 tot 5 dagen, in combinatie met een stabiliserende 
aanpak, een psychiatrische behandeling of een 
vervolgbehandeling op te starten. Permanente 
bewaking/bescherming, directe observatie en controle van het 
gedrag, gecombineerd met een verblijf van maximaal 5 dagen. 

o Kortdurende acute opname/time-out: Zorgen voor onmiddellijke, 
kortdurende (her)opname van jongeren die uit het conventionele 
zorgcircuit komen of daarheen gaan (bv. na intensieve zorg) met 
het oog op diagnostisch onderzoek, behandeling in een 
crisissituatie, het inlassen van een rustperiode, oriëntatie en advies 
en/of begeleiding en analyse van de crisissituatie in verband met 
heroriëntatie naar een alternatieve gezinsomgeving. 

• Outreaching: Vorm van nazorg, voor en/of na een IBE, met als doel 
opname of heropname in een For-K-IBE te voorkomen. Deze opdracht 
werd in 2016 uit de overeenkomst geschrapt toen het nieuw geestelijk 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren werd ingevoerd. 
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• Zorgtrajectcoördinator: functie die binnen het zorgtraject wordt 
gecreëerd om de verbindingsfunctie tussen justitie en de actoren in de 
geestelijke gezondheidszorg te vervullen. Het doel is overleg aan te 
moedigen om een zorgaanbod te vinden dat is aangepast aan de 
behoeften van de jongere en zijn of haar omgeving. Deze 
zorgtrajectcoördinator moet niet alleen samenwerken met de 
referentiemagistraten, maar ook nauw samenwerken met de 
consulenten die door de gemeenschappen en gewesten zijn 
aangesteld, alsook met de sectoren van de geestelijke 
gezondheidszorg (niet specifiek forensisch) op grond van de 
opdrachten die hen bij decreet zijn toevertrouwd. Deze opdracht werd 
in 2016 uit de overeenkomst geschrapt toen het nieuw geestelijk 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren werd ingevoerd. 

• Bijzondere opdrachten:  
o Initiatieven voor beschut wonen (IBW), door het CHJT, een aanbod 

van 8 bedden waarvan de opdracht gericht is op herintegratie in de 
maatschappij vanuit een intensieve begeleiding. Zij stellen 
jongeren die noodzakelijkerwijs een terugkeer naar hun familiale 
omgeving moeten vermijden, in staat om onder gespecialiseerde 
begeleiding een project voor zelfstandig wonen te ontwikkelen. 

o IBE voor sterk gedragsgestoorde en/of agressieve jongeren - SGA, 
door het ZNA Middelheim (Antwerpen), een aanbod van 8 bedden 
voor sterk gedragsgestoorde of agressieve jongeren, met als doel 
heropname te vermijden, crisissen te evalueren en te beheersen. 

• Opzetten van een therapeutisch project: bestaat uit multidisciplinaire 
zorg voor psychiatrische patiënten met een chronische en complexe 
problematiek. Deze zorg moet worden verleend in samenwerking met 
andere actoren in de psychiatrische sector (psychiatrisch ziekenhuis of 
psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, centrum voor 
geestelijke gezondheidszorg, pilootproject van de FOD 
Volksgezondheid, eerstelijnsgezondheidsdienst). Het CHJT (Brussel), 
het PZ Heilige Familie (Kortrijk) en het PZ Sancta Maria (thans Asster - 
Sint Truiden) treden op als administratief coördinator. 

De partners hebben zich ertoe verbonden gedurende de eerste twee jaar 
minstens 20 patiënten te verzorgen en voor elke patiënt ten minste drie 
consultaties per jaar te organiseren. Er is ook een specifieke externe 
werkgroep opgericht om gegevens te verzamelen, het project te evalueren 
en de ingediende aanvragen te bestuderen met het oog op het aanbrengen 
van bepaalde wijzigingen in de overeenkomst inzake "therapeutische 
projecten". Deze opdracht werd gefinancierd voor een periode van vier jaar 
(2007-2010).   

• Opdracht van begeleiding: deze bestond uit de supervisie van de 
oprichtings- en opstartfase van een zorgtraject binnen de actiegebieden 
van de hoven van beroep van Liège en Mons. Deze opdracht werd 
bepaald voor het CHJT. De financiering met betrekking tot deze 
opdracht eindigde in 2009, het jaar waarin de verschillende betrokken 
diensten werden geopend.  

 Uitbreiding van het doelpubliek (2009-2011) 
Het doelpubliek wordt uitgebreid in de overeenkomsten van 2009, voor de 
Hoven van Beroep van Gent, het Nederlandstalig Brusselse rechtsgebied 
en Vlaams-Brabant, in een eerste fase. Het gaat om jongeren die vallen 
onder het toepassingsgebied van artikel 36, 4°, artikel 37, §2, 5° 
(betreffende ambulante behandeling), 37, §2, 11° (betreffende residentiële 
plaatsing in de kinderpsychiatrie), en artikel 52 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, voor jongeren met een psychiatrische 
problematiek die het voorwerp uitmaken van andere gerechtelijke 
maatregelen of die geplaatst zijn in toepassing van de wet van 26 juni 1990 
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke. 

In 2011 zijn, na de oprichting van nieuwe For-K IBE’s, sommige daarvan 
ook opengesteld voor een breder publiek. Sommige For-K IBE’s blijven 
specifiek voorbehouden voor jongeren die onder gerechtelijke bescherming 
staan voor als misdrijf omschreven feiten (MOF - op basis van artikel 36, 4° 
en artikel 52 zoals voorzien in de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als 



 

138  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit 
veroorzaakte schade). Andere worden uitgebreid tot verontrustende 
situaties (in de overeenkomsten gedefinieerd als verontrustende situaties of 
VOS - op basis van artikel 37 §2, 5° betreffende de ambulante behandeling, 
37 §2 11° betreffende de residentiële plaatsing in de kinderpsychiatrie, en 
voor jongeren met psychiatrische problemen die het voorwerp uitmaken van 
andere gerechtelijke maatregelen) en/of die in gedwongen opname zijn 
geplaatst (GO - geplaatst in toepassing van de wet van 26 juni 1990 
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke).  

 Invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor 
kinderen en jongeren (2016) 

Ingevolge de invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor 
kinderen en jongeren wordt het voorwerp van de overeenkomst niet 
gewijzigd en bestaat het nog steeds in de realisatie van een functionele 
samenwerkingsovereenkomst die tot doel heeft, in het kader van de 
invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en 
jongeren, mee te werken aan de uitbouw van een zorgtraject voor justitiële 
jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen onder het 
toepassingsgebied van artikel 36, 4°, artikel 37, §2, 5° (betreffende de 
ambulante behandeling), 37 §2 7° (betreffende de plaatsing in een inrichting 
voor verzorging), 37 §2 11° (betreffende de residentiële plaatsing in de 
kinderpsychiatrie) en artikel 52 van de 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, voor jongeren met een psychiatrische problematiek 
die het voorwerp uitmaken van andere gerechtelijke maatregelen of die 
geplaatst zijn op grond van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke.  

                                                      
rrrrrrrrrr  Er dient te worden opgemerkt dat het nieuwe decreet "jeugddelinquentierecht" pas in 

februari 2019 is gepubliceerd, maar omdat de overeenkomst waarschijnlijk in januari is 
ondertekend, wordt nog verwezen naar de wet van 1965. 

Een deel van de opdrachten is uit de For-K overeenkomst geschrapt en de 
desbetreffende financiering is geïntegreerd in de financiering van de 
netwerken die uit het nieuwe beleid voortvloeien, met name de opdrachten 
van outreaching en zorgtrajectcoördinator.  

 Overeenkomst aangepast aan de zesde staatshervorming 
(2019) 

In 2019 behelst het voorwerp van de overeenkomst nog steeds de uitvoering 
van een functionele samenwerkingsovereenkomst die tot doel heeft om, in 
het kader van de invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor 
kinderen en jongeren, mee te werken aan de ontwikkeling van een 
zorgtraject voor justitiële jongeren met een psychiatrische problematiek. De 
toelatingscriteria zullen niet fundamenteel veranderen, maar zullen als 
gevolg van de zesde staatshervorming anders worden gedefinieerd.  

Voor de Vlaamse Gemeenschap, zal het gaan om jongeren die vallen onder 
het toepassingsgebied van artikel 36, 4°, artikel 37, §2, 5° (betreffende de 
ambulante behandelingrrrrrrrrrr), 37 §2 7° (betreffende de plaatsing in een 
instelling voor verzorging), 37, §2, 11° (betreffende de residentiële plaatsing 
in de kinderpsychiatrie) en artikel 52 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, voor jongeren met een psychiatrische problematiek 
die het voorwerp uitmaken van andere gerechtelijke maatregelen (decreet 
betreffende de integrale jeugdhulp van 12 juli 2013) of die geplaatst zijn in 
toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke voor kinderen en jongeren die vallen onder 
het Hof van Beroep van Brussel (provincie Vlaams-Brabant).  
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In de Federatie Wallonië-Brussel worden de betrokken jongeren 
onderworpen aan maatregelen van kinderpsychiatrische zorg krachtens 
rechterlijke beslissingen op grond van: 

• een maatregel die door de jeugdrechtbank wordt opgelegd na vordering 
van het Openbaar Ministerie naar aanleiding van het plegen van een 
als misdrijf omschreven feit (MOF); afhankelijk van de territoriale 
bevoegdheid zijn de wettelijke maatregelen vervat in de volgende 
toepasselijke wetgeving: 

o hetzij de federale 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, 

o hetzij het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 januari 
2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de 
jeugd en jeugdbescherming (de inwerkingtreding van boek V werd 
uitgesteld tot 1/5/2019), 

• een door de jeugdrechter opgelegde maatregel naar aanleiding van een 
gevaarlijke situatie en/of een  verontrustende situatie (VOS); de 
wettelijke maatregelen zijn vervat in de volgende toepasselijke 
wetgeving: 

o het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 januari 2018 
houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd 
en jeugdbescherming,  

o het decreet van 19 mei 2008 over de jeugdbijstand voor de 
Duitstalige Gemeenschap.  

• een (dringende of niet-dringende) maatregel vervat in de wet van 26 
juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de 
geesteszieke (GO). 

De huidige overeenkomsten hebben ook betrekking op de evaluatie van de 
behandelbaarheid van jongeren: 

"Evaluatie van de behandelbaarheid uitgevoerd door het 
multidisciplinaire team, onder verantwoordelijkheid van de psychiater 
die de leiding heeft over de behandeleenheid. Deze evaluatie heeft tot 
doel vast te stellen of de externe indicatie (van een onafhankelijke 
psychiater) geldig is en of de situatie een opname in een 
gespecialiseerde forensische kinderpsychiatrische ziekenhuisdienst 
rechtvaardigt, op basis van een gedetailleerde analyse van het verzoek 
en de inclusiecriteria van de betrokken dienst, de kenmerken van de 
groep opgenomen jongeren, de justitiële, sociale en schoolcontext, enz. 
waarin de aanvraag voor de betrokken jongere kadert, en of er 
aanwijzingen zijn in verband met de openbare veiligheid die een 
weigering tot opname zouden kunnen rechtvaardigen" (uittreksel uit 
een overeenkomst van de FOD Volksgezondheid met een For-K 
eenheid, 2019). 

Deze zin, die in de huidige overeenkomsten voorkomt, is belangrijk en geeft 
aan de For-K IBE de mogelijkheid een jongere te weigeren wanneer het 
team van de For-K IBE van mening is dat deze niet behandelbaar is, of als 
de interacties met de bestaande groep niet optimaal zijn. Deze clausule is 
des te belangrijker omdat zij inhoudt dat de jeugdrechter een jongere niet 
aan de For-K IBE kan opdringen. 

4.5 Instellingen die deelnemen aan het For-K pilootproject 
Het aantal deelnemende instellingen en de opdrachten zijn in de loop van 
de jaren geëvolueerd. De evolutie kan worden gevolgd aan de hand van de 
verschillende overeenkomsten die werden ondertekend. 

Tussen 01/08/2003 en 31/12/2006 hadden 3 ziekenhuizen een 
overeenkomst om een For-K eenheid te openen: het Ziekenhuisnetwerk 
Antwerpen (ZNA Middelheim), het OPZ Geel et het CHJ Titeca. Drie 
overeenkomsten met een looptijd van één jaar werden gesloten tussen 
01/08 en 31/07, en de vierde betrof een overeenkomst met een looptijd van 
vijf maanden tussen 01/08/2006 en 31/12/2006.  
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Tussen 2007 en 2009 werden nog elf ziekenhuizen aan het project 
toegevoegd. De overeenkomsten zijn als volgt opgebouwd: één 
overeenkomst per Hof van Beroep met de verschillende ziekenhuizen die 
hieronder vallen. Er is echter één "referentieziekenhuis" binnen elk Hof van 
Beroep dat de subsidies ontvangt en ze herverdeelt onder de andere 
ziekenhuizen binnen dat Hof van Beroep. Voor het Hof van Beroep te 
Antwerpen zijn er twee verschillende overeenkomsten, één voor de 
provincie Antwerpen en één voor de provincie Limburg. Ook voor het Hof 
van Beroep van Brussel zijn er twee afzonderlijke overeenkomsten: één 
voor het Nederlandstalig Brussels rechtsgebied en Vlaams-Brabant, één 
voor het Franstalig Brussels rechtsgebied en Waals-Brabant. En voor de 
Hoven van Beroep van Liège en Mons is er een afzonderlijk contract met 
het CHJ Titeca, dat 8 IBE-bedden ter beschikking stelt. 

Uiteindelijk werden er 8 overeenkomsten opgesteld:   

• Voor het Hof van Beroep van Antwerpen, provincie Antwerpen: het 
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen Middelheim (referentieziekenhuis) en 
het OPZ Geel. 

• Voor het Hof van Beroep van Antwerpen, provincie Limburg: het PZ 
Sancta Maria St Truiden (referentieziekenhuis, thans Asster) en het 
Medisch Centrum St.-Jozef te Bilzen. 

• Voor het Hof van Beroep van Gent: het PZ Heilige Familie te Kortrijk 
(referentieziekenhuis), het PC Sleidinge en het PC Caritas te Melle. 

• Voor het Hof van Beroep van Brussel (Nederlandstalig Brussels 
rechtsgebied en Vlaams-Brabant): het UPC KULeuven, campus 
Kortenberg (referentieziekenhuis) en het P.Z. der Broeders Alexianen 
te Tienen. 

• Voor het Hof van Beroep van Brussel (Franstalig Brussels rechtsgebied 
en Waals-Brabant): het Centre Hospitalier Jean Titeca 
(referentieziekenhuis), en de Clinique Fond’Roy, site AREA+ te Ukkel 
die het project vervoegt in 2012. 

• Voor het Hof van Beroep van Liège: het CHP de Liège „Petit 
Bourgogne” (referentieziekenhuis) en het CHR de la Citadelle te Liège. 

• Voor het Hof van Beroep van Mons: het CHP „Les Marronniers” te 
Tournai (referentieziekenhuis) en het CHU A. Paré – CHP Le Chêne 
aux Haies te Mons. 

• Voor het ressort van de hoven van beroep van Luik en Bergen: 8 IBE-
bedden ter beschikking gesteld in het Centre Hospitalier Jean Titeca. 

Naast de specifieke opdrachten worden de opdrachten van het pilootproject 
binnen elk Hof van Beroep uitgewerkt. In de overeenkomst wordt elke 
opdracht gedetailleerd en toegewezen aan een ziekenhuis. Tabel 1 toont de 
verschillende zorgopdrachten per ressort van Hof van Beroep. 

 

 

Tabel 1 – Evolutie van de verschillende zorgopdrachten per ressort van het hof van beroep voor de periode 2003-2020 
Zorgopdrachten Hof van Beroep 2003-2006 2007 2011-2013 2014-2015 2016-2021** 

IBE-bedden + 
Hervalbedden 

Antwerpen 16 + 0 14+2 21+3 21+3 21+3 
Gent - 14+2 21+3 21+3 21+3 
Brussel (Nederlandstalig rechtsgebied) - - 7+1 7+1 7+1 
Brussel (Franstalig rechtsgebied) 8 + 0 17+3 24+4* 31+5* 31+5* 
Liège - - 14+2 14+2 14+2 
Mons - - 14+2 14+2 14+2 
Totaal 24 45+7 101+14 108+16 108+16 
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Crisisbedden: Antwerpen - 2 7 7 7 
Gent - 4 4 4 4 
Brussel (Nederlandstalig rechtsgebied) - 5 5 5 5 
Brussel (Franstalig rechtsgebied) - - - 4 4 
Liège - 6 6 6 6 
Mons - 3 6 6 6 
Totaal 0 20 28 32 32 

Outreaching (FTE) Antwerpen - 1 3,5 3,5 - 
Gent - 2 2,5 2,5 - 
Brussel (Nederlandstalig rechtsgebied) - 1 1 1 - 
Brussel (Franstalig rechtsgebied) - 1 2 2 - 
Liège - 2 2 2 - 
Mons - 2 3 3 - 
Totaal 0 9 14 14 0 

Zorgtrajectcoördinator 
(FTE) 

Antwerpen - 1 1,5 1,5 - 
Gent - 1 1 1 - 
Brussel (Nederlandstalig rechtsgebied) - - 0,5 0,5 - 
Brussel (Franstalig rechtsgebied) - 1 1 1 - 
Liège - 1 1 1 - 
Mons - 1 1 1 - 
Totaal 0 5 6 6 0 

*7+1 bedden voorbehouden voor jongeren van het Waalse Gewest van het ressort van de hoven van beroep van Luik en Bergen. **De overeenkomst van 2019 kadert in een 
meerjarenprogramma dat loopt over 3 jaar (tot 2021) 

4.6 Duur van de overeenkomst 
Zoals hierboven is aangegeven, hebben de overeenkomsten een looptijd 
van één jaar, met uitzondering van de overeenkomst van vijf maanden 
tussen 01/08/2006 en 31/12/2006. Reeds in 2003 wordt gesteld dat "het 
project een looptijd van meerdere jaren heeft en zal evolueren van een 
financieringssysteem in de vorm van een pilootproject naar een structurele 
financiering zodra specifieke normen en programmatie voor dit type bed 
wettelijk zijn vastgelegd". 

In 2007 wordt verduidelijkt dat de overeenkomst kadert in een 
meerjarenprogramma van 3 jaar. Deze overeenkomst zal echter in 2008, 
2009 en 2010 worden aangepast, met name om er extra zorgopdrachten in 
op te nemen. 

Vanaf 2011 wordt elke overeenkomst gesloten voor een periode van één 
jaar. De laatste overeenkomst van 2019 is er een die kadert in een 
meerjarenprogramma en wordt uitgevoerd over drie activiteitsjaren (tot 
31/12/2021). 
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4.7 Subsidies voor de For-K zorgopdrachten 
Tussen 2003 en 2006 werd via het onderdeel C2 van het BFM van het 
ziekenhuis een budget van 991.574,10 euro per jaar uitgetrokken voor het 
creëren van 8 bedden voor intensieve behandeling. Dit budget dekt de 
personeelskosten, de investeringskosten en de overige werkingskosten op 
forfaitaire basis. Het is berekend voor een bedbezettingsgraad van 85%. 

Vanaf 2007 worden de budgetten toegewezen per actiegebied op het niveau 
van de Hoven van Beroep (Brussel, Antwerpen, Gent, Liège en Mons). De 
zorgopdrachten en -modules werden gediversifieerd, met een specifiek 
budget voor elk van deze zorgopdrachten: intensieve behandelingseenheid, 
crisisbedden, outreaching, zorgtrajectcoördinator, en specifieke opdrachten. 

 Intensieve behandelingseenheid 
Het aanbod van IBE-bedden op het grondgebied is sinds 2003 geëvolueerd. 
Het is gestegen van 24 bedden in 2003 tot 108 bedden in 2017. In 2009 
werden binnen het CHJT 8 extra bedden gecreëerd voor de opvang van 
jongeren die door de hoven van beroep van Mons en Liège werden 
gestuurd. 

Figuur 4 – Evolutie van het aanbod IBE-bedden voor de periode 2003-
2019 

 
In 2007 wordt het totale budget voor het gehele project toegewezen via 
onderdeel B4 van het BFM van het ziekenhuis. Ten minste 98% van de 
genoemde bedragen moet worden gerechtvaardigd op basis van het 
omkaderend personeel; het saldo van het budget, maximaal 2%, kan 
worden gebruikt als werkingskosten. Vanaf 2008 wordt een specifiek bedrag 
uitgetrokken voor de werkingskosten van de IBE’s.  

Vanaf 2013 is de oorsprong van het toegewezen budget nog steeds het 
BFM, maar zonder verdere details. Vanaf dat jaar wordt gespecificeerd dat 
ten minste 95% van de vermelde bedragen moet worden gerechtvaardigd 
op basis van het omkaderend personeel (uitgezonderd de bedragen die 
worden vermeld voor werkingskosten). Dit betekent dat, naast de specifieke 
bedragen voor de werkingskosten, maximaal 5 % van de andere bedragen 
gerechtvaardigd kan worden op basis van de werkingskosten.  
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De evolutie van de totale subsidies voor de zorgeenheden (IBE + IBW + 
SGA) en de werkingskosten wordt weergegeven in Tabel 2 en Figuur 5. De 
subsidies voor het jaar 2006 bestrijken slechts 5 maanden, van 01/08/2006 
tot en met 31/12/2006. 

 

Tabel 2 –Totaal van de subsidies van de For-K zorgeenheden voor de jaren 2003-2021  
Aantal 

Bedden (inclusief 
hervalbedden) 

Subsidies voor 
IBE (€) 

Kosten voor 
werking (€) 

IBW /8 bedden (€) SGA /8 bedden (€) TOTAAL (€) 

01/08/2003-31/07/2006 24 2 974 722 - - - 2 974 722 

01/08/2006-31/12/2006 24 1 239 468 - - - 1 239 468 

01/01/2007-31/12/2007 52 6 445 232 - 92 743 - 6 537 975 

2008 62,7* 7 767 330 701 736 92 743 - 8 561 809 

2009 96 11 829 303 1 151 042 92 743 297 472 13 370 560 

2010 102 13 267 899 1 468 254 92 743 321 980 14 853 404 

2011 112 14 572 601 1 340 650 94 597 327 929 16 335 777 

2012 112 14 442 872 1 330 692 96 489 334 488 16 204 541 

2013 116 14 958 688 1 400 224 96 489 309 490 16 764 891 

2014 124 15 990 322 1 539 288 96 489 309 490 17 935 589 

2015 124 15 990 322 1 529 704 96 489 309 490 17 926 005 

2016 124 15 990 322 1 460 172 96 489 333 998 17 880 981 

2017 124 16 310 129 2 056 757 98 419 340 678 18 805 983 

2018-2021** 124 16 636 331 2 242 574 100 388 347 491 19 326 784 
*Berekend op basis van de subsidies **De overeenkomst van 2019 kadert in een meerjarenprogramma dat loopt over 3 jaar (tot 2021) 



 

144  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

Figuur 5 – Evolutie van de totale budgetten voor de For-K 
zorgeenheden voor de periode 2003-2019 

 

 Crisisbedden: 
Het aanbod van K-crisisbedden is sinds 2007 opgenomen in de For-K 
overeenkomsten. Het evolueert van 25 bedden in 2007 naar 32 bedden in 
2014. Het aantal crisisbedden per ziekenhuis varieert tussen 2 en 5. De in 
Tabel 3 beschreven subsidies gelden voor 2 crisisbedden, maar zij kunnen 
hoger uitvallen, naar rato van het aantal gesubsidieerde crisisbedden. Vanaf 
2008 wordt, net als voor de IBE, een bedrag uitgetrokken voor de 
werkingskosten van deze bedden. 

Tabel 3 – Evolutie van het aanbod, van de subsidies voor crisisbedden over de periode 2007-2021  
Aantal K-crisis-bedden Subsidie / 2 crisisbedden (€) Werkingskosten (€) Totale subsidie voor de crisisbedden (€) 

2007 25 138 270 0 1 728 374 
2008-2009 25 138 270 33 416 2 146 074 
2010 28 138 270 33 416 2 403 603 
2011 28 141 035 34 084 2 451 675 
2012-2013 28 143 856 34 766 2 500 708 
2014-2016 32 143 856 34 766 2 857 952 

2017 32 146 733 35 461 2 915 112 
2018-2021** 32 149 668 36 171 2 973 414 

**De overeenkomst van 2019 kadert in een meerjarenprogramma dat loopt over 3 jaar (tot 2021) 
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 Outreaching 
Outreaching werd in 2007 opgenomen in de overeenkomsten van de For-K 
eenheden. Het betreft een specifieke vorm van nazorg die tot doel heeft 
opname of heropname in een For-K IBE te voorkomen. Deze nazorg omvat 
onder meer evaluaties en crisisinterventies, met bijzondere aandacht voor 
het gerechtelijke traject van de jongeren. In de For-K overeenkomsten 
worden verschillende soorten outreachingopdrachten gesubsidieerd: 
outreaching die specifiek verband houdt met de IBE’s en outreaching die 
specifiek verband houdt met de K-crisisbedden. Voor de campus ZNA-
Middelheim werd ook een specifieke outreachingopdracht voor de SGA-
eenheid bepaald.  

De subsidies worden vastgesteld per outreachingopdracht en zijn niet 
afhankelijk van het aantal behandelde patiënten. Na 2015 werd deze 
opdracht niet langer opgenomen in de For-K overeenkomsten als gevolg 
van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren, 
waarin outreaching is geïntegreerd in de netwerken voor geestelijke 
gezondheidszorg. 

Tabel 4 –Totale subsidie voor For-K outreaching voor de periode 2007-
2015 

Jaar Totale subsidie (€) Outreaching SGA (€) 

2007 1 766 083 - 
2008 1 766 083 - 
2009 1 939 739 123 947 
2010 2 042 196 123 947 
2011 2 155 663 126 426 
2012 2 289 112 128 954 
2013 2 379 448 128 954 
2014 2 379 448 128 954 
2015 2 379 448 128 954 

 Zorgtrajectcoördinator 
De functie van zorgtrajectcoördinator is niet verbonden aan een bepaalde 
instelling: het is een functie die bestemd is voor het gehele juridische 
actiegebied van de For-K eenheid (Hof van Beroep). Voor de jaren 2007 tot 
en met 2010 is een budget van 71 160 euro uitgetrokken. Dit bedrag werd 
naar boven bijgesteld in 2011 tot een bedrag van 72 583 euro en in 2012 tot 
een bedrag van 74 034 euro. Dit laatste bedrag zal tot 2015 niet meer 
wijzigen. Na 2015 werd de opdracht niet langer opgenomen in de For-K 
overeenkomsten als gevolg van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 
voor kinderen en jongeren.  

 Opzetten van een therapeutisch project 
Een bedrag van 46 500 euro is toegewezen voor speciale opdrachten voor 
4 jaar voor het CHJT (tussen 2007 en 2010 inbegrepen) en voor 6 jaar voor 
het PZ Heilige Familie en het PZ Sancta Maria (tussen 2007 en 2012 
inbegrepen). Dit bedrag is een vaste som van 24 000 euro en een variabele 
som tot 22 500 euro, afhankelijk van de tijd die de verschillende betrokken 
actoren aan elke patiënt besteden. In 2011 en 2012 is het bedrag naar 
boven bijgesteld (47 430 euro en 48 379 euro).  

Na 2012 werd deze opdracht niet langer opgenomen in de For-K 
overeenkomsten. Deze opdracht werd onder meer afgesloten wegens de 
overlapping met de functie van zorgtrajectcoördinator en bij gebrek aan 
overeenstemming over het proces van evaluatie van de zorgtrajecten van 
patiënten (d.w.z. over de inhoud van de evaluatie en de wijze die een te 
hoge werkbelasting inhield). 
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4.8 Verplichtingen waaraan For-K eenheden moeten 
voldoen 

De overeenkomsten geven in detail de verplichtingen weer waaraan de 
For-K eenheden moeten voldoen. 

 Het doelpubliek 
De For-K eenheden zijn verplicht het in de voorwaarden van de 
overeenkomst beschreven doelpubliek te aanvaarden. De For-K-eenheden 
dragen ook de verplichting hun deskundigheid te delen met de provinciale 
netwerken voor geestelijke gezondheidszorg. 

 Architecturale voorwaarden 
Deze voorwaarde is opgenomen in de bijlage aan de For-K overeenkomsten 
van 2004. Elke IBE bestaat uit 8 bedden en is architecturaal verschillend 
van de andere eenheden van de instelling. Zij moeten zijn ingericht en 
uitgerust voor de verzorging en behandeling van jeugddelinquenten met een 
psychiatrische problematiek, d.w.z. voorzien zijn van een intern 
beveiligings-, alarm- en bewakingssysteem. Zij moeten beschikken over 
ontvangst- en consultatieruimten, lokalen met geschikte apparatuur voor 
groeps- en onderwijsactiviteiten, ten minste 8 eenpersoonskamers en 
voldoende sanitaire voorzieningen. 

 Dossier per patiënt 
Er wordt een individueel patiëntendossier aangelegd en bijgehouden, dat 
ten minste een anamnese van de psychologische, sociale en biologische 
voorgeschiedenis van de patiënt bevat (de diagnoses worden ten minste 
gecodeerd volgens de DSM IV-criteria). Het dossier bestaat ook uit een 

voortgangsrapport, ontslagrapport en protocollen van uitgevoerde 
aanvullende onderzoeken, evenals door het therapeutisch team 
vastgestelde doelstellingen op korte en middellange termijn. 

 Bezettingsgraad van de bedden 
Het budget is berekend voor een bedbezettingsgraad van 85%. 

 Personeelsvereiste 
Voor de zorgopdrachten is een minimumaantal personeelsleden vereist. 
Deze personeelsvereisten zijn opgenomen inTabel 5: 

• Voor de IBE’s: Het omkaderend team bestaat verplicht uit 16,5 VTE/8 
bedden, als volgt verdeeld: 0,5 VTE psychiater, minimum 3 VTE op 
universitair niveau (master) en 13 niet-universitaire VTE (8 bachelors 
(A1) en 5 gediplomeerden (A2)).  

• K-crisisbedden (voor 2 bedden): 5 uur per week kinderpsychiater en 
minimaal 2,6 VTE/2 K-crisisbedden, als volgt verdeeld: 0,50 VTE 
master, 0,90 VTE bachelor (A1) en 1,2 VTE gediplomeerde (A2). 

• Outreaching (tot 2016): 2 VTE zijn vereist, 1,5 VTE master en 0,5 VTE 
bachelor (A1). 

• Zorgtrajectcoördinator (tot 2016): 1 VTE op masterniveau 

• IBW: 1 VTE per 8 plaatsen, en bijkomend 0,26 VTE op bachelor niveau 

• SGA: 0,5 VTE per week voor een kinderpsychiater, 3 VTE master en 
12,5 VTE bachelor (A1). 
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Tabel 5 – Aantal gesubsidieerde VTE's per For-K eenheid 
Diploma IBE / 8 bedden IBW SGA K-crisisbedden / 2 

bedden 
Outreaching Zorgtrajectcoördinator 

(Kinder)psychiater 20u/wk (±0,5 VTE) - 0,5 VTE 5u/wk 10u/wk  

Universitairen (master) 3 VTE - 3 VTE 0,5 VTE 1,5 VTE 1 VTE 

Bachelors (A1) 8 VTE 1,26 VTE 12,5 VTE 0,9 VTE 0,5 VTE  
Gediplomeerden (A2) 5 VTE - - 1,2 VTE   

De hierboven vermelde personeelsaantallen is een minimumvereiste. Ter 
herinnering: ten minste 95% van de genoemde bedragen moet worden 
gerechtvaardigd op basis van het omkaderend personeel (uitgezonderd de 
bedragen die worden vermeld voor werkingskosten).   

 Gegevensbescherming 
De contractant is verantwoordelijk voor de fysieke en logistieke beveiliging 
van de hem meegedeelde gegevens. 

4.9 Begeleidings- en opvolgingscomité van het project 
Het project wordt opgevolgd door een vertegenwoordiger van de FOD 
Volksgezondheid, een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid en deskundigen op het terrein. 
Vanaf 2007 zijn ook een vertegenwoordiger van het overlegcomité van elk 
zorgtraject en de zorgtrajectcoördinator aanwezig. De federale 
projectcoördinator en het coördinatieteam voor het nieuw geestelijk 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren vervolledigen het 
begeleidingscomité vanaf 2013.  

Hun taak is het doorgeven van richtlijnen van de minister die van invloed 
kunnen zijn op het pilootproject of de doelstellingen daarvan, het 
vergemakkelijken van de relaties en de overdracht van informatie tussen de 
verschillende diensten van de minister en het onderzoeksteam, het volgen 
van de voortgang van de werkzaamheden en het coördineren van de 

ondernomen studie met elke andere studie over een soortgelijk en/of 
aanvullend onderwerp. In de For-K overeenkomsten zijn geen praktische 
regelingen voor deze ontmoetingen opgenomen. 

4.10 Externe evaluatie en jaarlijks activiteitenverslag  
Gedurende de eerste drie jaar, tussen 2003 en 2006, voerde een 
onafhankelijk wetenschappelijk team, onder leiding van Prof. Dr. P. Bijttebier 
(KU Leuven) en Prof. Dr. M. Danckaerts (UZ Gasthuisberg), een 
haalbaarheidsstudie en de opvolging van dit project op organisatorisch en 
therapeutisch vlak uit (de Decker et al. 2004b, Decoene et al. 2005b, 
Decoene et al. 2006). Dit wetenschappelijk team stelde een 
onderzoeksprotocol op om de opvolging en de evaluatie van het 
pilootproject op een gestandaardiseerde manier te kunnen uitvoeren. De 
deelnemers aan het project verbonden zich ertoe ervoor te zorgen dat alle 
protocollen voor elke patiënt naar behoren werden ingevuld en voltooid. Elke 
eenheid kreeg feedback over de resultaten van de uitvoering van deze 
protocollen. De resultaten werden jaarlijks gepubliceerd (de Decker et al. 
2004b, Decoene et al. 2005b, Decoene et al. 2006).   

Uit deze wetenschappelijke studies bleek een gebrek aan precisie in de 
gegevens die door de eenheden worden doorgegeven, hetgeen de 
toepassing van het onderzoeksprotocol bemoeilijkte. Een van de punten die 
door het wetenschappelijk team zijn opgemerkt, is echter het traject dat de 
jongeren volgen. Enigszins voorzichtig merken zij op dat de jongeren die in 
de For-K eenheden worden opgenomen, jongeren zijn met een chaotische 
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geschiedenis, waarvan het verleden vaak wordt gekenmerkt door 
verwaarlozing en misbruik. In de gezinnen stelde men voor het merendeel 
ook middelenmisbruik, psychiatrische en/of medische problemen vast. Met 
dit in het achterhoofd is het niet verwonderlijk dat deze jongeren het 
voorwerp zijn van gerechtelijke maatregelen. In het pilootproject werd dan 
ook een preventiecomponent opgenomen en de functionele 
samenwerkingsovereenkomst richtte zich verder op de ontwikkeling van een 
zorgtraject voor jongeren met een psychiatrische problematiek die vallen 
onder het toepassingsgebied van artikel 36, 4° en van artikel 52 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.  

Vanaf 2007 moeten de For-K eenheden een jaarlijks activiteitenverslag 
opstellen, met een inventaris van de ontwikkeling van het zorgtraject en 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over elke zorgmodule/opdracht. Het 
doel van deze verslagen is het begeleidingscomité in staat te stellen de 
vooruitgang bij de ontwikkeling van zorgtrajecten in elk actiegebied op te 

volgen en te evalueren met het oog op de wijziging en aanvulling van de 
overeenkomst. Er wordt ook gepreciseerd dat deze activiteitenverslagen 
niet mogen worden gepubliceerd, verspreid of aan het publiek voorgesteld 
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de bevoegde dienst van 
de FOD Volksgezondheid, die kan worden gegeven nadat de FOD 
Volksgezondheid kennis heeft genomen van het eindverslag of van de 
resultaten.   

4.11 Huidige situatie volgens de overeenkomst voor de jaren 
2019-2021 

 Intensieve behandelingseenheden 
Figuur 6 toont de verdeling van de verschillende For-K eenheden op het 
Belgisch grondgebied: in elk gebied van de Hoven van Beroep is ten minste 
één eenheid aanwezig. Sommige For-K ziekenhuizen hebben twee IBE’s: 
een MOF en MOF/VOS/GO (Tabel 6). 
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Figuur 6 – Verdeling van de For-K IBE’s (links) en de crisisbedden (rechts) per ressort van Hof van Beroep volgens de overeenkomsten voor 2019-
2021 
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Tabel 6 – Huidige situatie van de verschillende For-K IBE’s per Hof van Beroep volgens de overeenkomsten voor 2019-2021 
Hof van Beroep Instelling en naam van de For-K IBE Bedden + hervalbedden Doelpubliek van de IBE 

Brussel CHJT – unit 1* 19+3 MOF 

CHJT – unit 2* 5+1 MOF/VOS/GO 

CHJT – IBW (8) - 

Epsylon – site AREA+ 7+1 MOF/VOS/GO 

KU Leuven – Fordulas  7+1 MOF/VOS/GO 
Liège ISoSL – Cyprès 7+1 MOF 

ISoSL - Caktus 7+1 MOF/VOS/GO 
Mons CHP Les Marronniers – Les Mangroves  7+1 MOF/VOS/GO 

CHU A Paré / CHP Chêne aux Haies – La Kapeline  7+1 MOF/VOS/GO 
Gent PC Caritas – De Branding 7+1 MOF 

PZ H Familie – De Patio 7+1 MOF 

PC Sleidinge - Yidam 7+1 MOF/VOS/GO 
Antwerpen Asster – Spika 3 7+1 MOF/VOS/GO 

OPZ Geel 7+1 MOF 

ZNA UKJA 7+1 MOF 

ZNA SGA (8) - 
Totaal 

 
108+16   

*De 28 bedden in het CHJT vallen binnen de Karibu en Kallima-eenheden. Acht hiervan zijn voorbehouden voor de ressorten van de hoven van beroep van Mons en Liège. 
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 For-K crisisbedden 
Figuur 6 toont de verdeling van de verschillende For-K crisisbedden per hof 
van beroep: per Hof van Beroep zijn er minstens 4 crisisbedden (Tabel 7). 

Tabel 7 – Huidige situatie van de verschillende For-K crisisbedden per 
Hof van Beroep volgens de overeenkomsten voor 2019-2021 

Hof van Beroep Instelling en naam van de 
zorgeenheid 

Aantal For-K 
crisisbedden 

Brussel Epsylon – site AREA+ 4 

KU Leuven – Fordulas  3 

PZ broeders Alexianen  Tienen 2+1* 
Liège ISoSL – Caktus 3 

CHR La Citadelle 3 
Mons CHP Les Marronniers – Les 

Mangroves  
3 

CHU A Paré / CHP Chêne aux 
Haies – La Kapeline  

3 

Gent PC Caritas Melle 2 

PZ H Familie Kortrijk 2 
Antwerpen Asster – Spika 2 3 

Medisch centrum St Jozef 2 

OPZ Geel 2 
TOTAAL 

 
32 + 1  

* Slechts 2 crisisbedden worden gefinancierd door de For-K overeenkomsten, maar 
er is bepaald dat één klassiek K-bed als extra crisisbed kan worden gebruikt. 

4.12 Discussie 

Psychiatrische evaluatie van de jongeren 
De evaluatie van de psychiatrische problematiek van jongeren is een begrip 
dat in de overeenkomsten redelijk ongedefinieerd blijft. Hoe moet deze 
evaluatie worden uitgevoerd, en door wie? In de oorspronkelijke 
overeenkomsten was voor de jongeren na een observatiefase een 
assessmentperiode in een instelling voorzien (GI- of het Centrum voor 
voorlopige plaatsing van minderjarigen in Everberg). Dit werd al snel 
afgeschaft en vervangen door een diagnosestelling en indicatiestelling ter 
attentie van de jeugdrechter door een onafhankelijke psychiatrisch 
deskundige.  

Sindsdien is dit geëvolueerd. In De Grubbe, in Everberg, bestaat er thans 
een centrum voor diagnostiek en oriëntatie, dat samenwerkt met het UPC 
KU Leuven voor psychiatrische expertise, om jongeren op te sporen die 
psychiatrische zorg nodig hebben.  

Het is de psychiater van de For-K IBE die de psychiatrische evaluatie van 
de jongeren uitvoert. In het decreet jeugddelinquentierecht dat van 
toepassing is in Vlaanderen en in artikel 123 dat van toepassing is in de 
Federatie Wallonië-Brussel, is bepaald dat de jeugdrechtbank de jongere 
slechts aan een voor zijn behandeling geschikte instelling kan 
toevertrouwen op basis van een gedetailleerd kinderpsychiatrisch verslag 
waarin, na een onderzoek dat niet ouder is dan vijftien dagen, de 
therapeutische noodzaak van deze maatregel wordt aangetoond (zie 
hoofdstuk 3).  

Minimale bezettingsgraad 
Het budget is berekend voor een minimale bedbezettingsgraad van 85%. 
Deze bezettingsgraad is alleen berekend voor de 7 bedden waarin patiënten 
langdurig worden opgevangen, en dus met uitzondering van het hervalbed. 
In vergelijking met een klassieke K-eenheid, waar de 
minimumbezettingsgraad 70% bedraagt, ligt dit percentage hoger.  
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Personeelsvereisten 
De personeelsvereisten worden in de overeenkomsten gespecificeerd op 
basis van het niveau van het diploma en niet van de titel van het diploma. 
De vereiste aantallen gediplomeerde/bachelor - gegradueerde/master 
worden gespecificeerd zonder aan te geven welk type beroep ten minste 
aanwezig moet zijn, met uitzondering van de functie van psychiater. 
Bovendien kampen de For-K eenheden vaak met een tekort aan 
gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel. De hoge vereisten inzake het 
aantal gediplomeerde VTE's maken het de For-K IBE moeilijk dergelijk 
personeel aan te werven. Er bestaat ook een verschil tussen het personeel 
van een IBE en dat van een SGA-eenheid, met name wat betreft de vereiste 
gediplomeerde personeelsleden: dit aantal is lager voor de SGA-eenheid, 
wat verklaard zou kunnen worden door de specialisatiegraad van de 
verstrekte zorg. 

Het feit dat geen enkele functie is gespecificeerd, doet ook de vraag rijzen 
welke beroepskrachten ten minste op een IBE aanwezig moeten zijn 
(verpleegkundigen, opvoeders, ...). Bovendien wordt in de For-K-
overeenkomsten niets vermeld over administratief ondersteunend 
personeel, personeel voor keuken, schoonmaak, beveiliging ... allemaal 
functies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van een For-K-eenheid.  

Jaarverslagen 
In de For-K overeenkomsten staat niets bepaald over de gevolgen van deze 
verslagen voor de For-K eenheden. Een analyse van deze jaarverslagen is 
uitgevoerd en wordt beschreven in hoofdstuk 5. 

 

5 FOR-K JAARVERSLAGEN 
5.1 Belangrijkste punten 

• De jaarverslagen van de For-K eenheden kennen voor elke For-K 
opdracht/zorgmodule een verschillende structuur, hetgeen heeft 
geleid tot een heterogeniteit van de inhoud en een beperking van de 
analysemogelijkheden en de conclusies die eruit kunnen worden 
getrokken. 

• De organisatie van de For-K eenheden wijkt in de praktijk af van die 
welke in de For-K overeenkomsten is beschreven. 

o De intensieve behandelingseenheden zijn soms niet beperkt tot 
For-K IBE-bedden, maar tellen soms ook andere soorten bedden 
(klassieke K-bedden, For-K- crisisbedden of "klassieke" A-
bedden). 

o For-K crisisbedden bevinden zich in verschillende afdelingen, 
afhankelijk van het ziekenhuis, en kunnen naast klassieke 
crisisbedden of A-crisisbedden bestaan. 

• Naast of ondanks de 3 in de overeenkomsten vastgelegde algemene 
inclusiecriteria (leeftijd, justitieel statuut en aanwezigheid van een 
psychiatrische problematiek), hanteren For-K IBE’s ook eigen 
opnamecriteria. 

o Sommige For-K IBE benadrukken dat de aanwezigheid van een 
psychiatrische problematiek niet voldoende is om een opname 
te rechtvaardigen: deze moeten complex en/of ernstig zijn. 

o Sommige For-K IBE nemen alleen jongeren met MOF-statuut 
op, en niet met een VOS-statuut; andere nemen ook jongeren 
zonder justitieel statuut op; nog weer andere alleen meisjes of 
jongens. 

o Afhankelijk van de For-K IBE kunnen andere inclusiecriteria 
worden toegevoegd en variëren, zoals regionale criteria, 
gedragsstoornissen, verslavingsproblematiek, afwijkend 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 153 

 

 

seksueel gedrag, laag IQ, gebrek aan motivatie van de jongere, 
zwangerschap, of gebrek aan vooruitzichten na hospitalisatie. 

• Het in de jaarverslagen vermelde aantal aanvragen kan afwijken van 
het werkelijke aantal aanvragen. 

• Elke opname in For-K gaat gepaard met een intakegesprek om meer 
te weten te komen over de achtergrond, de behoeften en de 
verwachtingen van de jongere. Dit is niet het geval voor de 
gedwongen opnames die door de rechter aan de For-K eenheden 
worden opgelegd.  

• Als reden voor niet-opname komen weigeringen wegens 
plaatsgebrek in de For-K IBE bijna nooit voor, terwijl ze ongeveer 
30% bedragen voor de For-K crisisbedden. 

• Na de invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor 
kinderen en jongeren hebben niet alle netwerken ervoor gekozen 
mobiele forensische expertise te behouden. Veel For-K IBE’s staan 
er alleen voor bij de behandeling van justitiële jongeren, wat heeft 
geleid tot een reorganisatie, met name van het opnameproces van 
de jongeren, en, als gevolg van de overheveling van de 
outreachingteams naar het netwerk, tot een meer complexe 
overgang en continuïteit van de zorg naar deze teams. 

• De problematieken zijn divers en complex: zij zijn zelden het gevolg 
van een geïsoleerde oorzaak, maar veeleer van een combinatie van 
psychiatrische, sociale en gedragsfactoren. 

• De therapeutische aanpak integreert een breed spectrum van 
activiteiten, waarmee zowel een therapeutisch als een leerdoel wordt 
nagestreefd. 

• In het post-hospitalisatietraject worden de For-K IBE’s regelmatig 
geconfronteerd met de moeilijkheid om huisvesting te vinden, maar 
ook, voor sommige patiënten, om de continuïteit van de 
psychiatrische/psychologische ondersteuning te verzekeren. 

5.2 Inleiding 
De For-K zorgtrajecten bieden forensische psychiatrische zorg voor 
jongeren tussen 12 en 18 jaar in België. In het kader van het pilootproject 
werd een zorgtraject ontwikkeld binnen elk gebied van de hoven van beroep: 
Antwerpen, Gent, Liège, Mons en Brussel. Voor het Hof van Beroep van 
Brussel wordt een onderscheid gemaakt tussen het Nederlandstalig 
Brussels rechtsgebied en Vlaams-Brabant en het Franstalig Brussels 
rechtsgebied en Waals-Brabant.  
De For-K eenheden zijn verplicht jaarlijks een verslag van hun 
activiteiten in te dienen. Dit omvat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 
per zorgmodule/opdracht met betrekking tot de kenmerken van de 
patiënten, het personeel, de activiteiten, de samenwerking onder de actoren 
in de geestelijke gezondheidszorg, met derden en de deelname aan de 
ontwikkeling van het zorgtraject. Voor elk ziekenhuis dat aan het 
pilootproject deelneemt, is er een jaarverslag. De beschikbare en 
geanalyseerde verslagen zijn die over de jaren 2013 tot en met 2018.  
De verschillende zorgmodules in het zorgtraject omvatten de intensieve 
behandelingseenheden (IBE’s), de crisisbedden, de outreachingteams en 
de zorgtrajectcoördinator. In 2016 werden het nieuw geestelijk 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (https://www.psy0-
18.be/index.php/nl/) ingevoerd en de netwerken geestelijke 
gezondheidszorg kinderen en jongeren opgericht. De outreachingmodules 
en de zorgtrajectcoördinator zijn in deze provinciale netwerken 
geïntegreerd. Deze verandering in het landschap van de For-K eenheden 
heeft gevolgen gehad voor de organisatie van de zorgtrajecten en voor de 
samenwerkingsverbanden die binnen elk ressort van de hoven van beroep 
en de gemeenschappen zijn ontstaan. 
De analyse van de jaarverslagen is hoofdzakelijk toegespitst op de 
intensieve behandelingseenheden en is gebaseerd op de daarin vervatte 
gegevens en informatie. Het is dus mogelijk dat voor sommige For-K 
eenheden de beschrijvingen minder gedetailleerd zijn dan voor andere 
For-K-eenheden. Ook wordt een korte analyse van het gebruik van For-K 
crisisbedden gegeven. 
De For-K IBE zijn verspreid over de 5 Hoven van Beroep in België, waarvan 
de meeste meerdere provincies bestrijken (Figuur 7)  

https://www.psy0-18.be/index.php/nl/
https://www.psy0-18.be/index.php/nl/
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Figuur 7 – De Hoven van Beroep van België 

 

Bron: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/hof-van-
beroep    

Er zijn in totaal 14 intensieve behandelingseenheden (IBE) en 2 
zorgeenheden met een specifieke opdracht (Initiatief voor beschut wonen 
(IBW) en de eenheid voor sterk gedragsgestoorde en agressieve jongeren 
- (SGA)). Deze 16 zorgeenheden bevinden zich in 12 ziekenhuizen, 
verspreid over de ressorten van de 5 hoven van beroep.  

De verschillende eenheden zijn als volgt verdeeld: 

Binnen het ressort van het Hof van Beroep van Brussel: 

• Het Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT) dat de eenheden Karibu 
en Kallima omvat, elk met 14 IBE-bedden + 4 andere K-bedden. Van 
deze 28 IBE-bedden zijn er 4 hervalbedden. De IBE-eenheid met 
specifieke opdracht, Casmmu-Ados (8 bedden) bevindt zich eveneens 
in het CHJ Titeca. 

• De kliniek Fond'Roy Epsylon, site Area+ die een IBE telt (7 bedden 
+ 1 hervalbed). 

• Het UPC Zorg KULeuven met de eenheid Fordulas (7 bedden + 1 
hervalbed). 

Binnen het ressort van het Hof van Beroep van Antwerpen:  

• Het ZNA, Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen 
(UKJA) met een For-K-IBE-eenheid (7 bedden + 1 hervalbed). De SGA-
eenheid met specifieke opdracht bevindt zich eveneens in het ZNA 
UKJA (8 bedden). 

• Het OPZ te Geel dat een IBE telt (7 bedden + 1 hervalbed). 

• Het PZ Asster met de eenheid Spika 3 (7 bedden + 1 hervalbed). 

Binnen het ressort van het Hof van Beroep van Gent: 

• Het PC Caritas met de eenheid De Branding (7 bedden + 1 hervalbed). 

• Het PZ H Familie met de eenheid De Patio (7 bedden + 1 hervalbed). 

• Het PC Sleidinge met de eenheid Yidam (7 bedden + 1 hervalbed). 

Binnen het ressort van het Hof van Beroep van Liège: 

• De Intercommunale de soins spécialisés de Liège (ISOSL – hôpital 
Le petit Bourgogne) dat de eenheden Les Cyprès en Les CaKtuS telt, 
met elk 7 bedden + 1 hervalbed. 

Binnen het ressort van het Hof van Beroep van Mons: 

• Het CRP Les Marronniers met de eenheid Les Mangroves (7 bedden 
+ 1 hervalbed). 

• Het CHU Ambroise Paré - CHP Le Chêne aux Haies met de eenheid 
La Kapeline (7 bedden + 1 hervalbed). 

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/hof-van-beroep
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/hof-van-beroep
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Naast de jaarverslagen heeft de FOD in 2016 aan de For-K-eenheden 
gevraagd om twee open vragen te beantwoorden, namelijk over het profiel 
van de opgenomen jongeren, en welk type bed, en over de redenen die 
hebben geleid tot de niet-opname van de jongeren (zie hoofdstuk 10). 
Sommige van deze antwoorden zijn ook in de verslagen opgenomen. 

5.3 Methodiek 
Om te beginnen werden alle verslagen over de periode 2013-2018 waarin 
alle For-K opdrachten beschreven stonden, gelezen. Kwantitatieve 
informatie (zoals aantal aanvragen, aantal opnames, justitieel statuut, 
herkomst van de jongeren, psychiatrische stoornissen, verblijfplaats voor en 
na opname, ...) werden hieruit gehaald en genoteerd in een excel-bestand. 
Het werd al snel duidelijk dat al deze verslagen een verschillende 
structuur kenden. Het aantal hoofdstukken, het aantal bladzijden en de 
wijze waarop de gegevens worden uitgewerkt en gepresenteerd, verschillen 
sterk tussen de verschillende For-K's. 

Er werden ook kwalitatieve gegevens genoteerd. Een tweede vaststelling 
werd ook op dit niveau gedaan: voor eenzelfde For-K vertonen de 
verschillende verslagen van de verschillende jaren grote gelijkenis. 
Bijgevolg zal men de informatie die men in een verslag voor een bepaald 
jaar terugvindt, ook in het verslag voor een ander jaar terugvinden. Op 
enkele uitzonderingen na die te wijten zijn aan het feit dat bepaalde delen 
van de verslagen voor de jaren 2013, 2014 en 2015 anders zijn 
gestructureerd dan die voor de jaren 2016, 2017 en 2018, met name na de 
invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en 
jongeren. De kwalitatieve gegevens zijn derhalve van jaar tot jaar 
grotendeels identiek en zijn niet per jaar vergeleken.  

Aangezien het verslag is toegespitst op de IBE’s, zijn de gegevens 
overeenkomstig de geanalyseerde thema's gegroepeerd en beschreven per 
For-K-eenheid. 

Voor de aanvullende open vragen voor 2017 wordt de methode beschreven 
in hoofdstuk 10. Dezelfde vaststellingen gelden voor wat de antwoorden 
betreft: er werd geen vooraf bepaald stramien gegeven aan de For-K 

eenheden en elk van hen kon dus kiezen hoe gedetailleerd de verschafte 
informatie was. 

5.4 Zorgtraject en specifieke kenmerken van de For-K 
eenheden 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het IBE-aanbod dat in 
elk gebied van de Hoven van Beroep aanwezig is, alsook van de specifieke 
kenmerken ervan, de zorg voor de jongere binnen de For-K eenheid en de 
wijze waarop aanvragen worden behandeld. De gegevens zijn gebaseerd 
op de informatie uit de jaarverslagen die door de For-K eenheden zelf 
werden opgesteld. 

 Hof van Beroep van Antwerpen: ZNA, OPZ Geel en Asster 

Kenmerken 
De IBE’s van het OPZ Geel en het ZNA UKJA vangen in oorsprong jongens 
op die worden vervolgd voor als misdrijf omschreven feiten (MOF). Vanaf 
2012 werd, als antwoord op het gebrek aan voorzieningen voor jongeren 
onder gerechtelijke bescherming in verontrustende situaties (VOS), de 
SGA-eenheid van het ZNA geïntegreerd in de financiering van de For-K en 
werd de opvang van jongeren binnen de IBE van het OPZ Geel uitgebreid 
naar een gemengd publiek. Het aanbod van IBE’s binnen het ressort van 
het Hof van Beroep van Antwerpen voor de provincie Limburg werd in 2010 
aangevuld met de opening van Spika 3, een derde IBE in Sint-Truiden. 

Zorgaanbod 
In de provincie Antwerpen kunnen, door de specialisatie van het UKJA (SGA 
en For-K) in gedragsstoornissen, agressiestoornissen en seksuele 
stoornissen, jongeren uit heel Vlaanderen komen. De coördinatiefunctie 
hield zich voorheen bezig met de aanvragen voor opname. In het jaarverslag 
van het ZNA wordt vermeld dat "het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid en 
het verlies van de coördinatiefunctie voor de For-K-eenheden hebben geleid 
tot een verlies van middelen voor de zorg voor deze specifieke doelgroep". 
Sinds 2016 heeft het PANGG-018-netwerk de functies van outreaching en 
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crisisopvang overgenomen, waarin de voormalige For-K-teams zijn 
geïntegreerd.  

Binnen de provincie Limburg zijn bij de opnameprocedure verschillende 
partners betrokken: Jongerenwelzijn Regio Limburg, de jeugdrechters, de 
residentiële K-diensten en de zorgtrajectcoördinator, nu behorend tot het 
provinciale LIGANT-netwerk.  

 Hof van Beroep van Gent: PZ Heilige Familie, PC Caritas en 
PC Sleidinge 

Kenmerken 
De IBE’s De Patio en De Branding vangen jongens op die vervolgd worden 
voor MOF. Het doel van de behandeling is de jongere te helpen 
risicosituaties te beheersen en aldus crimineel gedrag te vermijden. Een 
derde IBE, Yidam, vervolledigt het aanbod en vangt uitsluitend meisjes op 
met een VOS-statuut. Het therapeutisch project bestaat erin de meisjes een 
zorgtraject aan te bieden dat geïntegreerd is in een integrale en intensieve 
werkrelatie. 

Zorgaanbod  
De zorgaanvragen worden rechtstreeks aan de For-K IBE gedaan. De 
invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid heeft de werking niet 
ingrijpend gewijzigd en er zijn interacties tot stand gebracht tussen de IBE 
en de provinciale netwerken (WINGG en RADAR). Het grootste probleem is 
dat de outreachingdiensten niet langer specifiek zijn voor forensische 
psychiatrie, en de wachtlijsten voor pre- en postinstitutionele zorg voor deze 
jongeren lang zijn. 

 Hof van Beroep van Brussel (Nederlandstalig Brussels 
rechtsgebied en Vlaams-Brabant): UPC KU Leuven 

Binnen de IBE Fordulas ligt de nadruk op de herintegratie in de 
maatschappij van de jongere en het voorkomen dat de jongere terug in de 
delinquentie terechtkomt. De opnameprocedure vindt plaats binnen 
FORNET (Forensisch Zorgnetwerk Vlaams-Brabant), het netwerk voor de 

opvang van jongeren met een forensisch statuut in de provincie Vlaams-
Brabant. In de residentiële fase voorafgaand aan de opname worden de 
jongeren geëvalueerd binnen het outreachingteam of via de crisisbedden. 
Ook in de fase na hun opname worden de jongeren opgevolgd door het 
outreachingteam.  

De invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en 
jongeren heeft het zorgtraject voor jongeren niet ingrijpend veranderd. Het 
Fornet-netwerk werd in Yuneco geïntegreerd voor de trajecten van jongeren 
met een forensisch statuut. 

 Hof van Beroep van Brussel (Franstalig Brussels 
rechtsgebied en Waals-Brabant): CHJ Titeca en Area+ 

Kenmerken  
Het CHJ Titeca vangt mannelijke minderjarigen op met ernstige 
gedragsstoornissen en een psychiatrische problematiek die intramurale 
zorg vereisen. De voorkeursleeftijd is 15 tot 18 jaar voor de IBE Karibu en 
14 tot 18 jaar voor de IBE Kallima. Jongeren kunnen eventueel tot de leeftijd 
van 20 jaar worden opgenomen in het kader van een verlenging van de door 
de jeugdrechter of de opdrachtgevende administratieve autoriteit opgelegde 
maatregelen. Het IHP Casmmu Ados vangt jongeren tussen 16 en 22 jaar 
op. 

De drie eenheden zijn zo opgezet dat zij de patiënten een echte 
"verandering in continuïteit" bieden: van de opname en integratie van de 
gedragsproblematiek van de patiënt in een gesloten en beveiligde omgeving 
voor de Karibu-eenheid, tot verwerving van autonomie door begeleiding van 
de jongeren in een stabiliserende situatie voor de Kallima-eenheid. 
Casmmu-Ados stelt een structuur voor die de begeleiding op weg naar 
autonomie bevordert en tegelijk de continuïteit en de samenhang van de 
zorg waarborgt, met het oog op een overgang naar een leven in een 
privéwoning of naar andere structuren.  

De IBE binnen AREA+ (Clinique Fond'Roy-La Ramée) vervolledigt het 
zorgaanbod voor adolescenten met gedragsproblemen. 
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Zorgaanbod 
Elk zorgaanvraag aan het CHJ Titeca verloopt via een evaluatie voor 
opname (cel Krisalide, samengesteld uit een interdisciplinair team). Dit team 
werd vroeger ondersteund door de zorgtrajectcoördinator, die het hart 
vormde van het raakvlak tussen de zorgstelsels, de justitiële wereld, de 
geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. Wanneer de zorg niet binnen 
de IBE kon worden verleend, konden zo alternatieve oplossingen voor een 
ziekenhuisopname aan de opdrachtgevers worden voorgesteld 
(multisystemische ambulante zorg die door het outreachingteam wordt 
verleend) en kon gezorgd worden voor een optimale coördinatie. Het 
outreachingteam zorgde er zo voor dat een deel van de aanvragen kon 
worden doorgegeven, zodat snel kon worden gereageerd, zowel in de fase 
vóór als na de opname, en op verzoeken om advies of begeleiding.  

De evaluatie voor opname zal in eerste instantie de aanwezigheid van de 
criteria voor opname objectiveren, het therapeutisch project van de eenheid 
voorstellen en de mogelijkheid van opname evalueren. Zo nodig zullen 
alternatieve of aanvullende zorgvoorstellen worden gedaan. Vervolgens kan 
tijdens het intakegesprek worden besloten tot een opname, een ambulante 
opvolging of een weigering van opname wegens het niet vervuld zijn van 
medische en/of administratieve criteria. 

Impact van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 
Het outreachingteam van Karavel is verdwenen en opgenomen in het 
outreachingteam BruStar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Intersectorale samenwerkingen op regionaal niveau zijn in het nieuwe beleid 
niet meer voorzien en werden ter discussie gesteld (zie hoofdstuk 5.9). 

 Hof van Beroep van Mons: CRP Les Marronniers en CHP Le 
Chêne aux Haies 

Kenmerken 
Binnen het CRP Les Marronniers vangt de IBE Les Mangroves jongens van 
14,5 tot 18 jaar op in het kader van een gerechtelijke 
beschermingsmaatregel (MOF of VOS). De IBE vangt jongeren op met zeer 
uiteenlopende problematieken die sociaal-educatief worden begeleid om 
hen te helpen de spiraal van geweld te doorbreken. Binnen het CHP Le 
Chêne aux Haies vangt de IBE La Kapeline jongeren op van 12 tot 18 jaar, 
voor wie de opnamecriteria vooral van medische aard zijn, zoals de 
aanwezigheid van ernstige psychische stoornissen, de behoefte aan 
residentiële medisch-psychiatrische zorg of de aanwezigheid van een 
crisissituatie. 

Zorgaanbod 
In eerste instantie werd voor Les Mangroves samengewerkt met een For-K 
outreachingteam dat tot doel heeft een alternatief te bieden voor opname of 
heropname in de verzorgingseenheid. Dit is een mobiel team dat voor of na 
de opname kan ingrijpen in de leefomgeving van de jongere.  

De zorgaanvragen gericht aan de IBE La Kapeline worden gedaan door de 
opdrachtgever. Na een multidisciplinaire evaluatie wordt de aanvraag ofwel 
niet ontvankelijk verklaard, ofwel doorgestuurd naar de outreachingeenheid, 
of naar een afspraak voor intake. Het intakegesprek is een ontmoeting 
tussen het ziekenhuispersoneel, de patiënt, de wettelijke voogd en de 
opdrachtgever om een volledige anamnese af te nemen, de situatie te 
beoordelen en na te gaan of de patiënte voldoet aan de noodzakelijke 
criteria voor opname. Naast de jongeren die onder gerechtelijke 
bescherming staan, heeft de IBE La Kapeline, als antwoord op het gebrek 
aan K-bedden binnen het gebied van het hof van beroep van Mons, een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de administratie voor 
jeugdhulp, waardoor zij jongeren kunnen opnemen in het kader van 
vrijwillige buitengerechtelijke hulpverlening. Deze samenwerking maakt het 
mogelijk jongeren op te vangen die nergens kunnen worden ondergebracht 
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en die moeilijk te beheren zijn binnen de verschillende "klassieke" 
jeugdhulpstructuren. 

Impact van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 
Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid en de integratie van de 
outreachingteams binnen het provinciale netwerk heeft tot gevolg gehad dat 
de continuïteit van de zorg na opname in Les Mangroves werd verstoord. 
De invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid wordt in het 
verslag van de IBE La Kapeline als positief omschreven, met name voor de 
ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende 
diensten binnen de provincie.   

 Hof van Beroep van Liège: ISOSL 

Kenmerken 
De IBE Les Cyprès opende in 2008. In september 2009 werd dit initiatief 
aangevuld met het mobiele EMAS-team en crisisbedden van het CHR de la 
Citadelle. In 2012 werd het aanbod vervolledigd met de inauguratie van Les 
CaKtuS. De doelgroep van Les Cyprès zijn jongeren met asociaal gedrag, 
gekenmerkt door geweld en agressie. De jongeren die in Les CaKtuS 
worden opgevangen, zijn jongeren die lijden aan impulscontrolestoornissen, 
gedragsstoornissen en/of hechtingsstoornissen. 

Zorgaanbod 
Voordat het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid werd ingevoerd, verliepen 
alle zorgaanvragen via de zorgtrajectcoördinator. Sinds de invoering van het 
nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren worden alle 
nieuwe aanvragen gekanaliseerd naar de coördinatiefunctie voor opname-
aanvragen voor adolescenten (2018). Na analyse wordt een eerste contact 
gelegd met de jongere en zijn of haar omgeving en wordt de situatie 
voorgelegd aan de kinderpsychiatrische eenheid, die onderzoekt of 
zorgverlening opportuun is en doorverwijst naar de meest geschikte dienst. 
Vervolgens wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd met de 
kinderpsychiater, het afdelingshoofd, een psycholoog en de jongere en 
zijn/haar ouders, en ook de afgevaardigde van de SDJR om het leed dat in 

de situatie wordt ervaren te evalueren, alsmede de mate waarin de jongere 
en de ouders zich vinden in de maatregel van opname in het ziekenhuis.  

Met het provinciale netwerk Realism zijn nieuwe samenwerkingsverbanden 
tot stand gekomen, met name met het mobiele team van het MobiLea-
netwerk, waar de IBE’s erkend zijn om hun deskundigheid op het gebied 
van forensische psychiatrie. 

5.5 In- en exclusiecriteria 

Elke For-K heeft zijn eigen specifieke kenmerken die bepalend zijn voor de 
criteria voor inclusie of exclusie van jongeren in hun eenheid. 

 Inclusiecriteria 
De administratieve inclusiecriteria zijn de gebruikelijke opnamecriteria: 
adolescenten tussen 12 en 18 jaar, met een psychiatrische problematiek die 
het voorwerp uitmaken van gerechtelijke maatregelen (MOF, VOS of GO). 
Naast deze administratieve criteria heeft elke IBE een reeks 
opnamecriteria vastgesteld die specifiek zijn voor de IBE en die de 
toegang tot bepaalde doelgroepen verruimen of beperken. 

Wat de leeftijd betreft: De IBE Karibu (waar de voorkeursleeftijd 15 tot 18 
jaar is), Kallima (14 tot 18 jaar) en Les Mangroves (14,5 tot 18 jaar) zijn 
restrictiever wat de leeftijd betreft. Voor deze eenheden kan de 
maximumleeftijd eventueel worden opgetrokken tot 20 jaar in het kader van 
een verlenging van de door de jeugdrechter of de opdrachtgevende 
administratieve autoriteit opgelegde maatregelen. Het IHP Casmmu Ados 
vangt jongeren tussen 16 en 22 jaar op.  

Wat het gemengde karakter betreft: 6 IBE’s zijn gemengd (Fordulas, OPZ 
Geel, Spika 3, De Branding, Les CaKtus, Les Cyprès), 5 IBE’s vangen enkel 
jongens op (Karibu, Kallima, Les Mangroves, De Patio, ZNA UKJA) en 3 
IBE’s vangen enkel meisjes op (Area+, Yidam, La Kapeline). Het IHP 
Casmmu Ados en de SGA-eenheid vangen enkel jongens op. 
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Wat de gerechtelijke maatregelen betreft: 6 IBE’s zijn uitsluitend bestemd 
voor jongeren met MOF-statuut (Karibu, ZNA UKJA, De Branding, De Patio, 
Les Cyprès en Les Mangroves), 5 IBE’s zijn uitgebreid tot jongeren met VOS 
en GO-statuut (Kallima, Area+, Fordulas, Spika 3, les CaKtuS). De IBE 
Yidam vangt uitsluitend jongeren met VOS-statuut op en de IBE La Kapeline 
heeft een overeenkomst gesloten met de jeugdhulpdiensten van Mons voor 
de opvang van niet-justitiële patiënten op basis van een klinische diagnose. 
De SGA-eenheid en de IBE Casmmu Ados vangen MOF/VOS-patiënten en 
patiënten zonder gerechtelijke maatregel op. 

Wat het psychiatrisch profiel betreft: Ook al bestaat het 
gemeenschappelijke aanbod erin intensievere residentiële psychiatrische 
zorg te verlenen dan in een klassieke kinderpsychiatrische eenheid het 
geval zou zijn, hebben sommige IBE’s een hogere tolerantiedrempel dan 
andere ten aanzien van agressief en gewelddadig gedrag, seksuele 
stoornissen, verslavingsproblematiek of zelfmoordneigingen.  

 Exclusiecriteria 

Bepaalde exclusiecriteria gelden voor alle IBE’s.  

• Afwezigheid van psychiatrische pathologie. Voor de IBE’s die 
jongeren met MOF-statuut opnemen, volstaan jongeren die alleen 
gedragsstoornissen (gedragsstoornis, hyperkinetisme...) en delinquent 
gedrag vertonen, niet als criterium. Sommige verslagen stellen dat een 
opname in een For-K zonder de aanwezigheid van een bewezen 
psychiatrische stoornis negatieve gevolgen zou hebben op de jongere, 
vandaar het belang van de intakeprocessen.  

• Aanwezigheid van matige of ernstige verstandelijke beperking 
en/of pervasieve ontwikkelingsstoornis (van het type autisme). 
Voor deze patiënten is een objectieve grens moeilijk te bepalen: de IQ-
drempel varieert van <50 tot <70, afhankelijk van de For-K eenheden. 
De toelating of uitsluiting van deze jongeren zal voornamelijk worden 
bepaald door hun leercapaciteiten, waardoor zij in staat zijn de 
opdrachten en doelstellingen van de intensieve behandeling te 
integreren en hun sociale reïntegratie voor te bereiden. De IBE's 
evalueren ook het vermogen van de jongere om in de bestaande groep 

te functioneren alvorens een besluit te nemen over de eventuele 
opname.  

• Druggebruik en verslavingsproblematiek. Wanneer het in de eerste 
plaats om een verslavingsproblematiek gaat, verdient het de voorkeur 
de jongere eerst te laten ontwennen alvorens met psychiatrische zorg 
te beginnen, op voorwaarde dat de verslaving een gevolg is van een 
ernstiger psychiatrische stoornis en niet het primaire probleem vormt.  
Het wordt getolereerd wanneer deze problematiek secundair is aan een 
psychiatrische problematiek die de opname in de For-K eenheid 
rechtvaardigt. 

Andere exclusiecriteria zijn afhankelijk van eenheid tot eenheid. 
Deze criteria variëren naar gelang van de specificiteit van de eenheden, 
maar ook in de loop van de tijd.  

• Problematiek van seksuele aard: hoewel gevaarlijke situaties van 
seksuele aard zelden als problematisch wordt beschouwd, zijn 
afwijkende en agressieve seksuele gedragingen van jongeren reden 
voor zorgweigering, voornamelijk wanneer deze gedragingen het 
hoofdprobleem vormen, in gemengde eenheden, in eenheden waar de 
infrastructuur de veiligheid van alle jongeren niet toelaat of wanneer de 
aanwezigheid van deze jongeren het collectieve opvoedkundige en 
therapeutische project in gevaar zou brengen. Het in gevaar brengen 
van het collectieve educatieve en therapeutische proces wordt expliciet 
als reden voor weigering genoemd door twee For-K eenheden in hun 
verslag over 2017.  

• Agressie en extreme gedragsstoornissen: deze profielen worden 
geweigerd indien het team van de For-K eenheid van oordeel is dat de 
veiligheid van de jongeren en/of het personeel niet gewaarborgd is. 
Antisociale en psychopathische persoonlijkheden worden ook 
geweigerd door twee For-K eenheden. Eén For-K eenheid maakt 
expliciet melding van het gebrek aan garantie met betrekking tot de 
openbare veiligheid (met inbegrip van de gevolgen voor de 
verantwoordelijkheid van de artsen). 
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• Regionaal criterium: sommige eenheden weigeren jongeren die 
afkomstig zijn uit de regio van een ander Hof van Beroep dan dat waarin 
zij zijn gevestigd. Ter illustratie: in 2017 geven 5 For-K-eenheden in 
Vlaanderen en 1 For-K-eenheid in Brussel voorrang aan jongeren uit de 
regio van hun Hof van Beroep. 

• Niet-justitiële dossiers / niet toepasselijke justitiële kwalificatie: 
sommige eenheden aanvaarden alleen MOF-jongeren, andere alleen 
VOS. In sommige gevallen komt de aanvraag rechtstreeks van de 

jeugdhulpdiensten, zonder mandaat van de jongere, hetgeen niet 
overeenkomt met de toelatingscriteria van de For-K eenheden (met 
uitzondering van de IBE La Kapeline in Bergen, dat jongeren toelaat via 
de jeugdhulpdiensten, zonder dat het dossier voor de rechter komt, en 
van de SGA- en IBW-eenheden).  

• Er worden ook andere exclusiecriteria genoemd, zoals zwangerschap, 
eetstoornissen, gebrek aan woonplaats en gebrekkige beheersing 
van het Nederlands.

Tabel 8 – Specifieke kenmerken van de zorgeenheden (IBE, IBW en SGA) 
Ressort van 
het hof van 
beroep 

Zorgeenheid Mandaat Geslacht Leeftijd Specifiek kenmerk Uitsluiting 

Brussel / 
Waals-
Brabant 

Karibou JR/SPJ voor MOF Jongens 15-18 

Zorgverlening bij gedragsproblemen, in het 
bijzonder bij beginnende of reeds lang 
bestaande psychotische verschijnselen, 
alsmede bij ernstige en aanhoudende 
stemmingsstoornissen  - Gematigde of ernstige verstandelijke beperking 

- Pervasieve ontwikkelingsstoornis 

Kallima JR/SPJ voor 
MOF/VOS/GO Jongens 14-17 

In de continuïteit van de Karibou-eenheid: 
socio-educatieve zorg met het oog op een 
geleidelijke reïntegratie in het familiaal, 
sociaal, school- en professioneel netwerk. 

AREA+ JR/SPJ voor 
MOF/VOS/GO Meisjes 12-18 

Zorgverlening bij gedragsproblemen bij 
meisjes met een psychiatrische stoornis en/of 
een ernstige psychologische stoornis  

- Onmogelijkheid zich uit te drukken 
- Eetstoornis 
- Druggebruik met weigering ontwenning 
- Plaatsgebrek 

Brussel / 
Vlaams-
Brabant 

Fordulas JR/SDJR voor 
MOF/VOS/GO Gemengd 12-18 Maatschappelijke herintegratie van jongeren 

met psychologische en sociale problemen 

- Verstandelijke beperking (IQ<60) 
- Seksuele of verslavingsproblematiek  
- Zwangerschap  
- Gebrek aan motivatie 
- Slechte kennis van het Nederlands 

Antwerpen 

ZNA UKJA JR/SDJR voor MOF Jongens 14,5-18 Seksuele stoornissen, aanwezigheid van 
ernstige gedrags- of agressiestoornissen 

- Verstandelijke beperking (IQ<50) 
- Verslavingsproblematiek 
- Gebrek aan perspectief na hospitalisatie 

OPZ Geel JR/SDJR voor MOF Gemengd 12-18 
Gedragsproblematiek die zich vertaalt in 
hechtings-, ontwikkelings- en 
impulscontrolestoornissen 

- Verslavingsproblematiek 
- Sociopathie 
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Spika 3 JR/SDJR voor 
MOF/VOS/GO Gemengd 12-18 

Aanwezigheid van psychotische stoornissen, 
symptomen kunnen een acute psychose en 
zelfmoordneigingen zijn. 

- Verslavingsproblematiek 
- Sociopathie 

Gent 

De Branding 

JR/SDJR voor MOF 

Gemengd 12-18 Gedragsproblematiek 

- Verstandelijke beperking (IQ<70) 
- Seksuele stoornissen 
- Zwangerschap 
- Slechte kennis van het Nederlands 

De Patio JR/SDJR voor MOF Jongens 12-18 Gedragsproblematiek - Verstandelijke beperking 
- Seksuele stoornissen 

Yidam JR/SDJR voor VOS  Meisjes 12-18 Kwetsbare jongeren op sociaal, emotioneel en 
psychologische vlak. 

- Verstandelijke beperking (IQ<70) 
- Seksuele of verslavingsproblematiek  
- Sociopathie 
- Slechte kennis van het Nederlands 

Liège 

Cyprès JR/SPJ voor MOF Gemengd 

12-18 

Jongeren met asociaal gedrag, gekenmerkt 
door geweld en agressie. - Gematigde of ernstige verstandelijke beperking 

- Seksuele of verslavingsproblematiek 
- Pervasieve ontwikkelingsstoornis 
- Sociopathie Caktus JR/SPJ voor 

MOF/VOS/GO Gemengd 

Jongeren met impulscontrolestoornissen, 
gedragsstoornissen, hechtingsstoornissen. 
Gekenmerkt door psychotische symptomen, 
zelfverminking, zelfmoordpogingen. 

Mons 

Les Mangroves  JR/SPJ voor 
MOF/VOS/GO Jongens 14,5-18 

Zeer uiteenlopende problematieken die 
sociaal-educatief worden begeleid om hen te 
helpen de spiraal van geweld te doorbreken. 

- Gematigde of ernstige verstandelijke beperking 
- Pervasieve ontwikkelingsstoornis 
- Eetstoornissen 

La Kapeline  Mandaat JR/SPJ/SAJ Meisjes 12-18 
De criteria zijn voornamelijk medisch van aard 
en hebben betrekking op de aanwezigheid van 
ernstige psychologische stoornissen 

- Gematigde of ernstige verstandelijke beperking 
- Pervasieve ontwikkelingsstoornis 

Brussel IBW 

- Jongeren die het 
voorwerp uitmaken van 
een gerechtelijke 
maatregel (MOF of VOS) 
- Mandaat SAJ 
- Op vrijwillige basis 

Jongens 16-22 

Het doel van de structuur is de autonomie van 
de jongere te bevorderen. Dit is ingeschreven 
in de zorgcontinuïteit na de. Karibou- en 
Kallima-eenheden 

- Pervasieve ontwikkelingsstoornis 
- Gematigde of ernstige verstandelijke beperking  

Antwerpen SGA 

- Jongeren die het 
voorwerp uitmaken van 
een gerechtelijke 
maatregel (MOF of VOS) 
- Mandaat jeugdhulp 
- Op vrijwillige basis  

Jongens 12-17 Seksuele stoornissen, aanwezigheid van 
ernstige gedrags- en/of agressiestoornissen  

- Verstandelijke beperking (IQ<50) 
- Verslavingsproblematiek 
- Gebrek aan perspectief na hospitalisatie  

JR: Jeugdrechtbank, SPJ: Service de protection judiciaire, SDJR: Sociale dienst bij de jeugdrechtbank, SAJ: Services d’aide à la jeunesse, MOF: als misdrijf omschreven feit, 
VOS: verontrustende situatie, GO: gedwongen opname 
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5.6 Kenmerken van de jongeren 
Het in de jaarverslagen vermelde aantal aanvragen kan afwijken van 
het werkelijke aantal aanvragen. Sommige aanvragen blijven immers 
beperkt tot een eerste telefonisch contact en worden waarschijnlijk niet 
allemaal geregistreerd. Van de kant van de aanvragers dienen sommige 
diensten geen aanvraag in omdat de aanvrager een zorgweigering voorziet. 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het aantal aanvragen tot opname in 
verhouding tot het aantal opgenomen patiënten, de redenen voor niet-
opname en het profiel van de opgenomen jongeren (naar justitieel statuut, 
herkomst en zorg na hospitalisatie) 

 Aantal aanvragen voor de For-K IBE’s 
De aanvraag tot opname gebeurt binnen het For-K-traject (via de 
zorgtrajectcoördinator, tot 2016) of rechtstreeks bij de For-K-IBE. Over elk 
aanvraag wordt nagedacht, in relatie tot het belang van de jongere. De 
aanvraag kan het resultaat zijn van een reflectie waarbij verschillende 
actoren betrokken zijn, waaronder de For-K IBE, de jongere, zijn/haar 
familie, de afgevaardigde van de jeugdhulp- en jeugdbeschermingsdiensten 
of andere relevante actoren op het traject van de jongere. 

Het aantal aanvragen per For-K IBE is weergegeven in Tabel 9. Voor 
sommige For-K zorgtrajecten worden aanvragen tot opname in een van de 
For-K modules gecentraliseerd binnen de instelling. Dit was vaker het 
geval wanneer de functie van zorgtrajectcoördinator op het niveau van de 
For-K bestond. Dit is bijvoorbeeld nog steeds het geval in het CHJ Titeca, 
waar het aantal aanvragen wordt geregistreerd voor de twee IBE’s en de 
IBW-eenheid. Hetzelfde geldt binnen het ZNA, waar geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen het aantal aanvragen voor de For-K-IBE en de SGA-
eenheid. Voor IsoSl in Liège werd het aantal aanvragen tot 2016 
gecentraliseerd via de zorgtrajectcoördinator. In sommige verslagen 
ontbreekt het aantal aanvragen of wordt het niet uitdrukkelijk vermeld.  

 

 

Tabel 9 – Aantal aanvragen per IBE per jaar voor de periode 2013-2018 
IBE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Karibou 
132 144 131 107 120 99 

Kallima 

AREA+ - - 10 40 27 37 
Fordulas 33 30 25 NV NV NV 
ZNA UKJA 40 67 83 60 55 55 
OPZ Geel 46 59 62 58 44 31 
Spika 3 24 22 25 25 32 31 
De Branding 45 30 33 21 28 25 
De Patio 34 18 24 28 27 26 
Yidam 39 18 26 30 29 27 
Cyprès 17 20 32 NV* 18 16 
Caktus 102 81 107 121 95 88 
Les Mangroves 32 33 43 33 46 56 
La Kapeline NVT NVT NVT 82 75 110 
Totaal 575 543 626 572 570 551 

* NV = niet vermeld / Het verslag over 2016 van de IBE Les Cyprès ontbreekt 

 Aantal opnames in For-K IBE 
De verschillende For-K IBE’s beschrijven in de jaarverslagen het aantal 
patiënten dat in de loop van het jaar is opgenomen. Voor het grootste deel 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de IBE-bedden en 
hervalbedden. Ter herinnering, een hervalbed is bedoeld voor een ex-
For-K jongere die opnieuw wordt opgenomen voor een verblijf van 15 dagen 
tot een maand in het kader van een herval of crisis. 

Het jaarlijkse aantal opnames ligt tussen de 10 en 20 per For-K IBE. 
Sommige IBE’s hebben een hoger aantal opnames, hetgeen kan worden 
verklaard door een kortere verblijfsduur (verklaard door talrijke gedwongen 
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opnames zoals in het geval van CaKtus, zie Tabel 11) of korte opnames van 
niet-justitiële patiënten (zoals in het geval van de IBE La Kapeline). Voor 
sommige eenheden neemt het aantal opnames in de loop der jaren toe, 
zoals voor de IBE Karibou (te verklaren door de groei van het aantal 

gedwongen opnames in de loop der jaren) en AREA+ (dat in 2015 zijn eerste 
patiënten ontving). Het aantal time-outs/heropnames varieert daarentegen 
sterk van jaar tot jaar en van eenheid tot eenheid (Tabel 10). De GO’s zijn 
inbegrepen in de opnamecijfers.   

Tabel 10 – Aantal opnames in hospitalisatie- en hervalbedden van de For-K IBE’s per jaar tussen 2013 en 2018 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Hosp. 
bed 

Hervalbed Hosp. 
bed 

Hervalbed Hosp. 
bed 

Hervalbed Hosp. 
bed 

Hervalbed Hosp. 
bed 

Hervalbed Hosp. 
bed 

Hervalbed 

Karibou 23 7 26 2 21 3 27 2 35 6 35 3 
Kallima 16 3 22 3 21 3 23 3 20 5 21 3 
AREA+ - - - - 10 0 34 17 19 8 38 17 
Fordulas 12 6 10 3 7 3 10 7 17 7 14 4 
UKJA 15 NVT 20 NVT 25 NVT 17 NVT 14 NVT 23 1 
OPZ Geel 17 15 18 10 20 19 19 12 20 9 19 3 
Spika 3 17 5 15 4 21 4 22 2 20 11 19 4 
De Branding 16 10 14 5 10 9 8 8 8 8 10 14 
De Patio 18 3 17  3 11 7 16 6 16 11 16 NVT 
Yidam 9 2 13 8 6 3 9 9 9 9 13 12 
Cyprès 10 4 10 2 10 4 NO 

DATA 
NO  

DATA 
22 2 23 NVT 

Caktus 35 7 39 11 35 7 49 3 39 6 52 2 
Les Mangroves 17 6 22 3 18 10 28 5 22 1 22 4 
La Kapeline 32 13 39 13 48 0 47 12 35 5 34 17 
Totaal 237 81 265 67 263 72 309 86 296 88 315 84 
Totaal IBE’s 318 332 335 395 384 399 

Hosp.: Hospitalisatie 
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Als we het aantal aanvragen vergelijken met het aantal opnames, zien we 
dat het aantal aanvragen bijna twee keer zo groot is (Figuur 8). Niettemin is 
het totale aantal aanvragen in de periode 2013-2018 stabiel gebleven (rond 
600), terwijl het aantal opnames in dezelfde periode toeneemt. 

Figuur 8 – Aantal aanvragen en aantal opnames (exclusief 
hervalbedden) in For-K IBE 

 

 Gedwongen opnames 
Naast de zorgverlening aan jongeren met MOF- of VOS-statuut die aan een 
intake-evaluatie worden onderworpen, zijn er de gedwongen opnames die 
bindend zijn voor de For-K-eenheden. Het aantal gedwongen opnames 
in een For-K IBE verschilt per Hof van Beroep. Wanneer we kijken naar het 
aantal GO’s dat in de IBE's is opgenomen in Tabel 11, dan zien we dat 
binnen het Hof van Beroep van Brussel, voor het Franstalige rechtsgebied, 
het aantal GO’s de laatste jaren is toegenomen. Niettemin blijkt dat niet al 
deze GO's door de rechter worden bevestigd. Bijvoorbeeld, in de IBE Area+ 
werden er in 2018 van de 12 meisjes die voor een GO werden opgenomen 

(op een totaal van 18 opnames), slechts 6 (55%) bevestigd voor een periode 
van 40 dagen. Het aantal GO’s is ook hoog in het gebied van het Hof van 
Beroep van Liège. Daarentegen is het aantal GO’s in de gebieden van de 
andere Hoven van Beroep veel lager. Dit cijfer wijst niet op een lager aantal 
aanvragen, maar waarschijnlijk op opnames in andere diensten dan de 
For-K IBE’s (bv. in For-K crisisbedden, op de psychiatrische 
noodgevallendienst of in klassieke K-bedden). Een analyse van het aantal 
GO’s in België is verder uitgewerkt in hoofdstuk 7.   

Tabel 11 – Aantal gedwongen opnames in For-K IBE voor de jaren 
2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Titeca - Karibou 6 8 10 10 17 18 
Titeca - Kallima 3 3 5 4 2 6 
AREA+ NVT NVT 4 14 12 18 
KU Leuven 0 0 0 0 0 0 
ISoSL - Cyprès 0 0 0 NO 

DATA 0 0 

ISoSL - Caktus 20 25 20 22 17 22 
Marroniers – Les 
Mangroves 0 0 0 3 0 2 

A. Pare – Chêne 
aux Haies  0 2 0 0 0 0 

PC Caritas – De 
Branding 0 0 0 0 0 0 

PZ H Familie – De 
Patio 0 0 0 0 0 0 

PC Sleidinge – 
Ydam 0 0 1 1 0 2 

Asster  3 1 0 2 3 1 
OPZ Geel  0 0 0 0 0 0 
ZNA 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 32 39 36 56 51 69 
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 Redenen voor niet-inwilliging van de aanvraag 
De redenen om de aanvraag tot opname in een For-K IBE niet in te willigen 
kunnen van drieërlei aard zijn: weigering, een alternatief voor opname of 
plaatsgebrek in een For-K IBE. 

Redenen voor weigeringen zijn:   

• Het niet voldoen aan één van de administratieve toelatingscriteria 
(leeftijd, afwezigheid van een psychiatrische problematiek, geen lopend 
dossier bij het jeugdparket)   

• Aanwezigheid van exclusiecriteria die specifiek zijn voor de eenheid, 
zie de in punt 5.5.2 vermelde exclusiecriteria.  

• Gebrek aan motivatie van de jongere 

• Niet opgevolgde aanvraag: in sommige verslagen staat dat de 
aanvraag niet meer bestaat op het ogenblik van de opname, waardoor 
de opname nietig wordt. Het aan de opname voorafgaande proces werd 
door drie For-K eenheden genoemd als een manier om te voorkomen 
dat de aanvraag op het moment van de opname nietig zou zijn. Bij niet-
opvolging van de aanvraag gaat dit niet noodzakelijk gepaard met geen 
zorgverlening: er kan begeleiding door het mobiele team worden 
voorgesteld, in een ambulante dienst of met het For-K team om de 
aanvraag alsnog te laten onderzoeken. Twee For-K eenheden 
vermelden ook de noodzaak dat de ouders en/of wettelijke 
vertegenwoordigers ermee moeten instemmen.   

De andere reden waarom de aanvraag niet wordt ingewilligd, is dat een 
ander alternatief voor opname in de For-K-IBE wordt voorgesteld om aan de 
behoeften van de jongere te voldoen. Deze alternatieven kunnen zijn:   

• Heroriëntering van de aanvraag. Dit is eerder het resultaat van een 
telefonisch gesprek of een aan de opname voorafgaand gesprek om te 
zien wat het beste zou zijn voor de jongere. Vaak worden de For-K's 
om advies gevraagd om te zien wat de beste oriëntatie voor de jongere 
zou zijn. Het kan gebeuren dat een aantal van deze aanvragen zo 
worden geheroriënteerd. 

• Therapeutische alternatieven die tijdens de opnameprocedure 
worden gevonden: ofwel wordt de jongere doorverwezen naar de 
ambulante afdeling, ofwel wordt hij in het kader van een vrijwillige 
opname, zonder dwangmaatregel, doorverwezen naar bijvoorbeeld een 
K-afdeling. 

Het niet-inwilligen van een aanvraag om reden van plaatsgebrek gebeurt 
niet vaak (één tot twee jongeren per jaar). Dit aantal is hoger als het gaat 
om het vinden van plaatsen voor crisisbedden. Het gebrek aan plaats wordt 
opgelost door een beroep te doen op het netwerk, met name door het 
opzetten van outreachende ondersteuning binnen de structuren van de 
jeugdzorg of intensieve ambulante zorg.  

Figuur 9 toont de verdeling van de redenen voor het niet-inwilligen van 
aanvragen, waarbij heroriëntatie met een voorstel voor alternatieve zorg 
bovenaan de lijst staat, gevolgd door zorgweigering en, ten slotte, 
plaatsgebrek. Dit weerspiegelt de reflectie die bij elke aanvraag tot zorg 
gebeurt, om er in het belang van de jongere op te kunnen reageren. 
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Figuur 9 – Aantal niet ingewilligde aanvragen tot opname op een For-K IBE voor de periode 2013-2018 

 

 Profiel van de jongeren  
Een van de specifieke kenmerken van de For-K IBE’s is dat zij jongeren 
opvangen die het voorwerp uitmaken van gerechtelijke maatregelen: ofwel 
uitsluitend jongeren met MOF-statuut, ofwel jongeren met MOF- of VOS- of 
GO-statuut. Figuur 10 laat zien dat het aantal opnames van MOF-jongeren 
tussen 2013 en 2018 stabiel is geblevenssssssssss en rond de 160 opnames 
per jaar schommelt. Het aantal opnames van VOS-jongeren is daarentegen 
gemiddeld half zo groot, maar neemt sinds 2013 gestaag toe, met een lichte 
daling in 2018. Deze daling kan worden gezien als gecompenseerd door 
een toename van het aantal jongeren in GO. Deze stijging is sinds 2013 
consistent in alle IBE’s die GO’s opvangen. De andere maatregelen 
omvatten niet-justitiële opnames zoals in de IBE La Kapeline.  

                                                      
ssssssssss De daling die voor 2016 wordt genoteerd kan worden toegeschreven aan de 

ontbrekende informatie voor de IBE Les Cyprès  

Over het geheel genomen is het aantal opnames van MOF-jongeren in 
For-K IBE stabiel in de tijd, daar waar het aantal opnames voor VOS en GO 
toeneemt.  
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Figuur 10 – Aantal opnames per gerechtelijke maatregel van patiënten 
die zijn opgenomen in een For-K IBE (hervalbed inbegrepen, maar 
crisisbedden niet meegerekend) voor de jaren 2013-2018 

 
Opmerking: De gegevens voor 2016 voor de IBE Les Cyprès ontbreken, wat de 
lichte daling van het aantal MOF-opnames kan verklaren 

Uit een analyse van het type gerechtelijke maatregel blijkt dat voor de jaren 
2013-2015 het aantal aanvragen binnen de For-K IBE’s voor MOF hoger 
was dan binnen de For-K IBE’s voor MOF/VOS/GO. Vanaf 2016 is het 
aantal aanvragen voor beide types IBE gelijk en schommelt dat aantal rond 
de 300 per jaar. Het aantal opnames is voor alle For-K IBE’s voor MOF 
stabiel voor de periode 2013-2018 en bedraagt minder dan 200 per jaar, 
terwijl het voor de For-K IBE’s voor MOF/VOS/GO op ongeveer 150 per jaar 
lag voor de periode 2013-2015 en steeg tot meer dan 200 per jaar voor de 
periode 2016-2018 (Figuur 11). Dit kan worden verklaard door deze drie 
waarnemingen:  
• Het aantal opnames van VOS-jongeren is vanaf 2015-2016 gestegen 

in de For-K IBE’s voor MOF-jongeren (Karibou, ZNA, De Patio) en in de 
For-K IBE’s voor MOF/VOS/GO-jongeren (OPZ Geel, De Branding, Les 
Cyprès, Les Mangroves), wat heeft geleid tot de omzetting van MOF-
bedden naar MOF/VOS/GO-bedden in de IBE Kallima vanaf 2014 en in 
de IBE Les Mangroves vanaf 2017.  

• In gemengde MOF/VOS/GO IBE's (Fordulas, Spika 3, Les Caktus) 
merkt men een verschuiving in het type opnames, zodat er in 2013-
2014 meer MOF-jongeren dan VOS-jongeren zijn, daar waar er in 2017-
2018 meer VOS-jongeren dan MOF-jongeren zijn.  

• Een derde verklaring is te vinden in de IBE’s uitsluitend bestemd voor 
meisjes (AREA+, La Kapeline, Yidam), waar het aantal VOS veel groter 
is dan het aantal MOF. 
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Figuur 11 – Aantal aanvragen en aantal opnames (exclusief hervalbedden) in For-K IBE’s voor MOF (links) en in de For-K IBE’s voor MOF/VOS/GO 
(rechts) voor de periode 2013-2018 

   
 

 Herkomst van de jongeren 

5.6.6.1 Geografische herkomst  
Gezien de For-K eenheden georganiseerd zijn per gebied van de Hoven van 
Beroep, is er niet in elke provincie een For-K IBE. In sommige For-K IBE’s 
zijn er  jongeren afkomstig van andere gebieden dan waartoe de For-K IBE 
behoort. Voor sommige For-K IBE's vormt het regionale criterium een 
exclusiefactor: de jongeren die worden opgenomen, moeten afkomstig zijn 
uit het geografische gebied waartoe de For-K IBE behoort. Met de herkomst 
van de jongeren wordt gedoeld op het gerechtelijk arrondissement waarin 
de jeugdrechtbank is gevestigd die over de jongere heeft geoordeeld. 

Figuur 12 toont het verschil tussen de IBE's in Vlaanderen en die in de 
Federatie Wallonië-Brussel. In Vlaanderen is de IBE ZNA UKJA de enige 
IBE die een groot deel van de jongeren buiten het eigen gebied van het Hof 
van Beroep opvangt, wat verklaard kan worden door zijn specificiteit in de 

behandeling van patiënten met seksuele stoornissen en agressief gedrag. 
In andere eenheden in Vlaanderen is meer dan 90% van de jongeren 
afkomstig uit het gebied van hun Hof van Beroep op. Dit is met name het 
geval voor het Hof van Beroep van Gent (De Patio, De Branding en Yidam) 
en voor de provincie Limburg (Spika3), waar bijna 100% van de jongeren 
afkomstig is uit het geografische gebied van het Hof van Beroep. De For-K 
IBE’s Fordulas en OPZ Geel vangen een enigszins gediversifieerd publiek 
op. 

In de Federatie Wallonië-Brussel is de geografische herkomst van de 
jongeren die worden opgevangen, meer uiteenlopend, met name voor 
Karibou, Kallima, AREA+ en Les Mangroves. Deze verscheidenheid van 
geografische herkomst kan gedeeltelijk worden verklaard door de 
afwezigheid van For-K IBE's in de provincies Namur en Luxembourg en door 
de verplaatsing van For-K IBE-bedden van Brabant Wallon naar Brussel, en 
door de historische samenwerking tussen de verschillende hoven van 
beroep in de Federatie Wallonië-Brussel (zie hoofdstuk 9). De geografische 
herkomst van de jongeren is homogener binnen La Kapeline, wat te maken 
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kan hebben met het feit dat La Kapeline de overeenkomst heeft om niet-
justitiële jongeren van de jeugdhulpdiensten van Mons/Charleroi/Tournai op 
te vangen. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor de IBE’s Les Cyprès 
en Les CaKtus. 

Figuur 12 – Aandeel jongeren die uit hetzelfde geografische 
rechtsgebied komen als de For-K IBE’s 

 

5.6.6.2 Verblijfplaats vóór opname in de For-K IBE 
Wat betreft de verblijfplaats van de jongeren vóór hun opname (Figuur 13), 
komt een derde van de jongeren uit hun familieomgeving, een vijfde uit de 
GI’s en nog eens een vijfde uit de diensten voor geestelijke 
gezondheidszorg (traditionele of andere For-K-bedden). De andere 
jongeren zijn, in mindere mate, afkomstig uit andere opvangvoorzieningen, 
zoals jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuisopname (niet nader 
gespecificeerd), of zelfstandige verblijfplaats (kot, studio, internaat). 

Figuur 13 – Opdeling van de verblijfplaats van de patiënten vóór hun 
verblijf in een For-K IBE 

 

Bijzondere aandacht kan worden besteed aan jongeren die vóór hun 
opname in de For-K IBE in een GI verbleven. Uit Figuur 14 blijkt dat de For-K 
IBE's waar meer dan 10% van de jongeren uit GI's afkomstig is, For-K IBE's 
voor MOF zijn (Karibou, Les Mangroves, OPZ Geel en ZNA UKJA), met 
uitzondering van de IBE Spika 3 van Asster. Op dezelfde manier kunnen we 
kijken naar jongeren die voor hun opname in een For-K IBE reeds verbleven 
in een andere For-K IBE (Figuur 14). Dit is bijzonder uitgesproken in de IBE’s 
Kallima, Les CaKtus, Les Mangroves en Le Chêne aux Haies. Dit kan 
worden verklaard door het gebruik van de For-K IBE Karibou van het CHJT 
als diagnose- en stabilisatie-eenheid. Na een eerste verblijf worden de 
jongeren overgeplaatst naar een For-K IBE die zorgt voor een herintegratie 
in de maatschappij, waar het doelpubliek meer VOS-jongeren telt. Deze 
nauwe samenwerkingsverbanden worden vooral waargenomen tussen de 
For-K IBE’s van de Federatie Wallonië-Brussel; deze overdrachten van 
patiënten zijn minder uitgesproken voor de Vlaamse For-K IBE's.  
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Figuur 14 – Verblijf vóór For-K IBE-verblijf in een GI (links) en in For-K (rechts) per IBE voor de jaren 2013-2018 

 

 

 Problematiek 
De problematieken waar de For-K jongeren mee kampen zijn divers en 
complex: zij zijn zelden het gevolg van een geïsoleerde oorzaak, maar 
veeleer van een combinatie van psychiatrische, sociale en 
gedragsfactoren, zowel bij de jongere als in zijn/haar familiale omgeving. 

• Als psychiatrische/psychologische factoren wordt in de 
jaarverslagen een hele reeks stoornissen vermeld. Deze stoornissen 
worden normaliter gestandaardiseerd en geclassificeerd volgens de 
DSM-IV of de ICD-9 of ICD-10 classificaties. De kwalificering van deze 
stoornissen kan echter van eenheid tot eenheid verschillen, met zelden 
één enkele stoornis per jongere. Melding wordt gemaakt van 
aanpassingsstoornissen, impulscontrolestoornissen, 

stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, stoornissen in de 
vroege kinderjaren of de adolescentie, persoonlijkheidsstoornissen, 
verstandelijke beperking, aandachtstekortstoornis en storend gedrag, 
schizofrenie of andere psychische stoornissen, gedragsstoornissen, 
pervasieve ontwikkelingsstoornissen, angststoornissen, vroege 
relatiestoornissen, oudervervreemdingstoornissen, leerstoornissen, 
stoornissen verbonden aan middelengebruik, slaapstoornissen, 
hechtingsstoornissen, posttraumatische stressstoornis, neurologische 
stoornissen, autisme, eetstoornissen, fysiek misbruik, bipolaire 
stoornissen, rouwstoornissen, oppositioneel-opstandige stoornissen of 
zelfs het ontbreken van een diagnose.   

• Binnen de gedragsfactoren vindt men 1) gedrag dat als misdrijf 
omschreven feit (MOF) wordt aangemerkt, zoals moord/poging tot 
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moord, eigendomsdelicten, aanranding van de eerbaarheid, seksuele 
aanrakingen buiten of binnen het gezin, vrijwillige slagen en 
verwondingen buiten of binnen het gezin, diefstal, diefstal met geweld, 
bedreiging, pesten, vernieling, brandstichting, verstoring van de 
openbare orde en veiligheid, handel in verdovende middelen, 
verkrachting buiten of binnen het gezin, geweld buiten of binnen het 
gezin, radicalisme/terrorisme, wapenbezit, …; 2) gedragingen waarbij 
men zichzelf of anderen in gevaar brengt (VOS), zoals zelfagressie, 
agressie jegens anderen, ongeval, weglopen, zelfmoord, prostitutie, 
seksuele bedreiging, zelfverminking, druggebruik, eetstoornissen, … 

• Binnen de sociale factoren vindt men kinderen van ouders met 
psychiatrische problemen, zwangere minderjarigen, 
mishandeling/verwaarlozing, gezinsconflicten, vroegtijdige 
schoolverlating, depressie, ouderlijke desinteresse, beperkte 
intellectuele functie, relatieproblemen, schoolproblemen, sociale 
terugtrekking, scheiding van de ouders, … 

De problemen waarmee jongeren te kampen hebben, zijn zelden 
enkelvoudig en meestal een combinatie van verschillende oorzaken: 
psychiatrisch/psychologisch, sociaal, gedragsmatig. 

5.7 Voorgestelde activiteiten 
Elke For-K IBE kiest zijn eigen therapeutische aanpak. Hoewel deze 
methodes van aanpak uiteenlopen en verschillende stromingen in de 
psychiatrie en de sociale rehabilitatie weerspiegelen, hebben zij een 

                                                      
tttttttttt  “Risk-need-responsivity model and offender risk assessment. The risk principle states 

that offender recidivism can be reduced if the level of treatment services provided to 
the offender is proportional to the offender's risk to re-offend”. Uit Public Safety Canada 
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/index-en.aspx  

uuuuuuuuuu  https://www.goodlivesmodel.com/  
vvvvvvvvvv  https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/treatments/treatment-methods/structured-

relapse-prevention  

gemeenschappelijk einddoel, namelijk, zoals een For-K IBE zelf omschreef 
"tegemoetkomen aan de behoeften van deze jongeren, hen opvangen in 
een veilige en ondersteunende omgeving waar zij anderen in vertrouwen 
kunnen nemen en kunnen leren over het leven in de maatschappij en 
zelfbeheersing".  
Verscheidene eenheden vermelden het cognitief-gedragstherapeutisch 
model, het model van sociale vaardigheden en de systemische benadering 
als therapeutische benaderingen, met, afhankelijk van de For-K IBE, de 
ontwikkeling van een origineel model dat is aangepast aan het doelpubliek 
dat in de eenheid wordt opgevangen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 
For-K IBE ZNA, die een behandelingsmodel heeft ontwikkeld dat is 
geïnspireerd op het Risk Need Responsivity Model (Bonta & Andrews 
2007)tttttttttt, het Good Lives Modeluuuuuuuuuu en het 
hervalpreventiemodelvvvvvvvvvv, geworteld in cognitieve 
gedragstherapeutische benaderingen. Het Good Lives Model wordt ook 
uitgewerkt binnen het CRP Les Marronnierswwwwwwwwww en wordt toegepast 
in sommige GI’s, zoals De Zande (Van Damme et al 2020)xxxxxxxxxx. De For-K 
IBE Yidam werkt dan weer met een integratief behandelingsmodel, waarin 
de focus niet ligt op het vinden van 'de' diagnose, maar op het voorstellen 
van een (re)mobilisatie van jongeren en hun omgeving, om hun lijden te 
verminderen (verslag Ydam 2018). De For-K IBE Karibou van het CHJT 
werkt met multisystemische en psycho-educatieve modellen, aangevuld met 
interventies uit psychoanalytische, behavioristische en, voor sommige 
jongeren, neuropsychologische modellen (bijlage jaarverslag Titeca 2018).     
Elke For-K eenheid kiest ook de instrumenten voor de beoordeling van de 
sociaal-pathologische profielen van de jongeren, aan de hand waarvan zij, 
in overleg met de jongere en eventuele verwanten, het zorgplan kan 

wwwwwwwwww https://www.marronniers.be/le-good-lives-model  
xxxxxxxxxx Zie ook het (online)artikel van Colinda Serie (2020) 

https://sociaal.net/achtergrond/jeugddelinquentie-anders-aanpakken-jongere-geluk 
kig-samenleving-veilig/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign 
=9e0ef5238f-2020_11_17_jeugdpsychiatrie-corona-zorgarbeid&utm_medium=email 
&utm_term=0_6d9a78bd7c-9e0ef5238f-297629313  

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-nd-rspnsvty/index-en.aspx
https://www.goodlivesmodel.com/
https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/treatments/treatment-methods/structured-relapse-prevention
https://www.porticonetwork.ca/fr_CA/treatments/treatment-methods/structured-relapse-prevention
https://www.marronniers.be/le-good-lives-model
https://sociaal.net/achtergrond/jeugddelinquentie-anders-aanpakken-jongere-gelukkig-samenleving-veilig/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=9e0ef5238f-2020_11_17_jeugdpsychiatrie-corona-zorgarbeid&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-9e0ef5238f-297629313
https://sociaal.net/achtergrond/jeugddelinquentie-anders-aanpakken-jongere-gelukkig-samenleving-veilig/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=9e0ef5238f-2020_11_17_jeugdpsychiatrie-corona-zorgarbeid&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-9e0ef5238f-297629313
https://sociaal.net/achtergrond/jeugddelinquentie-anders-aanpakken-jongere-gelukkig-samenleving-veilig/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=9e0ef5238f-2020_11_17_jeugdpsychiatrie-corona-zorgarbeid&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-9e0ef5238f-297629313
https://sociaal.net/achtergrond/jeugddelinquentie-anders-aanpakken-jongere-gelukkig-samenleving-veilig/?utm_source=Sociaal.Net+Nieuwsbrief&utm_campaign=9e0ef5238f-2020_11_17_jeugdpsychiatrie-corona-zorgarbeid&utm_medium=email&utm_term=0_6d9a78bd7c-9e0ef5238f-297629313
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opstellen. Los van de therapeutische aanpak heeft elke jongere een 
referentiepersoon die hem/haar tijdens zijn/haar hele verblijf begeleidt: deze 
professional, een opvoeder of een verpleegkundige naar gelang van de 
zorgeenheid, is de persoon met wie de jongere een bijzondere 
vertrouwensrelatie zal ontwikkelen. 
De kern van deze verschillende modellen wordt gevormd door de integratie 
van een breed scala van activiteiten, waarmee zowel therapeutische als 
leerdoelen worden nagestreefd. Deze activiteiten maken deel uit van het 
zorgplan van de jongere en kunnen individueel of in groepsverband worden 
uitgevoerd. Voor elke jongere wordt een persoonlijk activiteitenprogramma 
opgesteld waaraan hij/zij zoveel mogelijk deelneemt: sommige activiteiten 
zijn verplicht, andere worden aan de jongere overgelaten, afhankelijk van 
het therapeutisch project. Om de jongere bij dit proces te betrekken, bieden 
sommige For-K IBE's programma's "à la carte" aan, waarbij de jongere een 
unieke activiteit kan kiezen en ontwikkelen die aan zijn/haar behoeften is 
aangepast. Zoals een kinderpsychiater van een For-K IBE getuigt: "zelfs op 
de kleinste vraag wordt ingegaan, het is bijzonder belangrijk dat het team 
zich kan verdiepen in wat de jongere uit, hoe klein het ook is, vooral wanneer 
ze er zelf niet om vragen”yyyyyyyyyy. Het is door in te gaan op deze vraag, hoe 
klein ze ook is, dat de jongere kan worden betrokken in de andere 
activiteiten die in de For-K IBE worden voorgesteld.   
 

De behandeling integreert een breed spectrum van activiteiten, waarmee 
zowel een therapeutisch als een leerdoel wordt nagestreefd 

De activiteiten kunnen in drie hoofdcategorieën worden ingedeeld.  
De therapeutische activiteiten omvatten over het algemeen individuele en 
groepspsychotherapie. Naast gesprekstherapie kunnen er therapeutische 
activiteiten zijn zoals muziektherapie, ergotherapie, psychomotorische 
therapie, sporttherapie, seksuele therapie, hippotherapie of praatgroepen. 

                                                      
yyyyyyyyyy Standpunt verzameld tijdens de verkennende gesprekken over het For-K-project, juli 

2019  

Voor sommige jongeren worden de therapeutische activiteiten ondersteund 
door medicatie (anxiolytica, antidepressiva, antipsychotica, enz.).  
Leeractiviteiten zijn activiteiten waarbij de instandhouding en/of 
ontwikkeling van vaardigheden wordt uitgewerkt om de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid van de patiënt te verbeteren. Daartoe behoort 
tuinieren, koken, een instrument leren, sportactiviteiten (zwemmen, voetbal, 
hockey, basketbal, frisbee, enz.), spelletjes, wandelingen, ontspanning en 
georganiseerde uitstapjes. 
De (re)integratie in het onderwijs van jongeren neemt in de For-K IBE een 
belangrijke plaats in. Door een aan de behoeften van elke jongere 
aangepast aanbod voor te stellen, beoogt de (her)integratie in het onderwijs 
een optimale aansluiting met het "normale" leven van de jongere en zijn 
omgeving te behouden, om de herintegratie na de opname in de 
school/opleiding/arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Een gebrek aan 
middelen voor de scholing van jongeren kan zeer problematisch zijn 
wanneer herintegratie in de maatschappij een van de doelstellingen van de 
For-K-IBE’s is. 
De For-K IBE's van de Federatie Wallonië-Brussel werken samen met 
gespecialiseerde scholen van het type 5, d.w.z. instellingen die erkend zijn 
om thuis of in het ziekenhuis onderwijs te verstrekken. Dit is het geval voor 
het CHJT (samenwerking met de school Robert Dubois), AREA+ 
(samenwerking met de school l’Escale), Les Cyprès en Les CaKtus 
(samenwerking met de school Léopold Mottet), La Kapeline (school "La 
Croisée") en voor Les Mangroves (de ziekenhuisschool "Le Ricochet"). 
In het Vlaamse Gewest benadrukken de For-K IBE’s dat er geen middelen 
beschikbaar worden gesteld voor onderwijs binnen de IBE's, hoewel herstel 
of behoud van scholing in alle For-K IBE's als belangrijk wordt 
aangemerktzzzzzzzzzz. Om aan deze behoeften te voldoen, zetten de For-K 
IBE’s tijdelijke samenwerkingsverbanden op, hetzij met de school waar de 
jongere vroeger onderwijs heeft genoten, hetzij via partnerschappen met 
gespecialiseerde verenigingen.  

zzzzzzzzzz Zie ook het verslag van Lies Vandemaele, Brugfunctie Oost- en West-Vlaanderen 
(2015) 
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Zo heeft de For-K IBE Spika 3 sinds 2017 een samenwerking met een TOaH 
(tijdelijk onderwijs aan huis)aaaaaaaaaaa. In het UKJA staat minder dan de helft 
van de jongeren nog regelmatig ingeschreven in het buitengewoon 
onderwijs (BuSO). In de For-K IBE Fordulas wordt het onderwijs verzorgd in 
de school waaraan de jongere is verbonden, anders wordt het verzorgd door 
vrijwillige leerkrachten. Voor de jongeren van De Branding heeft de 
ziekenhuisschool van de stad Gent een antenne geopend in het 
psychiatrisch centrum Caritas. In De Patio wordt gebruik gemaakt van 
tijdelijke alternatieve oplossingen, waaronder samenwerking met het CDV 
Aura en het CDO in Kortrijk. In Yidam wordt bij voorkeur samengewerkt met 
de school van de jongere. Als blijkt dat deze samenwerking niet of niet meer 
geschikt is voor de jongere, worden alternatieven gezocht en 
partnerschappen opgezet, zoals het tijdelijk onderwijsproject in het 
ziekenhuis (TOaH). De pathologische situatie van de jongeren stelt hen 
echter niet altijd in staat tot het volgen van (gespecialiseerd) onderwijs 
buiten het ziekenhuis. Voor deze jongeren kan op initiatief van de For-K IBE 
tijdelijk onderwijs in het ziekenhuis (TOaH) worden georganiseerd.  

5.8 Traject van de patiënten na opname op een For-K IBE 
De For-K intensieve behandelingseenheden zijn slechts een fase in het 
traject van de jongeren, met een tijdslimiet (zes maanden, eenmaal te 
verlengen). Het post-IBE-traject is een belangrijke kwestie, die in sommige 
jaarverslagen wordt besproken. Sommige jaarverslagen beschrijven de 

verblijfplaats van de patiënten na hun For-K IBE-opname, terwijl andere de 
continuïteit van psychiatrische/psychologische ondersteuning na het verblijf 
op de IBE beschrijven. Aangezien deze twee kwesties niet voor alle For-K 
IBE's in dezelfde mate werden besproken, worden in dit deel alleen de 
belangrijkste elementen gepresenteerd die hieruit naar voren komen. 

 Verblijfplaats van de patiënten na opname op een For-K IBE 
Figuur 15 toont de verschillende verblijfplaatsen na opname op een For-K 
IBE. Het merendeel van de jongeren keert terug naar hun familie (55% in 
2017 en 45% in 2018). Daarna komen, in volgorde van belangrijkheid, de 
doorverwijzingen naar de sector jeugdhulp en jeugdbescherming, de 
gehandicaptensector en de sector geestelijke gezondheidszorg, een 
minderheid van de jongeren woont autonoom (zelfstandige huisvesting). 
Tenslotte zijn sommige jongeren aan het eind van hun verblijf in For-K (na 
hun 18e jaar) dakloos. 
De For-K IBE's hebben het regelmatig moeilijk om een plaats in een 
instelling te vinden voor een jongere. Deze jongeren staan op wachtlijsten 
en dit probleem herhaalt zich jaar na jaar. Als redenen worden genoemd: 
plaatsgebrek in de instellingen, leeftijd, gebrek aan samenwerking met de 
omgeving/familie, en de onmogelijkheid om naar huis terug te keren. De 
post-For-K-periode wordt vergemakkelijkt door de oprichting en consolidatie 
van partnerschappen met instellingen in de jeugdzorg en de 
gehandicaptensector.   

 

                                                      
aaaaaaaaaaa http://asster.be/images/upload/jaarverslagen/asster_jaarverslag_2019.pdf  

http://asster.be/images/upload/jaarverslagen/asster_jaarverslag_2019.pdf
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Figuur 15 – Opdeling van de verblijfplaats van de patiënten na hun verblijf in een For-K IBE 

 

 

 Psychiatrische/psychologische opvolging na opname op een 
For-K IBE 

Bij het verlaten van de For-K IBE hebben de meeste jongeren nog steeds 
psychologische of psychiatrische steun/zorg nodig. In AREA+ wordt de helft 
van de meisjes poliklinisch gevolgd, hetzij tijdens consultaties (30,3%), hetzij 
door een mobiel team (19,7%). 40,9% van de patiënten zet hun 
ziekenhuisbehandeling voort in een andere kinderpsychiatrische eenheid (in 
een K-, K1-, K2- of IBE-bed). Bijna 2 van de 10 patiënten (16,66%) stopten 
met alle behandelingen. 
De behoefte aan psychologische of psychiatrische ondersteuning na het 
verblijf in een For-K IBE is des te groter naarmate de feiten waarvan de 
jongeren beschuldigd zijn ernstiger zijn. De behandelingsperiode van een 
jaar kan soms onvoldoende zijn voor de herintegratie van de jongere in de 

maatschappij. De behandeling in For-K is een eindstadium van het traject, 
na meerdere behandelingen die onvoldoende hebben gewerkt. 
Doorverwijzing naar andere voorzieningen om de continuïteit van de zorg te 
waarborgen is van essentieel belang, maar voor veel jongeren is het moeilijk 
doorverwezen te worden naar andere voorzieningen vanwege de aard van 
hun problematiek. In de IBE van het UKJA bijvoorbeeld is de moeilijkheid 
van de follow-up na opname te wijten aan de aard van de ondervonden 
problemen: seksuele intimidatie, ernstige gedrags- en/of psychiatrische 
stoornissen, onvermogen om in groep te functioneren, te wijten aan een 
complexe institutionele geschiedenis (veelvuldige overplaatsingen, 
overtredingen van de leefregels, recidivisme, enz.) Sommige van deze 
ernstige medische, gedrags- en justitiële situaties vragen uitzonderlijke zorg 
die meer dan één of twee jaar duurt in de For-K IBE, door het gebrek aan 
geschikte alternatieven en uit noodzaak aan continuïteit van de zorg. In het 
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CHJT bijvoorbeeld worden sommige jongeren in K-bedden verzorgd 
volgens dezelfde intensieve begeleiding als jongeren die in de For-K IBE 
zijn opgenomen. 
Het traject na een opname in een For-K IBE blijft een uitdaging voor de 
For-K's: door het plaatsgebrek in de instellingen kan niet altijd aan de 
behoeften van de jongeren worden voldaan en kan de continuïteit van de 
zorg niet worden gewaarborgd. 

5.9 Samenwerking met externe partners 
In dit hoofdstuk wordt de samenwerking van de IBE’s met de externe 
partners beschreven. Sinds de oprichting van de For-K eenheden is het 
Belgische landschap van de geestelijke gezondheidszorg geëvolueerd, wat 
tot uiting komt in de organisatie van samenwerkingsverbanden tussen de 
For-K IBE’s en hun partners. Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie van deze 
samenwerkingen, inclusief de specifieke rol van de For-K-
zorgtrajectcoördinator zoals die voor 2016 bestond, en de impact van het 
nieuw geestelijk gezondheidsbeleid en de provinciale netwerken op het 
For-K-aanbod. 

 De functie van zorgtrajectcoördinator vóór 2016 
Vóór 2016 was de functie zorgtrajectcoördinator ingebed in de For-K 
projecten. Deze functie was tot 2016 vastgelegd in de overeenkomsten (zie 
hoofdstuk 4) van de IBE's en was gestoeld op drie hoofdopdrachten:  

• Informatie en communicatie tussen het partnernetwerk (in de 
geestelijke gezondheidszorg, justitiële partners en de jeugdzorg en 
gehandicaptensector) en de jongere,  

• overleg en facilitering met betrekking tot specifieke kwesties en 
situaties, 

• voortdurende evaluatie van het zorgtraject.   

Deze drie opdrachten zijn verschillend ingevuld binnen elk Hof van Beroep 
en tussen Vlaanderen en de Federatie Wallonië-Brussel. In Vlaanderen 
werd de werking van de zorgtrajectcoördinator op lokaal niveau bepaald en 

beperkt tot het gebied van het Hof van Beroep of zelfs de provincie, terwijl 
in de Federatie Wallonië-Brussel de werking op transversale wijze werd 
bepaald door de 3 Hoven van Beroep erbij te betrekken. Deze 
transversaliteit aan Franstalige zijde wordt onder meer verklaard door het 
"peterschap" over de eenheden van de Hoven van Beroep van Liège en 
Mons door het CHJT (met een specifiek budget voor deze opdracht in de 
overeenkomsten van 2007 en 2008). Dit vertaalde zich in het bestaan van 
een overlegcomité tussen de drie Hoven van Beroep. Bovendien hielden de 
Franstalige zorgtrajectcoördinatoren regelmatig overleg. 
De provincies Antwerpen en Limburg hebben elk een coördinator. 

5.9.1.1 Informatie en communicatie tussen het partnernetwerk 
Deze taak werd uitgevoerd door - in verschillende mate - 
overlegvergaderingen te organiseren tussen de verschillende institutionele 
partners uit de sectoren geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en -
bescherming en jeugdrechtbanken binnen elk Hof van Beroep. Bij sommige 
Hoven van Beroep waren ook andere actoren betrokken, zoals de 
gehandicaptensector.  
Naast het "algemene" en intersectorale overleg hebben de coördinatoren de 
aanzet gegeven tot thematische werkgroepen of waren zij betrokken bij 
ander overleg dat niet specifiek was voor de For-K’s, met de opdracht 
verslag uit te brengen aan de forensische partners. De coördinatoren 
werden daarom belast met een wetenschappelijke en klinische forensische 
controlemissie om de bestaande praktijken te verspreiden. Zo nam de 
zorgtrajectcoördinator van het Hof van Beroep van Brussel (Nederlandstalig 
Brussels rechtsgebied en Vlaams-Brabant) ook deel aan de werkgroep 
"kinderpsychiatrie" van Vlaams-Brabant om de actoren op de hoogte te 
houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van forensische 
kinderpsychiatrie. De themagroepen omvatten de volgende onderwerpen: 
crisisbeheer en noodsituaties, outreaching en grensoverschrijdend seksueel 
gedrag van jongeren, activiteitenverslagen, functionele overeenkomsten, de 
ziekenhuisschool, de welzijnskit, medische verslagen, de hervorming, 
immersies, intersectoraal overleg, beheer van het probleem van weglopen, 
GO van minderjarigen, gerichte overdracht, Jardin pour Tous ...   
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In sommige Hoven van Beroep was de zorgtrajectcoördinator 
verantwoordelijk voor de organisatie en het overleg tussen de medische 
directies van de contracterende ziekenhuizen (bv. in het ressort van het Hof 
van Beroep van Mons) of tussen de klinische verantwoordelijken van de 
For-K eenheden (bv. in de Hoven van Beroep van Brussel of Gent).  
Door de aanwezigheid van een zorgtrajectcoördinator konden actoren die 
niet vertegenwoordigd waren in de bestaande overleggroepen ook 
beschikken over een contactpersoon die gespecialiseerd was op forensisch 
gebied en in staat was bezorgdheden of aanvragen door te geven binnen 
het netwerk. Zo deden jeugdhulpdiensten, advocaten of "klassieke" 
zorgstructuren een beroep op de zorgtrajectcoördinator.  

5.9.1.2 Overleg en facilitering met betrekking tot specifieke 
kwesties en situaties 

Een deel van de taken van de zorgtrajectcoördinatoren was vergelijkbaar 
met die van de casemanagers, namelijk het organiseren van overleg over 
individuele en specifieke situaties van jongeren: deze rol was met name 
cruciaal in de periode voorafgaand aan de opname, wanneer de coördinator 
ervoor zorgde dat de verschillende actoren die bij de situatie van de jongere 
betrokken waren, hun expertise konden delen. Dit overleg was ook van 
essentieel belang voor de circulatie van de jongeren binnen het netwerk en 
voor de voorbereiding van de post-For-K-periode.   
Op niveau van de instellingen waren de zorgtrajectcoördinatoren 
verantwoordelijk voor het organiseren van samenwerkingsovereenkomsten 
tussen diensten, overleg tussen zorgteams van verschillende instellingen, 
met name in het geval van outreaching en time-outs, of gezamenlijke zorg- 
en ondersteuningsprotocollen tussen verschillende structuren. Sommige 
van deze activiteiten waren specifiek voor doelgroepen onder de For-K 
jongeren of voor actoren, zodat elke zorgtrajectcoördinator activiteiten kon 
ontwikkelen die aan de lokale behoeften van de betrokken actoren 
voldeden.  

5.9.1.3 Voortdurende evaluatie van het zorgtraject 
De evaluatieopdracht werd uitgevoerd aan de hand van de jaarlijkse 
activiteitenverslagen, waaronder het verslag over de coördinatiefunctie. In 
sommige Hoven van Beroep leidden de coördinatoren specifieke 
werkgroepen die zich bezighielden met de evaluatie van het zorgtraject. 
Dankzij de aanwezigheid van de coördinatoren konden sommige For-K 
eenheden deelnemen aan onderzoeks- en opleidingsprojecten (thesissen 
van studenten). Deze activiteiten werden gepromoot door deelname aan 
conferenties en publicaties.  
Regelmatig intersectoraal overleg tussen de actoren uit het forensisch veld 
heeft ook bijgedragen tot een permanente evaluatie, naast het delen van 
praktijken.  

 Outreaching en mobiele teams vanuit de For-K eenheden  
Reeds in 2007, in de begindagen van de For-K pilootprojecten, was het de 
bedoeling deze outreachingteams op te richten. De outreachingfunctie 
wordt vermeld voor de periode van 2007 tot 2015. Hoewel outreaching in de 
overeenkomsten wordt vermeld, wordt er in de activiteitenverslagen naar 
verwezen als ‘mobiel team’.  

"In het kader van de continuïteit van de hulpverlening stromen jongeren 
door vanuit de intensieve behandelingsunits naar opvangstructuren van 
Justitie en voorzieningen en diensten van Welzijn. Teneinde te 
voorkomen dat jongeren worden opgenomen in de intensieve 
behandelingsunits, wordt per juridisch werkingsgebied een 
outreachment equipe gefinancierd, in samenwerking met de diensten 
van Welzijn o.a. de instellingen, dewelke sorteren onder bijzondere 
jeugdzorg. Deze teams worden organisatorisch verbonden aan de 
intensieve behandelingseenheden. In totaal zullen er vijf outreachment-
teams zoals volgt worden verdeeld : voor de Vlaamse Gemeenschap : 
2 teams; voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad : 1 team; voor het 
Waals Gewest : 2 teams.”. (Uittreksel uit het For-K protocol akkoord 
(Federale overheidsdienst volksgezondheid veiligheid van de 
voedselketen en leefmilieu 2007))  
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In de activiteitenverslagen voor het jaar 2013 wordt in 7 van de 14 verslagen 
geen melding gemaakt van een mobiel team of outreachingteam. In de 
overige 7 verslagen is er sprake van een mobiel team of van 
outreachingactiviteiten. Er bestaan verschillende soorten outreaching, maar 
die worden niet noodzakelijkerwijs toegelicht; elke structuur rapporteert in 
zijn eigen woorden: 
• Outreach in samenwerking met andere hulpverlening 
• Outreach in de thuissituatie zonder bijkomende hulpverlening 
• Outreachbegeleiding 
• Functional Family Therapie (forensische outreach) 
• Reguliere outreach 
De momenten waarop outreaching wordt georganiseerd varieert ook 
volgens de structuren:  
• op ontslag 
• residentiële behandeling 
• tijdens de intakefase 

De manier waarop outreaching en de mobiele teams worden gebruikt in de 
For-K eenheden wordt onder meer in de activiteitenverslagen van 2013 
beschreven:  

Voor de For-K IBE van het ZNA (Hof van Beroep van Antwerpen): 

• Met een aantal jongeren wordt een ambulant of outreachend traject 
gestart. Dit kan opname vermijdend werken. Indien toch nog een 
residentieel traject nodig is, kan dit als voortraject gezien worden. 

• We voorzien 2 bedden voor jongeren met beperkte verstandelijke 
capaciteiten (soms ook licht mentale handicap) indien we inschatten dat 
zij toch iets aan het behandelaanbod hebben. Indien jongeren toch te 
beperkte capaciteiten hebben is het behandelaanbod te hoog gegrepen 
en worden zij geweigerd, en vaak doorverwezen naar Fioretti. Ook 
wordt er voor die doelgroep ambulante en outreachende opvolging 
voorzien in bv. een VAPH-voorziening, indien er voldoende capaciteit 
is daarvoor. 

• Min 12-jarigen: indien nodig, volgt er een opname op de leefgroep 6-11 
jaar externaliserende stoornissen met outreachende therapie vanuit het 
forensische team. 

• Indien een residentieel traject wenselijk is, dan is een opname op de 
latentieleefgroep disruptieve stoornissen nodig met een outreachende 
therapie vanuit de For-K-unit.” 

Voor de For-K IBE Chêne-aux-Haies (Hof van Beroep van Mons): 

• Vóór hun ziekenhuisopname geniet een aanzienlijk deel van de 
jongeren geen zorg (particuliere of andere kinderpsychiatrische en 
psychologische raadplegingen). Dit houdt meer dan waarschijnlijk 
verband met het feit dat een groot deel van de betrokken doelgroep niet 
over de nodige financiële middelen beschikt voor dit soort 
raadplegingen. Bovendien vereist dit type zorg bewustmaking, die vaak 
in een later stadium gebeurt. Sommige jongeren worden echter 
opgevolgd door een outreachingteam. 

• Na een ziekenhuisopname is de samenwerking met een mobiel team 
zeer interessant, aangezien de naleving van de voorgestelde follow-up 
slecht is. Dit wordt dan ook waar mogelijk overwogen.  

• Na de ziekenhuisopname is de opvolging door een mobiel team zeer 
interessant en in meer dan een derde van de gevallen aangewezen. 

Voor de For-K-eenheden van het Centre Hospitalier Jean Titeca (Hof 
van Beroep van Brussel) 

• In sommige gevallen konden aanvragen niet worden verwerkt, 
bijvoorbeeld wanneer niet aan de verwachte beschikbaarheid van een 
IBE-bed kon worden voldaan (bv. wanneer de wachtlijst relatief lang 
was en/of de jongere op een specifieke datum uit een ander 
steunsysteem moest worden ontslagen). In deze gevallen werd steeds 
een doorverwijzing (bv. naar een K-bed in het CHJ Titeca of naar een 
IBE in een andere instelling of naar ons mobiele Karavel-team) 
voorgesteld en gevolgd indien er een indicatie was om het begin of de 
voortzetting van een zorgproces te ondersteunen. 
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 Na de invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 
voor kinderen en jongeren 

In 2016 zijn de functies van zorgnetwerkcoördinatoren en outreaching 
opgenomen in het dispositief dat voorzien werd bij de invoering van het 
nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. Het nieuw 
geestelijk gezondheidsbeleid beoogt inderdaad de ontwikkeling van 
programma's voor crisiszorg, langdurige zorg, overleg en intersectorale 
verbanden en de versterking van het aanbod aan geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren met een dubbele diagnose - 
namelijk een verstandelijke handicap en geestelijke gezondheidsproblemen 
(gedragsstoornissen en/of psychiatrische stoornissen).  

• De coördinatiefunctie tussen de verschillende sectoren is de facto 
overgenomen door de provinciale netwerken. Er is een reeks 
samenwerkingsverbanden opgezet binnen de netwerken en tussen de 
verschillende hoven van beroep.  

• De integratie van de outreachingfunctie heeft rechtstreekse gevolgen 
gehad voor de organisatie van de For-K eenheden, die wij hierna zullen 
bespreken. 

 

De invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en 
jongeren heeft het mogelijk gemaakt nieuwe instrumenten te ontwikkelen en 
de capaciteit voor outreachende zorg voor alle doelgroepen in de hele 
provincie te vergroten.  

5.9.3.1 Definiëring van de outreachfunctie in het kader van het 
nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en 
jongeren 

De mobiele teams van de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg 
moeten twee functies vervullen:  

• 2a: Begeleiding en behandeling van de crisis 

Het team, dat binnen 24 tot 48 uur tussenbeide komt, kan helpen de 
crisis te begrijpen, de situatie te stabiliseren, de veiligheid van de 
jongere en zijn gezin te waarborgen, te voorkomen dat de situatie 
verslechtert, en eventueel doorverwijzing naar een ander soort dienst 
mogelijk te maken. Er zij op gewezen dat een crisis moet worden 
onderscheiden van een noodsituatie, in de "vitale" zin van het woord: 
als de situatie van de jongere een onmiddellijk gevaar voor zichzelf of 
zijn/haar gezin inhoudt, moet hij/zij naar een (kinderpsychiatrische) 
spoeddienst worden doorverwezen. 

• 2b: Herstel, revalidatie en screening 

In dit soort situaties is het doel van het mobiele team de jongere in 
contact te brengen met een netwerk van hulp en zorg, vooral voor 
jongeren van wie het netwerk vreest dat zij zullen "verdwijnen".  

Hun tussenkomst gebeurt op verzoek van professionals: de jongeren 
(en hun familie) kunnen de mobiele teams niet rechtstreeks 
aanspreken. De mobiele teams zijn multidisciplinair en komen gratis 
tussen. Afhankelijk van de provincie zullen beide functies door hetzelfde 
team worden vervuld of over twee teams worden verdeeld. De duur van 
de zorg is beperkt in de tijd, maar varieert naar gelang van de teams en 
de provincies.  

Er zijn 12 netwerken voor geestelijke gezondheidszorg die het provinciaal 
grondgebied bestrijken: Archipel (Brabant Wallon), Bru-Star (Brussel), 
Kirikou (Namur), Rhéseau (Hainaut), Réalisme (Liège), Matilda 
(Luxembourg), WINGG (Oost-Vlaanderen), RADAR (West-Vlaanderen), 
PANGG 0-18 (Antwerpen), LIGANT (Limburg), YUNECO (Vlaams-Brabant) 
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en kijupsy (Duitstalige gemeenschap) bbbbbbbbbbb. Uit de raadpleging van de 
verschillende websites van de netwerken zijn de volgende hoofdelementen 
naar voren gekomen:  

• Er is geen definitie op de verschillende websites van wat ze bedoelen 
met outreaching  

• De hulpverlening vindt hoofdzakelijk plaats in de vorm van mobiele 
teams met, afhankelijk van de provincie, meer of minder gerichte 
programma's voor prioritaire groepen, zoals de For-K-jongeren of 
crisissituaties Afhankelijk van de provincie, komt het team aan huis of 
naar de instellingen 

• Casemanagers: werken als zodanig niet outreachend, maar vormen het 
contact tussen de professionals rond een jongere 

• Men noteert het bestaan van intersectorale / thematische contacten, 
bijvoorbeeld GT Ados judiciarisés (WG Justitiële jongeren) in Brussel 

• Er is geen expliciete vermelding van "opleiding" in outreaching, maar 
het komt bijvoorbeeld voor in de intersectorale verbindingsfuncties 

5.9.3.2 Gevolg voor de organisatie van de For-K’s 
De ontwikkeling van het aanbod op provinciaal niveau heeft het niet altijd 
mogelijk gemaakt om op bredere schaal (per gebied van het Hof van beroep, 
op regionaal of gemeenschapsniveau) verder te overleggen voor de 
forensische doelgroep, daar waar jongeren in complexe situaties een 
beroep doen op diensten uit verschillende sectoren in verschillende 
provincies, ressorten van de hoven van beroep of regio's. Er moeten nu 
samenwerkingsverbanden tot stand worden gebracht tussen de For-K 
eenheden van de verschillende Hoven van Beroep en alle andere diensten 
van de provinciale netwerken.   

                                                      
bbbbbbbbbbb  Zie het volledig document met de informatie verzameld uit de websites voor meer 

details in Appendix 3 

Een van de belangrijkste gevolgen van de hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg is dat sommige provincies hebben besloten geen mobiel 
forensisch team te behouden. Het verdwijnen van deze gespecialiseerde 
teams heeft gevolgen gehad voor de outreachende zorg: For-K eenheden 
hebben geen concreet zicht meer op de middelen, methoden en 
beschikbaarheid van bestaande mobiele forensische teams in sommige 
provincies. De overgang en de continuïteit van de zorg naar deze teams is 
dus gecompliceerder; hetzelfde geldt voor de reïntegratie in het ziekenhuis. 
Op te merken valt dat op het niveau van het Waalse Gewest en de 
Federatie Wallonië-Brussel het intersectorale en interprovinciale netwerk 
dat werd ontwikkeld met de andere For-K-eenheden, de 
zorgtrajectcoördinatoren voor de drie hoven van beroep en de vele partners 
uit de justitiële sector, de jeugdzorg en de gehandicaptensector, zijn 
werkzaamheden in mei 2015 heeft moeten onderbreken. Er bestaat ook 
geen samenwerkingsovereenkomst meer, terwijl de vorige overeenkomst 
de goedkeuring en concrete steun had gekregen van de drie parketten-
generaal van Brussel, Mons en Liège. Dit "collaterale" systemische effect 
heeft ook gevolgen voor het beheer van de gedwongen opnames dat zo 
complexer is geworden.  
Hoofdstuk 10 geeft een samenvatting van het overleg dat op het niveau van 
de provinciale netwerken voor geestelijke gezondheidszorg is 
georganiseerd over de problematiek van de For-K jongeren.   

5.10 Zorgpersoneel 
De personele middelen van de IBE's lopen uiteen. Over het algemeen 
bestaat het personeel uit een (kinder)psychiater, verpleegkundigen, 
psychologen, sociologen, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers en 
opvoeders. Afhankelijk van de IBE kunnen enkele verschillen worden 
waargenomen. Het is moeilijk om op basis van de activiteitenverslagen een 
inventaris van het personeel van de IBE's op te stellen, omdat de 
beschrijvingen zo uiteenlopen: afhankelijk van de verslagen zal de nadruk 
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worden gelegd op de functies of de kwalificaties van de tewerkgestelde 
persoon. Dit onderwerp zal uitvoerig worden behandeld in de Financiële 
analyse van For-K IBE’s, waar bij elke For-K IBE gegevens over het 
personeel en de desbetreffende kosten zijn opgevraagd. Naast de 
personele middelen worden in de jaarverslagen twee punten genoemd als 
aanhoudende uitdagingen, met name vanwege de opdracht en doelgroep 
van de For-K IBE's: de moeilijkheid om gekwalificeerd personeel te werven 
en het hoge personeelsverloop. Deze bevinding was ook al in de 
verkennende gesprekken naar voor gekomen. 

 Aantal VTE’s 
Ondanks de hogere personeelsnormen dan bij de K-diensten bijvoorbeeld, 
wordt er in de jaarverslagen regelmatig op gewezen dat het aantal VTE's 
niet voldoende is.  

De For-K-IBE’s pleiten voor een verhoging van het aantal VTE's om de 
zorg voor de jongeren te verbeteren en te voldoen aan de diverse eisen die 
de dagelijkse organisatie van de For-K-IBE’s aan het personeel stelt, zowel 
voor therapeutische activiteiten als voor administratieve en 
gerechtelijke verplichtingen (lange verplaatsingen voor zittingen, 
schrijven van periodieke verslagen, organiseren van familiebezoeken, 
vergaderingen met het netwerk, enz.) Zij bevelen ook een uitbreiding van 
het aantal uren van de psychiaters aan om hun betrokkenheid bij de zorg 
voor de jongere te vergroten.  

Bovendien ondervinden de For-K-IBE’s moeilijkheden bij de aanwerving van 
gekwalificeerd personeel dat voldoet aan de in de overeenkomsten vereiste 
normen: zo is het aantal gediplomeerde personeelsleden lager dan in de 
overeenkomst is vereist. Dit kan onder meer worden verklaard door de lage 
aantrekkelijkheid van de For-K-IBE’s, het gebrek aan opleidingen op A2-
niveau om de vaardigheden en kennis te ontwikkelen die nodig zijn om met 
de doelgroep in de For-K-eenheden te werken, en de anticipatie op de 
zwaarte die onder meer verband houdt met de bijzondere aard van de 
doelgroep die in de For-K-eenheid wordt opgevangen. 

 Hoog personeelsverloop 
Alle IBE's melden dat het moeilijk is personeel te behouden. In de eerste 
plaats maken de ernst van de problematieken en het agerend karakter van 
de jongeren in de For-K-IBE's hen tot een complexe patiëntengroep. De 
werknemers in de For-K-IBE’s worden dagelijks geconfronteerd met verbaal 
en/of fysiek geweld, het in gevaar brengen van zichzelf of anderen, naast 
complexe levenssituaties die soms als onoplosbaar worden ervaren. 
Bijgevolg is het werken met jongeren fysiek en psychologisch vermoeiend, 
aangezien het veel energie, veerkracht en verbeeldingskracht vergt. Dit 
werk genereert ook dagelijkse stress als gevolg van de verbale agressie, 
provocaties, geseksualiseerde contacten, spanningen, opstootjes, enz. De 
aanval op 6 personeelsleden van het CHJ Titeca in januari 2016 heeft een 
blijvende indruk achtergelaten: 

"Op maandag 25 januari 2016, in de vroege avond, keerde een 19-
jarige patiënt, die al meer dan vier jaar was opgenomen in de Karibu-
afdeling, terug van een uitstapje, gewapend met een mes en stak zes 
personeelsleden neer.. Opnames in de B3 Karibu-eenheid en het 
mobiele team Karavel (actief tot 31/3/2016) werden opgeschort tot 18 
februari 2016 om de zorgteams en de patiënten op de desbetreffende 
afdelingen toe te laten dit te verwerken." (Activiteitenverslag van het 
CHJ Titeca van 2015) 

Ten tweede wordt het personeel geconfronteerd met beperkte 
resultaatverbintenissen. Het werk van deconstructie en reconstructie bij de 
jongere is een werk dat tijd vergt en de duur van de opname is niet altijd 
lang genoeg om dit werk te voltooien. Bovendien liggen bepaalde 
factoren buiten de controle van de For-K-eenheden: wanneer de familie 
bijvoorbeeld niet meewerkt, wordt het therapeutisch proces ondermijnd.  

Om de situatie te verbeteren, hebben de For-K-IBE’s strategieën ingevoerd 
voor de opleiding van, het toezicht op en de veiligheid van hun personeel: 

• Wat de opleiding betreft:  

opfriscursussen over de preventie van agressie, de beheersing en 
follow-up van agressie, zowel verbaal als fysiek. Het doel is ook een 
team te hebben dat in staat is eenduidig op te treden en elkaar te 
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steunen na een geval van agressie. Er worden ook andere opleidingen 
gegeven, zoals het vermogen om gebeurtenissen in perspectief te 
plaatsen, omgaan met stress, geweldloos verzet, verbetering van de 
kwaliteit van het optreden van het personeel in situaties van 
agressie/geweld, zorgen voor een doeltreffende fysieke beheersing met 
een minimum aan personeel, agressie niet langer beantwoorden met 
agressie, versterking van de samenhang binnen het team door een 
gemeenschappelijke interventiemethode, kalmeren en geruststellen 
van het professionele team in geval van agressie, vergroten van het 
zelfvertrouwen. 

• Wat het toezicht betreft: 

functionerings- of evaluatiegesprekken ten minste eenmaal per jaar, 
betrokkenheid van het personeel bij de intakegesprekken. Ook de 
vergaderingen van het multidisciplinaire team zijn belangrijke 
momenten om na te denken over de praktijk en om complexe situaties 
goed te kunnen beheren.  

• Wat de veiligheid betreft:  

een toename van het aantal begeleiders, een 24-uurs bewakingsdienst, 
persoonlijke alarmen. 

5.11 For-K crisisbedden 
De For-K crisisbedden, gefinancierd via de For-K-overeenkomsten, hierna 
For-K crisisbedden genoemd, zijn bestemd voor justitiële jongeren in een 
dringende/acute psychiatrische crisisfase, voor de behandeling van de crisis 
of voor een kortdurende opname (= time-out).  Er zijn er in totaal 33 verdeeld 
over de vijf Hoven van Beroep: 
Binnen het Hof van Beroep van Brussel: 

• De kliniek Fond'Roy Epsylon, site Area+ met 4 For-K crisisbedden. 

• Het UPC Zorg KULeuven met 3 For-K crisisbedden binnen de eenheid 
Beaufort. 

• Het PZ Broeders Alexianen met 3 For-K crisisbedden. 

Binnen het Hof van Beroep van Antwerpen:  

• Het OPZ te Geel met 2 For-K crisisbedden binnen hun crisiseenheid. 
Deze eenheid, die in 2016 is ontstaan, bestaat bovendien uit 1 gewoon 
crisisbed, 1 A-crisisbed en 1 hervalbed. Vóór 2016 bevonden de For-K 
crisisbedden zich in het ZNA, Universitaire Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA). 

• Het PZ Asster met 2 For-K crisisbedden binnen de eenheid Spika 2. 

• Het Medisch centrum St-Jozef met 2 For-K crisisbedden.  

Binnen het Hof van Beroep van Gent: 

• Het PC Caritas met 2 For-K crisisbedden. 

• Het PZ H Familie met 2 For-K crisisbedden. 

Binnen het Hof van Beroep van Liège: 

• De Intercommunale de soins spécialisés de Liège (ISOSL – hôpital 
Le petit Bourgogne) met 3 For-K-crisisbedden binnen de eenheid Les 
CaKtuS. 

• Het CHR de la Citadelle met 3 For-K crisisbedden. 

Binnen het Hof van Beroep van Mons: 

• Het CRP Les Marroniers met 3 For-K crisisbedden „Paprika”. 

• Het CHU Ambroise Paré - CHP Le Chêne aux Haies met 3 For-K 
crisisbedden binnen de eenheid la Kapeline. 

 Aantal aanvragen en aantal opnames 
De organisatie van de zorg binnen de For-K crisisbedden is in de loop der 
jaren geëvolueerd. In de jaarverslagen is het aantal aanvragen voor de 
For-K crisisbedden voor de periode 2013-2018 stabiel gebleven en in de 
loop van de tijd zelfs gedaald (667 in 2013, 667 in 2014, 647 in 2015, 646 in 
2016, 588 in 2017 en 477 in 2018). Deze cijfers weerspiegelen echter niet 
de werkelijkheid. De organisatie van de behandeling van deze aanvragen 
verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis en kan in de loop van de periode 
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veranderd zijn. Het directe gevolg is dat het aantal aanvragen voor For-K 
crisisbedden niet duidelijk is vastgesteld, waarbij voor sommige 
ziekenhuizen om verschillende redenen gegevens ontbreken:  

• Sommige For-K crisisbedden zijn onderdeel van een "crisis"-eenheid, 
waar verschillende soorten bedden bestemd zijn voor psychiatrische 
crisis (zoals in het OPZ Geel), en de aanvragen voor de eenheid worden 
gecentraliseerd.  

• Crisisbedden kunnen zich in dezelfde eenheid bevinden als IBE-
bedden (zoals bij Les CaKtus), en aanvragen worden binnen de 
eenheid gecentraliseerd.  

• Aanvragen kunnen worden gecentraliseerd op het niveau van het 
provinciale netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 
jongeren, zoals het geval is voor het CHR de la Citadelle. 

Het aantal opnames in For-K crisisbedden is in die periode stabiel gebleven 
en schommelt rond de 350 (330 in 2013, 341 in 2014, 350 in 2015, 353 in 
2016, 360 in 2017 en 369 in 2018).  
Als reden voor niet-opname in een For-K crisisbed wordt plaatsgebrek 
genoemd voor een derde van de weigeringen.  
Wat het justitieel statuut betreft (Figuur 16), zien we dat jongeren die voor 
VOS zijn opgenomen, het meest vertegenwoordigd zijn in de For-K 
crisisbedden. MOF en GO vertegenwoordigen elk 10% van de opnames. 
Niet-justitiële jongeren vertegenwoordigen minder dan 5%, en er is een deel 
van de jongeren van wie het justitiële statuut onbekend is.  

Figuur 16 – Aantal opnames per gerechtelijke maatregel van patiënten 
die zijn opgenomen in For-K crisisbedden voor de jaren 2013-2018 

 

Als we kijken naar de crisisbedden waarin GO’s werden opgenomen, zien 
we dat deze zich meer in Vlaanderen bevinden dan in de Federatie 
Wallonië-Brussel (81% vs 21%). 

 Verblijfplaats 
De belangrijkste verblijfplaatsen voor en na een verblijf in een For-K 
crisisbed zijn de gezinsomgeving en jeugdzorginstellingen (Figuur 17) en 
vertegenwoordigen elk ongeveer 30% van de jongeren.  
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Figuur 17 – Verblijfplaats van de patiënten voor (links) en na (rechts) hun verblijf in een For-K crisisbed 

  

5.12 Discussie 
Het For-K pilootproject heeft tot doel een zorgtraject op te zetten voor 
jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een gerechtelijke 
maatregel staan, als resultaat van een functioneel samenwerkingsakkoord 
tussen de verschillende sectoren (geestelijke gezondheidszorg, justitie, 
jeugdzorg). In de jaarverslagen van de verschillende For-K's wordt de 
invoering van dit zorgtraject gedetailleerd beschreven, zowel kwantitatief als 
kwalitatief.  

Een eerste snelle vaststelling leert dat al deze verslagen een 
verschillende structuur kennen. Men merkt op dat er geen middelen zijn 
uitgetrokken voor de opmaak van het jaarverslag. Er kwam nooit enige 
feedback van de overheid, zodat de aanvankelijke motivatie om een goed 
jaarverslag te maken geleidelijk verdween. Het aantal hoofdstukken, het 
aantal bladzijden en de wijze waarop de gegevens worden uitgewerkt en 
gepresenteerd, verschillen sterk tussen de verschillende For-K's. Een 
tweede vaststelling is dat voor eenzelfde For-K de verschillende verslagen 
van verschillende jaren sterk op elkaar lijken. Bijgevolg zal men de 

informatie die men in een verslag voor een bepaald jaar terugvindt, ook in 
het verslag voor een ander jaar terugvinden. Op enkele uitzonderingen na 
die te wijten zijn aan het feit dat bepaalde delen van de verslagen voor de 
jaren 2013, 2014 en 2015 anders zijn gestructureerd dan die voor de jaren 
2016, 2017 en 2018. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan de invoering van 
het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren, waarbij 
de outreachende opdrachten (mobiele teams) en de functie van 
zorgtrajectcoördinator die voordien verbonden waren aan de For-K's zijn 
verdwenen en de daarmee verband houdende middelen werden 
overgedragen aan de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren. 

For-K intensieve behandelingseenheid 
In de overeenkomsten staat dat elke For-K eenheid bestaat uit 8 bedden, 
7 bedden voor intensieve behandeling en 1 bed gereserveerd voor 
herval en time-out. De organisatie binnen het CHJT is echter anders. 
Terwijl in de overeenkomsten de subsidies als volgt zijn verdeeld: een IBE 
met 14 bedden voor MOF-jongeren uit het Hof van Beroep van Brussel 
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(Franstalig rechtsgebied Brussel en Waals-Brabant), een IBE met 8 bedden 
voor MOF-jongeren voor de  hoven van beroep van Mons en Liège en 6 
bedden voor VOS-jongeren van het hof van beroep van Brussel (Franstalig 
rechtsgebied Brussel en Waals-Brabant), zien we dat binnen het CHJT de 
28 IBE-bedden verdeeld zijn over twee eenheden, Karibou en Kallima. De 
organisatie van de bedden in de twee eenheden is als volgt: de twee 
eenheden tellen 20 bedden. Voor de Karibou-eenheid zijn er 14 For-K 
bedden (6 MOF - Brussel, 4 MOF - Wallonië en 1 hervalbed), 2 For-K 
bedden voor VOS/MOF/GO, 1 hervalbed voor VOS/MOF/GO en 4 "post-
IBE" K-bedden voor verblijf van meer dan een jaar. Voor de Kallima-eenheid 
zijn er 14 For-K bedden (6 MOF - Brussel, 4 MOF - Wallonië en 1 hervalbed), 
3 For-K bedden voor VOS/MOF/GO en 3 "post-IBE" K-bedden voor verblijf 
van meer dan een jaar en 1 K-crisisbed ter beschikking van het Brustar-
netwerk.  

Personeel van de For-K-IBE’s 
Het personeel wordt blootgesteld aan een hoge emotionele belasting door 
de confrontatie met de doelgroep van de For-K IBE's (agerende jongeren, 
dagelijks geweld,...). Een van de gevolgen is een groot personeelsverloop.  

De For-K IBE’s hebben bepaalde strategieën ingevoerd om hun personeel 
te trachten te behouden. Opleiding van het personeel is van essentieel 
belang: hiervoor moet tijd worden uitgetrokken in de organisatie van de 
For-K eenheden. Tijdens deze opleidingen is de minimaal vereiste 
aanwezigheid van begeleiders in de eenheid minder en kan de veiligheid in 
het gedrang komen. Voorts zou moeten worden nagedacht over de vereiste 
kwalificaties en specialisatiegraad van het personeel (en hun salaris) om 
de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te waarborgen: tot op heden zijn er 
geen richtlijnen die bepalen wat de minimale samenstelling van een For-K-
eenheid qua profiel moet zijn, met uitzondering van de aanwezigheid van 
een psychiater.  

Evenzo zijn teamvergaderingen van essentieel belang en moeten zij een 
integrerend deel uitmaken van de organisatie (en financiering) van For-K 
IBE’s.  

Ook de veiligheid speelt een belangrijke rol, en er werden een aantal 
suggesties gedaan om deze te verbeteren: uitbreiding van het aantal 
personeelsleden, persoonlijk alarm, infrastructuurwerkzaamheden, 
interventieteam in geval van agressie, versterking van de middelen in geval 
van gevaarlijke jongeren en/of vluchtgevaar), met name tijdens 
verplaatsingen ...   

Aantal aanvragen en aantal opnames in For-K IBE 
Het door de For-K IBE’s opgegeven aantal aanvragen komt zeker niet 
overeen met de werkelijkheid. Soms gebeurt de aanvraag door een 
eenvoudig telefoontje, en als de weigering onmiddellijk is, stopt het proces, 
zonder enig spoor van het telefoontje. Dit is wat uit de besprekingsgroepen 
naar voor is gekomen, met name bij de jeugdrechters en de SDJR. Ook 
nemen sommige mensen niet langer de moeite om de IBE’s te bellen omdat 
zij het antwoord van tevoren weten. Het aantal aanvragen is hoger voor de 
MOF-IBE’s voor de periode 2013-2015 dan voor de MOF/VOS/GO-IBE’s. 
Voor de periode 2016-2018 is het aantal aanvragen voor beide soorten 
For-K IBE’s gelijk. Uit deze cijfers blijkt dat de For-K IBE’s niet langer 
uitsluitend worden gelijkgesteld met MOF-jongeren, maar ook met VOS-
jongeren.  

De For-K IBE's melden een algemene bezettingsgraad van meer dan 80% 
in de afgelopen jaren. Dit komt overeen met een jaarlijks aantal opnames 
tussen de 10 en 20 per For-K IBE. Sommige For-K IBE’s hebben een hoger 
aantal opnames, hetgeen kan worden verklaard door een kortere 
verblijfsduur (verklaard door talrijke gedwongen opnames zoals in het geval 
van Les CaKtus) of korte opnames van niet-justitiële patiënten (zoals in het 
geval van de IBE La Kapeline). Voor sommige eenheden neemt het aantal 
opnames in de loop der jaren toe, zoals voor de IBE Karibou (te verklaren 
door de groei van het aantal gedwongen opnames in de loop der jaren) en 
AREA+ (dat in 2015 zijn eerste patiënten ontving). Het aantal time-
outs/heropnames varieert daarentegen sterk van jaar tot jaar en van 
eenheid tot eenheid. 
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De laatste jaren is het aantal GO's in sommige For-K IBE's toegenomen. 
Deze opnames zijn gedwongen en zijn van invloed op het aantal "gewone" 
opnames binnen de For-k IBE’s, waarvoor een intakegesprek nodig is. Het 
lijdt weinig twijfel dat For-K IBE's noodzakelijk zijn voor een goed beheer 
van de GO's, maar aan de andere kant kunnen sommige actoren dit 
voorwendsel gebruiken om toelating tot een For-K IBE af te dwingen. 

Het aantal aanvragen voor For-K crisisbedden is niet altijd goed te verklaren, 
omdat ze verdrinken in de meer globale aanvragen op het niveau van de 
eenheid, bestaande uit andere bedden naast de For-K crisisbedden. De 
centralisatie van de aanvragen voor psychiatrische crisissen (zoals in het 
OPZ Geel) is een interessant model. Het gaat om patiënten in crisis, of zij 
nu onder gerechtelijke bescherming staan of niet, onder gedwongen 
observatie of niet; de psychiatrische crisis moet worden beheerd, dat is het 
hoofddoel. In de toekomst zal het aantal aanvragen voor crisisbedden in het 
algemeen (K, For-K, A) moeten worden onderzocht, en zal moeten worden 
nagegaan of dit al dan niet toeneemt. Het aantal opnames in For-K 
crisisbedden is in de loop van de tijd stabiel gebleven en geeft ons een idee 
van het aantal beschikbare plaatsen voor het forensische publiek. Er zal een 
grondiger analyse van het "psychiatrische crisis"-circuit in het algemeen 
moeten worden uitgevoerd om na te gaan of het aantal beschikbare 
plaatsen voldoende is om aan alle verzoeken te voldoen. 

Intakegesprek 
Opname in een IBE is afhankelijk van een intakegesprek, dat het For-K team 
(kinderpsychiater, verpleegkundige, opvoeders) de gelegenheid biedt de 
jongere en zijn familie, evenals een afgevaardigde van de jeugdzorgdienst 
te ontmoeten. Aan de hand van dit gesprek kan de situatie van de jongere 
worden beoordeeld, zijn lijden worden geëvalueerd, maar ook de mate van 
therapietrouw van de jongere en de doelstellingen van de opname worden 
vastgesteld. Afhankelijk van het ziekenhuis en de IBE zijn er opnamecellen 
die verantwoordelijk zijn voor het triëren van de aanvragen en het 
uitvoeren van de intakes.  

Laat ons opnieuw het voorbeeld nemen van het CHJT, met de opnamecel 
Krisalide. Maar de organisatie van hun eenheden gaat verder, er is een 
continuïteit van zorg: de For-K IBE Karibou is een "opname"-eenheid, 
bedoeld voor de behandeling van de minst gestabiliseerde situaties en 
crisis- en noodsituaties, terwijl de For-K IBE Kallima bedoeld is voor de 
behandeling van meer stabiele situaties, wanneer de crisis voorbij is en het 
tijd is om aan het herstel te werken. Het gebeurt vaak dat een jongere tijdens 
zijn traject van de ene eenheid naar de andere gaat. Men merkt dat de 
stabilisatie-eenheid ook een rol speelt bij de beoordeling van de 
situatie en de behoeften van de jongeren. Deze modellen voor 
crisisstabilisatie kunnen worden gebruikt als voorbeeld voor het vaststellen 
van de behoeften van de jongeren. Dit model gaat een stap verder dan 
intakegesprekken; via een residentieel verblijf kan de situatie van de jongere 
in kaart worden gebracht. 

Het is ook zo georganiseerd dat er binnen die For-K IBE zowel K- als For-K-
bedden zijn. De vermenging van K- en For-K-bedden binnen dezelfde 
eenheid kan worden verklaard door het feit dat het CHJT te weinig For-K-
bedden heeft voor VOS/GO/MOF, waardoor het niet in staat zou zijn de 
grote aantallen GO-patiënten (aanvragen afkomstig van de ressorten van 
de hoven van beroep van Brussel, Mons, Liège of Vlaanderen) op te 
vangen. Het is ingewikkeld, zo niet in de praktijk onmogelijk, een patiënt te 
weigeren wanneer de medische indicatie voor opname in een For-K is 
gegeven (met name voor GO), terwijl er voor dit administratieve en justitiële 
profiel geen For-K bedden meer beschikbaar zijn. De organisatie van de 
bedden maakt het mogelijk de opvang van deze patiënten te garanderen en 
tegelijkertijd over voldoende begeleidend personeel te beschikken. Evenzo 
kan een patiënt, indien nodig, van een K-bed naar een For-K-bed in dezelfde 
eenheid of van de ene eenheid naar de andere (en omgekeerd) worden 
overgebracht.  

Exclusiecriteria en redenen voor zorgweigering 
De gemeenschappelijke inclusiecriteria voor de For-K's zijn identiek aan 
deze vermeld in de overeenkomsten: leeftijd (tussen 12 en 18 jaar), 
onderworpen zijn aan een gerechtelijke maatregel en een psychiatrische 
problematiek hebben. Sommige For-K's hebben deze criteria beperkt, met 



 

186  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

name de leeftijd (vanaf 14 of 15 jaar), of het feit of men al dan niet een 
justitieel statuut heeft (in La Kapeline worden jongeren via de SAJ 
opgevangen). Bovendien vormt het geslacht ook een criterium voor 
bepaalde For-K’s die alleen jongens of alleen meisjes opnemen. Wat de 
leeftijd betreft, benadrukken de IBE's de noodzaak om creatief te zijn bij het 
vinden van oplossingen voor de jongsten. De zorg voor jongeren onder de 
12 jaar wordt ook genoemd als een factor die opname in crisisbedden 
voorkomt. Aan de andere kant worden sommige trajecten niet opgestart 
omdat de jongeren te oud zijn op het moment dat ze met de behandeling 
beginnen (een jongere op de wachtlijst werd bijvoorbeeld 18 tijdens de 
wachtperiode). Deze jongeren, die niet aan de leeftijdscriteria voldoen, 
worden doorverwezen naar inrichtingen voor volwassenen. 

In de overeenkomsten staan er geen exclusiecriteria gespecificeerd. 
Niettemin heeft elke For-K haar eigen specifieke kenmerken die bepalend 
zijn voor de criteria voor exclusie van jongeren uit hun eenheid. Men kan 
opmerken dat criteria zoals het gebrek aan motivatie of de 
behandelbaarheid van de jongere niet met zoveel woorden voorkomen. 
Door hun kleine omvang (7+1 bedden) kunnen jongeren met een gebrek 
aan motivatie zeer snel een storend element in de groep worden en de 
andere jongeren beïnvloeden. Een jongere die niet meewerkt, zal sneller 
geneigd zijn weg te lopen (na 5 dagen is zijn plaats in de For-K IBE verloren), 
wat de andere jongeren ideeën van vrijheid zou kunnen geven, zonder 
eraan te denken dat zij enkele weken later aan andere gerechtelijke 
maatregelen zouden kunnen worden onderworpen. Dit wordt een probleem 
dat moeilijk te beheersen is, en dat de For-K IBE’s willen vermijden.   

Bij de analyse van de redenen voor de weigering van opname van jongeren 
worden andere redenen dan de exclusiecriteria gemeld, zoals het niet 
opvolgen van de aanvraag, de heroriëntatie van de aanvraag of het vinden 
van een therapeutisch alternatief tijdens de toelatingsprocedure en nog 
zeldzamer een weigering wegens plaatsgebrek. Dit resultaat wijkt af van wat 
de actoren uit de sector tijdens de groepsgesprekken als probleem naar 
voor hebben gebracht: het plaatsgebrek in de For-K eenheden werd door 
alle geraadpleegde sectoren genoemd (zie hoofdstuk 0). Deze vaststelling 
toont aan hoe moeilijk het is te interpreteren wat de For-K's als 
zorgweigering omschrijven, waarbij de hypothese kan zijn dat achter de 

zorgweigering een gebrek aan plaatsen in de For-K eenheid schuilgaat. 
Niettemin kan worden vastgesteld dat voor de For-K-crisisbedden de 
aanvraag wordt afgewezen voor een derde van de jongeren wegens 
plaatsgebrek. Het probleem van plaatsgebrek in de For-K’s is zeer reëel. 
Zorgweigering wordt ook ingegeven door een gebrek aan motivatie van de 
jongere: dit criterium wordt verder besproken, los van de For-K eenheden 
(zie hoofdstuk 0). De verwijzing naar een For-K-eenheid geschiedt in het 
kader van een rechterlijke beslissing die door een jeugdrechter wordt 
genomen, en het lijkt derhalve logisch dat de jongere niet a priori de 
voorgestelde zorg wenst. Voor kinderpsychiaters kan het gebrek aan 
motivatie van de jongere van invloed zijn op de effectiviteit van de 
behandeling voor de jongere. En bij de raadpleging van de verschillende 
sectoren (zie hoofdstuk 0) werd deze reden voor zorgweigering vaak slecht 
onthaald door de aanvragers, die wezen op een gebrek aan transparantie 
vanwege de instellingen. In de loop van de tijd heeft dit gebrek aan 
transparantie geleid tot openlijke vijandigheid tussen de actoren tijdens vele 
overlegtafels, alsook tot ontslag van het For-K-IBE-personeel en 
weigeringen van de partners om jongeren naar de For-K-IBE’s te verwijzen. 
Een objectieve en gestandaardiseerde beoordeling door een (onafhankelijk) 
For-K-team met voldoende kennis van de complexiteit van de situaties is 
hier zinvol. 

Bovendien bevatten de activiteitenverslagen alleen aanvragen die het 
voorwerp zijn geweest van een formele bijeenkomst met het zorgteam: 
aanvragen die informeel of telefonisch worden afgehandeld, worden niet 
geregistreerd en kunnen derhalve leiden tot een onderschatting van het 
aantal daadwerkelijk ingediende aanvragen. Deze vaststelling doet ook de 
vraag rijzen naar de registratie van patiënten op de wachtlijst: bevat de 
wachtlijst ook jongeren voor wie geen therapeutisch alternatief is gevonden, 
of jongeren voor wie de aanvrager de aanvraag niet doorzet.   

Samenwerking tussen de verschillende sectoren 
De overdenkingen over elke zorgaanvraag zijn mogelijk dankzij de 
verschillende samenwerkingsverbanden die tot stand zijn gekomen. Dit was 
het oorspronkelijke doel van de opdracht van de zorgtrajectcoördinator, 
zoals dat in de overeenkomsten is gespecificeerd. Uit de verslagen blijkt dat 
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er tot 2015 een goede samenwerking was tussen de sectoren handicap, 
justitie en jeugdzorg via de zorgtrajectcoördinator.  

De invoering van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en 
jongeren heeft geleid tot een verschuiving van dit reflectiewerk van de 
For-K’s naar het provinciale psychiatrische netwerk. Dit heeft het mogelijk 
gemaakt nieuwe instrumenten te ontwikkelen en de capaciteit voor 
outreachende zorg voor alle doelgroepen op provinciaal niveau te vergroten. 
De instandhouding van mobiele forensische expertise is echter niet in elke 
provincie gerealiseerd. Dat maakt dat veel For-K IBE’s er alleen voor staan 
bij de behandeling van justitiële jongeren, wat heeft geleid tot een 
reorganisatie, met name van het opnameproces van de jongeren, en tot een 
meer complexe overgang en continuïteit van de zorg naar deze teams, als 
gevolg van de overheveling van de outreaching-teams naar het netwerk. 
Bovendien moesten de leden van de For-K-IBE-teams (en in het bijzonder 
de kinderpsychiater) bij alle overlegplatforms aanwezig zijn. Dit maakte de 
taak onmogelijk, vanwege de personeelsbezetting van de dienst, waardoor 
zij vaak niet konden vertrekken, of vanwege een acute crisis bij een jongere. 
Dit leidde tot een enorme versplintering tussen de For-K IBE’s en de 
partners (vanwege het feit dat de For-K IBE's zogenaamd niet 
geïnteresseerd zijn in deze besprekingen). 

Types gerechtelijke status van jongeren opgenomen in een For-K IBE 
Uit de analyse van het aantal opnames in een For-K IBE in functie van het 
type gerechtelijke maatregel, blijkt dat het aantal MOF-jongeren over het 
algemeen stabiel blijft over de periode 2013-2018. Anderzijds neemt het 
aantal opnames voor VOS en GO in dezelfde periode toe. In de 
overeenkomsten worden de For-K IBE’s opgedeeld in IBE’s die alleen MOF-
jongeren opnemen en For-K IBE’s die MOF/VOS/GO-jongeren opnemen. 
Voor deze laatstgenoemde IBE’s is de selectie van bepaalde jongeren 
(VOS-jongeren voor Yidam, niet-justitiële jongeren voor La Kapeline) eigen 
aan een bepaalde IBE en kan dit in functie van plaatselijke beschikbaarheid 

                                                      
ccccccccccc https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/Jaar 

verslag%20GO%202015_V2018.pdf 

zijn: plaatsgebrek in een K-dienst, het ontbreken van outreaching of het 
ontbreken van een K-dienst in de nabijheid van de woonplaats. Op dat 
moment zijn het de klinische criteria die voorrang hebben op het justitiële 
statuut. 

Het onevenwicht is ook duidelijk voor wat de GO’s in de For-K's betreft: 
binnen de For-K IBE's nemen ze toe in het Brusselse en Waalse Gewest, 
terwijl ze in het Vlaamse Gewest bijna onbestaande zijn. Een analyse van 
de For-K crisisbedden toont het omgekeerde fenomeen: de GO's zijn hoger 
in de crisisbedden in het Vlaams Gewest dan in het Waals Gewest en in 
Brussel. Voor Franstalige jongeren uit Brussel of Wallonië zijn er slechts 2 
K-diensten die minderjarige GO’s opvangen in  Wallonië (La Clairière, 
Bertrix, provincie Luxembourg, en Les Kiwis bij Les Marroniers in Tournai, 
provincie Hainaut): alle andere GO’s gebeuren in For-K eenheden. In het 
Vlaamse gewest wordt volgens het jaarverslag van de Zorginspectie 
(2018)ccccccccccc 50% van de GO’s van minderjarigen doorverwezen naar de 
volwassenenpsychiatrie en een ander deel naar een K-dienst: in 2015 
werden van de 108 jongeren tussen 15 en 17 jaar er 57 doorverwezen naar 
een structuur zonder K-dienst en 51 naar een structuur met een K-dienst. 
Uit deze gegevens kan niet worden afgeleid hoeveel GO’s er binnen een 
For-K-eenheid werden uitgevoerd. 

Duur van de opname en zorgverlening post-For-K 
Uit een vergelijking van de woonsituatie van de jongeren voor en na hun 
opname blijkt dat een groot percentage van de jongeren die voor hun 
opname in een GI verbleven, na hun opname in een For-K-IBE niet naar een 
GI terugkeren. Omgekeerd neemt het aantal jongeren dat na een opname 
in een For-K-IBE naar huis terugkeert toe. Deze twee verschijnselen houden 
ongetwijfeld verband met elkaar, maar kunnen verschillend worden 
verklaard.  

https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/Jaarverslag%20GO%202015_V2018.pdf
https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/Jaarverslag%20GO%202015_V2018.pdf
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Wat de GI betreft, komt de hypothese voort uit de oorsprong zelf van de 
For-K’s, namelijk om deze MOF-jongeren met een psychiatrische 
problematiek aangepaste zorg aan te bieden, buiten de GI om, die niet aan 
hun behoeften is aangepast. Recente decreten in Vlaanderen en in de 
Federatie Wallonië-Brussel trachten dit fenomeen zelfs te reglementeren en 
de zorg voor psychiatrische/gehandicapte jongeren los te koppelen van de 
GI (zie hoofdstukken 0 en 3 over het juridische gedeelte). Er zijn echter geen 
elementen om de toename van de terugkeer naar huis na opname in een 
For-K IBE te verklaren en dus om deze twee waarnemingen met elkaar in 
verband te brengen. 

Bovendien deed een groot deel van de jongeren die naar hun familie 
terugkeerden dit wegens plaatsgebrek in andere inrichtingen. Maar wanneer 
we kijken naar de daden begaan door bepaalde jongeren, dienen sommige 
For-K IBE’s het hoofd te bieden aan zorgwekkende situaties. Bovendien 
komt de behandeling in een For-K vaak in een eindstadium van het traject, 
na talrijke pogingen om hulp te krijgen van de jeugdhulpdiensten, CANO 
(Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning), 
GES+-eenheden (Extreme Gedrags- en Emotionele problemen), GI’s. De 
deuren van deze instellingen zijn voor hen gesloten na een verblijf in een 
For-K IBE. Dit kan zeer problematisch zijn voor zowel de medische 
verantwoordelijkheid als de motivatie van het personeel van de For-K IBE's. 

Hoewel in de overeenkomsten is bepaald dat de opnameduur 6 maanden 
bedraagt, eenmaal verlengbaar, wordt in de activiteitenverslagen vermeld 
dat de verblijfsduur voor sommige jongeren langer kan zijn dan 1 jaar, met 
name in uitzonderlijke situaties (ernst op medisch, gedragsmatig en justitieel 
vlak). Tevens werd opgemerkt dat deze duur alleen kon worden 
overschreden in afwachting van de beschikbaarheid van een plaats in de 
gewenste instelling. Dit onderstreept het feit dat het post-IBE-traject van de 
patiënten een uitdaging blijft voor de For-K eenheden: door het plaatsgebrek 
in de instellingen kan niet altijd aan de behoeften van de jongeren worden 
voldaan en kan de continuïteit van de zorg niet worden gewaarborgd. 

Het gebrek aan huisvestingsplaatsen na de For-K IBE heeft bepaalde 
gevolgen. In de eerste plaats keren veel patiënten naar huis terug in 
afwachting van een plaats in een instelling die aan hun behoeften is 

aangepast, waardoor zij het risico lopen de vruchten van het werk dat op de 
For-K IBE is verricht, te verliezen. Het percentage jongeren dat na een 
opname naar hun familie terugkeert, is hoger dan vóór de opname. Ten 
tweede bemoeilijkt het gebrek aan plaatsen in residentiële jeugdinrichtingen 
het opstellen van ontslagplannen. Indien de jongere reeds in een 
residentiële dienst was geplaatst, bestaat de uitdaging erin de band tussen 
de dienst van herkomst en de jongere tijdens zijn verblijf in een For-K IBE in 
stand te houden, wat niet altijd haalbaar/mogelijk is voor de uitzendende 
diensten. Dit is des te moeilijker uit te voeren als de jongere door het netwerk 
als "niet te plaatsen" wordt beschouwd. Ten derde leidt het plaatsgebrek tot 
een langdurig verblijf in de IBE daar waar dit uit therapeutisch oogpunt niet 
langer verantwoord is. 

In de verslagen wordt een aantal ideeën geopperd voor het behoud van 
psychologische/psychiatrische ondersteuning voor jongeren die daar na hun 
verblijf op een For-K IBE geen mogelijkheid toe hebben. Een eerste 
mogelijkheid zou zijn dat de gemiddelde duur van de zorg, berekend voor 
alle opnames, niet meer dan één jaar bedraagt. Een tweede benadering zou 
erin bestaan specifieke zorgmodules te creëren voor deze jongvolwassen 
patiënten die ofwel een zorgvraag hebben, ofwel in aanmerking komen voor 
een burgerlijke forensische maatregel die door de vrederechter of de 
jeugdrechtbank wordt gecontroleerd. Een voorbeeld van dit type zorg is de 
IBW-eenheid Casmmu-Ados van het CHJT, opgericht in 2007, of De Bolster, 
het aanbod van beschut wonen in de Patio, waar jongeren worden 
ondersteund in hun zelfstandigheid.  

Een derde benadering zou erin bestaan patiënten die in remissie zijn maar 
nog kwetsbaar zijn, te scheiden van degenen die nog zorg nodig hebben. 
De zorg voor de gedeeltelijk terug in de maatschappij geïntegreerde groep 
moet structureel anders zijn dan die voor de groep met recidive of ernstig 
en chronisch problematisch gedrag. Een van de voorstellen van het CHJT 
is de oprichting van gemeenschappelijke zorgmodules van het type 
"specifiek psychiatrisch verzorgingstehuis". Deze zorgmodules zouden, 
zoals in het verslag wordt aangegeven, "bestemd zijn voor een klein aantal 
patiënten, voor wie een innovatieve therapeutische aanpak zou worden 
ontwikkeld waarbij permanentie en continuïteit van de zorg worden 
gecombineerd met een actief proces van herintegratie in de maatschappij. 
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De overgrote meerderheid van deze patiënten heeft sinds hun opname als 
jongere geen nieuwe strafbare feiten gepleegd, maar gespecialiseerde 
multidisciplinaire begeleiding blijft aangewezen, hetzij in een forensisch 
kader, hetzij op vrijwillige basis met het oog op de voortzetting van het 
therapeutische proces. De meeste conventionele diensten, met inbegrip van 
ziekenhuisdiensten, achten zichzelf niet bekwaam om deze patiënten 
langdurige ondersteuning te bieden. Vragen inzake "behandelbaarheid", 
veiligheid en beheersing van het recidivegevaar staan centraal in de 
bezorgdheid van clinici, verantwoordelijken van de instellingen, maar ook 
van patiënten, hun familie en de maatschappij, vertegenwoordigd door de 
wettelijke opdrachtgevers." 

Beperkingen 
De voornaamste beperking van de analyse is het ontbreken van 
richtsnoeren voor het schrijven van For-K-activiteitenverslagen, 
hetgeen heeft geleid tot heterogeniteit in de inhoud en structuur van de 
jaarverslagen. For-K eenheden zijn inderdaad verplicht elk jaar een verslag 
in te dienen, met alleen een inhoudelijke verplichting, zonder een model van 
structuur. Dit gebrek aan structuur beperkt de vergelijkbaarheid tussen de 
verschillende verslagen en derhalve tussen de verschillende For-K 
eenheden. De in dit hoofdstuk gepresenteerde gegevens beperken zich tot 
de in de jaarverslagen beschikbare gegevens waarvan men kan hopen dat 
deze zo goed mogelijk weergeven hoe de For-K's functioneren en passen 
in het forensisch psychiatrische landschap. Sommige verslagen zijn 
gedetailleerder dan andere; de beschrijving kan verschillen van de 
werkelijkheid.  

Alle cijfers in dit hoofdstuk (aantal aanvragen, aantal opnames en aantal 
zorgweigeringen) zijn rechtstreeks overgenomen uit de verslagen. Het is 
echter moeilijk deze cijfers te vergelijken met gegevens uit andere bronnen, 
zoals de databanken van de andere betrokken sectoren, hetzij omdat de 
gegevens schaars zijn, hetzij omdat de databanken onderling niet kunnen 
worden vergeleken. In hoofdstuk 7 worden de verschillende 
gegevensbanken beschreven die binnen de verschillende sectoren 
(psychiatrie, jeugdzorg, justitie) bestaan, maar er zijn weinig kruiscontroles 
mogelijk.   
Bovendien zijn deze verslagen nooit geanalyseerd door de 
overheidsinstanties voor wie zij bestemd zijn en is er geen feedback 
gegeven aan de For-K eenheden. 
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6 FINANCIËLE ANALYSE VAN FOR-K 
IBE'S 

6.1 Kernpunten 

• Sinds 2003 zijn de subsidies van de Belgische staat voor de 
uitvoering van het For-K project nagenoeg dezelfde gebleven.  

• Voor de 124 IBE-bedden op de 14 For-K IBE's bedragen de totale 
ontvangen subsidies €18 878 905.  

• De totale uitgaven voor de 13 responderende For-K IBE's 
bedragen €28 607 478.  

• De indirecte kosten per 8 For-K IBE-bedden varieert van €121 
614 tot €803 159.  

• Het verschil tussen de (directe en indirecte) uitgaven en de 
bijdragen voor de 13 responderende For-K IBE's ligt tussen de 
€8 218 462 en €10 670 007.  

• De geschatte totale kosten per For-K opname op een For-K IBE 
bedragen €114 889, en de totale kosten per verpleegdag en per 
For-K bed bedragen €872.  

• Het totale bedrag aan personeelskosten voor de 13 For-K IBE’s 
bedraagt 72% van de totale (directe en indirecte) kosten.  

• Het aantal werkelijke VTE's voor de verschillende kwalificaties 
varieert sterk tussen de ziekenhuizen en er is minstens één VTE 
meer dan voorzien in de For-K overeenkomsten.  

• Tussen de verschillende For-K IBE's zijn er grote verschillen in 
de directe niet-personeelskosten.  

• De niet-personeelskosten zijn aanzienlijk en soms wel meer dan 
5 keer hoger dan de werkingskosten die aan de For-K IBE's 
worden toegekend.  

• De gedeelde bevoegdheden en de diversiteit van de juridische 
status van jongeren (MOF, VOS, GO, enz.) maken de 
financieringsregels complex en vereisen een meer diepgaande 
financiële analyse om precies te bepalen wat de noden van de 
For- K IBE’s zijn en hoe ze moeten worden gefinancierd. 

6.2 Inleiding 
De For-K zorgtrajecten worden jaarlijks gefinancierd via een specifiek BFM-
budget dat bestemd is voor pilootprojecten. De bijdrage wordt vastgelegd in 
de overeenkomsten tussen de Belgische staat en de psychiatrische 
ziekenhuizen (zie hoofdstuk 4). Deze financiering is voornamelijk bedoeld 
om de kosten te dekken van het personeel dat in de For-K’s werkt, zowel de 
kosten van het personeel in loondienst (verpleegkundigen, opvoeders, enz.) 
als de uren van de zelfstandige zorgverleners, zoals psychiaters of sommige 
psychologen. Het omvat ook (voor een beperkt deel) de werkingskosten van 
de eenheid (niet gespecificeerd in de For-K overeenkomsten). Een van de 
belangrijke punten die de stakeholders tijdens de focusgroepen van de 
For-K-eenheden naar voren brachten, is het feit dat de huidige financiering 
van de For-K ontoereikend is om alle kosten van deze eenheden te dekken 
(zie hoofdstuk 8).  

Het doel van dit hoofdstuk is om het financieringsverschil te objectiveren 
tussen de jaarlijkse uitgaven van de ziekenhuizen die bij het pilootproject 
betrokken zijn, en de huidige subsidies die ze ontvangen om de For-K 
opdrachten uit te voeren. In deze analyse zal de focus specifiek liggen op 
de intensieve behandelingseenheden (IBE's). Het is niet de bedoeling om 
een medisch-economische evaluatie als zodanig uit te voeren, maar eerder 
om te bepalen welke kosten de verschillende eenheden gemeenschappelijk 
hebben en momenteel niet gedekt worden. 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 191 

 

 

6.3 Methode 
Het eerste deel betrof de analyse van de budgetten van For-K IBE's en 
For-K crisisbedden voor ziekenhuizen op basis van For-K overeenkomsten. 

Het aantal For-K-bedden in IBE’s per ziekenhuis en de bezettingsgraad van 
de bedden die in deze analyse worden vermeld, werden afgeleid uit de 
analyse van de For-K jaarverslagen (zie hoofdstuk 5). Het aantal 
verpleegdagen per For-K IBE werd geschat op basis van de jaarlijkse 
bezettingsgraad. De som van het aantal verpleegdagen van alle For-K IBE's 
gaf ons het totale aantal verpleegdagen van de For-K IBE’s. 

Het tweede deel van de analyse bestond uit een bevraging bij de For-K IBE's 
over hun uitgaven van het jaar 2018. De verschillende For-K IBE’s kregen 
via e-mail een vragenlijst waarin jaarlijkse subsidies voor het referentiejaar 
2018 werden opgenomen en ze hun uitgaven konden aangeven. De 
uitgaven werden opgedeeld in categorieën om de verschillende eenheden 
met elkaar te kunnen vergelijken. De kosten werden opgesplitst in directe 
en indirecte kosten: 

Directe kosten zijn de kosten die rechtstreeks verband houden met de 
werking van de eenheid. Ze zijn ingedeeld in 5 uitgavenposten:  

• Personeelskosten volgens de bezoldigingsgraad (onderscheid voor 
psychiaters, masterniveau, bachelorniveau en gebrevetteerd niveau) 
zoals beschreven in de overeenkomsten van de FOD Volksgezondheid 
met de For-K-eenheden. De uitbetaling van de uren van de 
zorgverleners die per prestatie worden vergoed (onder het statuut van 
zelfstandige, in het bijzonder psychiaters), is hierin inbegrepen. Ook het 
aantal bezoldigde VTE's in loondienst werd opgevraagd op basis van 
het diploma.  

• De voorraad- en leveringskosten, waaronder producten voor dagelijks 
gebruik zoals medische producten (en geneesmiddelen), 
schoonmaakproducten, toiletartikelen, werkkleding, 
ondergoed/beddengoed/wasgoed, kantoormateriaal, 
keukenapparatuur, etc.  

• Kosten in verband met door de IBE aangeboden diensten zoals 
vervoer, huur en communicatie, zoals de huur van rollend materieel, 
patiëntenvervoer, personeelsvervoer, beheer en onderhoud van 
gebouwen, telefoonkosten, aanwervingskosten, enz. 

• Afschrijvingskosten, die betrekking hebben op investeringen door en 
voor de IBE’s, zoals de kosten voor het opstarten en inrichten van een 
For-K dienst, de uitrusting van gebouwen, groot onderhoud, medische 
apparatuur, meubilair, overig materiaal, enz. 

• Andere kosten, waaronder andere werkingskosten zoals opleidingen, 
documentatie, verschillende abonnementen, andere diensten of 
leveringen, enz. 

Indirecte kosten zijn alle kosten die niet rechtstreeks aan For-K eenheden 
kunnen worden toegeschreven. Enkele voorbeelden van indirecte kosten 
zijn afschrijving van gebouwen, financiële kosten van het ziekenhuis, 
onderhoud, verwarming, administratiekosten, voeding, enz. 

Inkomsten zijn de jaarlijkse budgetten van de overheid zoals vermeld in de 
overeenkomsten, en worden opgenomen in het dossier. Ook eventuele 
bijkomende subsidies (regionale subsidies, goede doelen, enz.) werden 
opgevraagd. 

De vragenlijst met de verschillende uitgavenposten werd in de loop van de 
maand juni 2020 opgesteld door het onderzoeksteam, met de hulp van een 
expert economische analyse. Net als bij een microcosting-onderzoek moest 
elk ziekenhuis dat bij het For-K pilootproject betrokken was, zijn uitgaven 
voor de IBE aangeven per uitgavenpost en daarbij een onderscheid maken 
tussen directe kosten en indirecte kosten. De vragenlijst werd op 07/07/2020 
verstuurd en het antwoord werd verwacht tegen 04/09/2020. De totale 
uitgaven werden vervolgens vergeleken met het bedrag van de ontvangen 
subsidie(s), indien van toepassing. Een kopie van de vragenlijst is te vinden 
in Appendix 2. 
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Onderscheid tussen For-K IBE's en crisisbedden   
We hebben de For-K IBE’s gevraagd om een onderscheid te maken tussen 
de kosten die verband houden met de IBE's en de kosten die verband 
houden met crisisbedden. De meeste IBE's konden ons dat bezorgen, maar 
voor sommige bleek het onmogelijk om een onderscheid te maken (van het 
geheel of van sommige kosten). We gaan ervan uit dat de in deze analyse 
weergegeven kosten alleen betrekking hebben op For-K IBE's. Ingeval 
de kosten voor crisisbedden zijn inbegrepen, wordt dit  ook toegelicht.  

Vertrouwelijkheid van gegevens  
Het KCE kreeg schriftelijke toestemming van de FOD Volksgezondheid en 
de Taskforce GGZ om de door de For-K IBE’s ontvangen subsidies te 
publiceren. De gegevens over de jaarlijkse uitgaven van de verschillende 
ziekenhuizen zijn vertrouwelijk. Het KCE heeft de vertrouwelijkheid 
gerespecteerd, zowel bij de analyse als bij de presentatie van de resultaten. 

Responsgraad 
Van de 12 gecontacteerde ziekenhuizen hebben er 11 de vragenlijst 
ingevuld en teruggestuurd, dit is een responsgraad van 92%. De dossiers 
werden ingevuld zoals gevraagd, met een opsplitsing van kosten op basis 
van de verschillende gevraagde posten.  

6.4 Evolutie van de door de ziekenhuizen ontvangen 
subsidies  

De subsidies van de FOD Volksgezondheid die de For-K IBE's en For-K 
crisisbedden ontvangen, worden bepaald in de For-K overeenkomsten. Ze 
zijn sinds 2003 amper geëvolueerd. Vanaf 2008 worden ook subsidies 
toegekend voor de werkingskosten van de For-K IBE's. Een overzicht van 
de evolutie van de subsidies in de loop der jaren wordt weergegeven in 
Tabel 12. In 2018 bedroegen de subsidies voor een For-K IBE met 8 bedden 
€1 073 312, en de daaraan verbonden werkingskosten €144 682. Voor de 
124 For-K IBE-bedden komt dit totaal op €18 878 905. De globale 
subsidies voor crisisbedden bedragen €2 973 414, en die voor specifieke 
opdrachten (d.w.z. initiatieven voor beschut wonen en een eenheid voor 
jongeren met ernstige gedrags- en/of agressieve stoornissen (SGA sterk 
gedragsgestoorde en/of agressieve jongeren)) bedragen € 447 879. 
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Tabel 12 – Evolutie van de subsidies voor een For-K IBE van 8 bedden op basis van For-K overeenkomsten over de periode 2003-2021 

 
Subsidie voor een IBE met 8 bedden (€) Werkingskosten 

(€) 
Globale subsidie voor crisisbedden, incl. 
werkingskosten (€)  

01/08/2003-31/07/2006 991.5740.10  -  

01/08/2006-31/12/2006 413.155.88 -  

01/01/2007-31/12/2007 991.574.10  - 1.3728.374 

2008 991.574.10 83.540.56 2.146.074 

2009 991.574.10 83.540.56 2.146.074 

2010 991.574.10 83.540.56 2.403.603 

2011 1.011.405.58 136.337.28 2.451.675 

2012 1.031.633.69 139.064.03 2.500.708 

2013 1.031.633.69 139.064.03 2.500.708 

2014 1.031.633.69 139.064.03 2.857.952 

2015 1.031.633.69 139.064.03 2.857.952 

2016 1.031.633.69 139.064.03 2.857.952 

2017 1.052.266.37 141.845.31 2.915.112 

2018-2021** 1.073.311.69 144.682.21 2.973.414 
*Berekend op basis van subsidies, **De overeenkomst van 2019 maakt deel uit van een meerjarenprogramma van drie jaar (tot 2021) 

6.5 Globale uitgaven 
Tabel 13 toont het algemene overzicht van de uitgaven voor de 11 
ziekenhuizen die deelnamen aan de bevraging. Deze 11 ziekenhuizen 
huisvesten 13 For-K IBE’s. 

Voor alle For-K IBE's samen bedraagt de som van de directe kosten 
€21 677 304, en varieert dit van €1 171 903 tot €4 310 293 per IBE. Deze 
kosten moeten in het licht worden gezien van het aantal bedden dat de 
instelling heeft. Als we dit aantal brengen op 8 bedden, zien we dat de 
kosten variëren tussen €1 171 903 en €2 014 771. 

De indirecte kosten voor alle For-K IBE's is €6 930 174 en varieert van 
€121 614 tot €2 811 056 per For-K IBE. Verrekend naar 8 bedden, variëren 
ze van €121 614 tot €803 159.  

De hoogste uitgavenpost in de directe kosten zijn de personeelskosten. In 
de indirecte kosten zijn dat de uitgaven voor de infrastructuur (afschrijvingen 
en onderhoud van gebouwen).  

De totale kosten voor deze 13 For-K IBE's bedragen €28 607 478. 
Wat de inkomsten betreft, werd een onderscheid gemaakt tussen de 
bijdragen uit de For-K-overeenkomsten en de bijdragen buiten deze 
overeenkomsten. Voor de 13 For-K IBE's is de som van de bijdragen 



 

194  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

€17 937 471 en voor de 27 For-K crisisbedden in de ziekenhuizen is de som 
van de bijdragen €2 451 545. De totale subsidies van de FOD 
Volksgezondheid voor deze 11 ziekenhuizen bedragen €20 389 016.  

Het verschil tussen de kosten en de inkomsten, bedraagt €8 218 462 tot 
€10 670 007 bedraagt. Bij de berekening van dit verschil wordt rekening 
gehouden met de subsidies voor crisis- en niet-crisisbedden in de totale 
subsidies van de FOD Volksgezondheid. Voor sommige ziekenhuizen die 
naast de For-K IBE bedden nog andere types bedden hebben (zoals For-K-
crisisbedden, K-bedden, enz.), zijn deze kosten toegeschreven aan de 
For-K bedden in IBE, mogelijk overschat. 
Voor 4 ziekenhuizen (met 5 For-K IBE's) zijn er financieringsbronnen buiten 
de overeenkomsten met de federale overheid. Dat kunnen regionale 
subsidies zijn (bijvoorbeeld voor de renovatie van gebouwen), maar ook 
goede doelen (ten behoeve van jongeren).  

Het verschil tussen kosten en inkomsten varieert echter per IBE, maar er 
kunnen enkele vaststellingen worden gedaan:  

• De verschillen zijn altijd negatief, of het nu gaat om het kleinste of het 
grootste verschil.  

• De grootste verschillen zien we bij de instellingen met het grootste 
aantal bedden. 

• In sommige eenheden dekken de totale bijdragen nu al nauwelijks de 
directe kosten van de eenheden.  

We merken op dat er andere FOD-subsidies zijn die niet zijn opgenomen in 
de bijdragen van de IBE-For-K-ziekenhuizen, met name de subsidies die 
betrekking hebben op andere For-K-projecten zoals de SGA-eenheid van 
ZNA Antwerpen, de IHP-eenheid (“initiative d'habitation protégée”) van het 
Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT). Ook nam één ziekenhuis niet deel 
aan de bevraging. Het totaalbedrag van deze subsidies die in de 
overeenkomsten werden teruggevonden, bedroeg € 22.300.230 in 2019 (zie 
hoofdstuk 4). 

Tabel 13 – Overzicht van kosten in € voor het jaar 2018, gerapporteerd door de verschillende responderende For-K-eenheden  
 Ziekenhuis 

1 
Ziekenhuis 

2 
Ziekenhuis 

3 
Ziekenhuis 

4 
Ziekenhuis 

5 
Ziekenhuis 

6 
Ziekenhuis 

7 
Ziekenhuis 

8 
Ziekenhuis 

9 
Ziekenhuis 

10 
Ziekenhuis 

11 TOTAAL 

Aantal For-K 
IBE-bedden 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 24+4 7+1 7+1 7+1 14+2 101+15 

Aantal For-K 
crisisbedden 2 3 2 2 0 5 0 4 3 3 3 27 

             

KOSTEN             

Directe 
kosten: 
personeel 

1.524.368 1.646.706 1.188.450 1.388.633 1.163.688 1.867.991 4.285.707 1.533.741 1.815.644 1.404.014 2.727.951 20.546.893 

Directe niet-
personeekost
en 66.805 6.274 52.839 175.227 8.215 146.780 24.586 253.762 191.603 49.766 154.554 1.130.411 
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Totale directe 
kosten 1.591.173 1.652.980 1.241.289 1.563.860 1.171.903 2.014.771 4.310.293 1.787.503 2.007.247 1.453.780 2.882.505 21.677.304 

Indirecte 
kosten 612.601 239.132 389.554 470.949 367.879 541.542 2.811.056 121.614 173.590 198.445 1.003.812 6.930.174 

              

Totale kosten 2.203.774 2.077.950 1.630.844 2.034.809 1.539.780 2.556.313 7.121.349 1.909.117 2.180.837 1.652.224 3.886.316 28.607.478 
              

BIJDRAGEN              

- Overeen-
komsten voor 
de For-K 
IBE’s 

1.225.895 1.217.994 1.217.994 1.227.870 1.207.772 1.217.994 4.450.633 1.242.354 1.272.250 1.217.994 2.438.721 17.937.471 

- Overeen-
komsten voor 
For-K 
crisisbedden 

185.838 278.758 185.838 180.853 0 464.596 0 379.110 224.502 278.758 273.292 2.451.545 

- Buiten de 
overeen-
komsten  

0  16.885 0 0 0 0 20.592 24.131 0 190.446 350.674 

              

Totale 
bijdragen 
For-K IBE + 
crisisbedden 

1.411.733 1.496.752 1.403.832 1.408.723 1.207.772 1.682.590 4.450.633 1.621.464 1.496.752 1.496.752 2.712.013 20.389.016 

             

VERSCHIL 
KOSTEN-

BIJDRAGEN 
          

For-K IBE + 
crisisbedden 792.041 395.360 227.011 626.086 332.010 873.723 2.670.716 287.653 684.085 155.473 1.174.304 8.218.462 

For-K IBE- 977.879 674.118 412.849 806.939 332.010 1.338.319 2.670.716 666.763 908.587 434.231 1.447.596 10.670.007 
Bij het aantal For-K IBE's: er ontbreekt één IBE omdat deze niet deelnam aan de bevraging. De ziekenhuizen 7 en 11 hebben 2 IBE's. Bij de crisisbedden ontbreken er 5 van 
de 32 gefinancierde crisisbedden, te verklaren door het feit dat 3 ziekenhuizen met For-K crisisbedden niet werden uitgenodigd voor de bevraging omdat ze geen For-K IBE 
hebben. Niettemin werden de gegevens van een van deze ziekenhuizen samengeteld met die van het verwijzende ziekenhuis (ziekenhuis 6). 
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6.6 Kosten per opname en verpleegdag 
Het aantal opnames is gebaseerd op het aantal vermeld in de jaarverslagen 
2018 van de verschillende IBE's (zie hoofdstuk 5). Er werd alleen rekening 
gehouden met opnames in reguliere For-K IBE-bedden. Opnames in 
hervalbedden (voorbehouden voor time-outsddddddddddd) of gedwongen 
opnames worden bij de berekening niet meegeteld (aangezien de zorgduur 
van een GO maximaal 40 dagen bedraagt, behalve in gevallen met 
verderzetting gedwongen verblijf). Deze verderzettingen gedwongen verblijf 
komen niet erg vaak voor, en in geval van handhaving van deze maatregel, 
verhuist de jongere doorgaans naar een ander type ziekenhuisbed. 

Op een totaal van 249 For-K IBE-opnames voor de 11 responderende 
ziekenhuizen worden de totale kosten per opname geschat op €114 889. 
Deze kosten per opname variëren voor de verschillende ziekenhuizen van 
€48 595 tot €222 542. Die variatie heeft uiteraard te maken met de duur van 
de ziekenhuisopname. Dit zijn voor alle duidelijkheid globale kosten, die in 
de veronderstelling van een integratie in een klassiek BFM, zullen worden 
verdeeld tussen de verschillende entiteiten (FOD Volksgezondheid voor het 
BFM zonder infrastructuur, de deelstaten voor de infrastructuur en de 
renovaties, het RIZIV voor de hospitalisatiedagen, de gemeenschappen 
voor het onderwijs).  

Het aantal verpleegdagen wordt niet duidelijk aangegeven in de 
jaarverslagen van de For-K IBE’s. Op basis van de bezettingsgraad van de 
IBE's, teruggebracht op de 365 dagen van het jaar, kunnen we het aantal 

verpleegdagen inschatten. Volgens de overeenkomsten moet de 
bezettingsgraad ten minste 85% bedragen (exclusief hervalbedden): in de 
praktijk ligt dit percentage iets hoger (89%), wat een totaal aantal 
verpleegdagen van 325 oplevert voor de 13 For-K IBE’s. Door de totale 
kosten te delen door het aantal IBE-bedden (n=101) en het aantal 
verpleegdagen, verkrijgen we een totale kostprijs per verpleegdag en per 
bed van €872. 

6.7 Directe kosten 
De directe kosten zijn opgesplitst in personeelskosten en niet-
personeelskosten, met name inventaris- en leveringskosten, servicekosten, 
afschrijvingskosten en overige kosten.  

 Personeelskosten 
Naast de personeelskosten gaven de ziekenhuizen het overeenkomstige 
aantal VTE's op. Deze VTE's zijn opgesplitst op basis van de kwalificatie 
van de werknemer (psychiater/master/bachelor/gebrevetteerd), om zo een 
vergelijking mogelijk te maken met de in de For-K-overeenkomsten 
genoemde normen. Tabel 3 geeft een overzicht van de personeelskosten 
per type VTE dat in For-K IBE's werkzaam is. Uit de eerste vaststellingen 
blijkt dat het aantal VTE's voor de verschillende kwalificaties sterk 
verschilt tussen de ziekenhuizen. 

 

                                                      
ddddddddddd  Een patiënt in een time out-periode is een ex-For-K-patiënt die opnieuw wordt 

opgenomen voor een verblijf van twee weken tot één maand als gevolg van herval of 

een crisis. Maar het kan ook een patiënt uit een andere eenheid of structuur zijn die 
voor een periode van twee weken kan worden geplaatst om de patiënt en zijn 
gebruikelijke zorgverleners een “adempauze” in de begeleiding te gunnen. 
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Tabel 14 – Personeelsuitgaven (in euro) in de verschillende For-K IBE's in 2018 
Responderend 
ziekenhuis 

Aantal 
bedden 

Psychiater Master Bachelor Gebrevetteerd Totaal# 

VTE Kosten VTE Kosten VTE Kosten VTE Kosten VTE Kosten 
Ziekenhuis 1 8 1,4 199.787 3,1 216.703 13,3 856.469 4,0 251.409 21,8 1.524.368 
Ziekenhuis 2 8 1,1* 242.371 1,9 136.331 13,3 971.190 4,9 276.238 21,2 1.626.130 
Ziekenhuis 3 8 0,7* 108.394 3,0 198.371 10,7 653.048 3,8 228.637 18,2 1.188.450 
Ziekenhuis 4 8 1* 118.170 3,5 255.909 10,6 744.344 5,1 306.237 20,2 1.424.660 
Ziekenhuis 5 8 1* 85.667 4,0 285.068 9,9 623.676 2,6 163.091 17,5 1.157.502 
Ziekenhuis 6 8 0,8 169.978 10,4 788.201 11,6 825.242 1,2 61.947 24,0 1.845.368 
Ziekenhuis 7 28 2,5 323.636 11,3 834.609 35,0 2.363.323 9,7 532.011 58,5 4.053.579 
Ziekenhuis 8 8 0,8 156.000 4,0 301.741 10,0 613.347 7,2 447.664 22,0 1.518.752 
Ziekenhuis 9 8 0,5* 87.360 3,2 241.677 14,0 941.312 3,5 182.516 21,2 1.452.865 
Ziekenhuis 10 8 0,7* 136.125 3,6 242.896 9,1 549.814 5,7 314.828 19,1 1.243.663 
Ziekenhuis 11 16 1,5 230.076 6,3 444.221 21,4 1.362.990 10,3 655.778 39,5 2.693.065 

*In deze ziekenhuizen werken de psychiaters op zelfstandige basis; #In het totaal zitten de overige personeelsgebonden uitgaven niet vervat zoals pensioenen, vakantiegeld, 
diversen of andere vergoedingen. Over het aantal For-K IBE's: er ontbreekt één IBE, dat niet deelnam aan de bevraging. De ziekenhuizen 7 en 11 hebben 2 IBE's. 

6.7.1.1 Aantal voltijdsequivalenten 
In de overeenkomsten is per IBE van 8 bedden minstens 20 uur (0,53 VTE) 
kinderpsychiater en 16 VTE personeel (waaronder 3 VTE masters, 8 VTE 
bachelors en 5 VTE gebrevetteerden) vereist. De overeenkomsten staan 
daarnaast een flexibiliteit van 10% toe voor de verdeling van VTE's tussen 
masters/bachelors en gebrevetteerden. Uit een analyse van het aantal 
VTE's blijken de verschillende responderende ziekenhuizen het 
minimumaantal van 0,53 VTE psychiaters en 16 VTE personeel dat 
volgens de For-K-overeenkomsten te bereiken. We stellen zelfs vast dat 
het totale aantal VTE's dat in de For-K IBE's werkzaam is, meer dan 17,5 
VTE's bedraagt voor elke IBE met 8 bedden, hetgeen betekent dat er in elke 

For-K IBE ten minste één extra VTE is. Bekijken we het aantal VTE's dat 
in de For-K IBE’s werkzaam is, in detail, dan zien we dat: 

• Wat de VTE psychiaters betreft, hebben psychiaters in een groot deel 
van de For-K IBE's een zelfstandigenstatuut. Het aantal VTE 
psychiaters in de verschillende ziekenhuizen varieert sterk, van het 
minimum dat in de For-K-overeenkomsten wordt vereist (20 uur - 0,53 
VTE) tot meer dan één VTE. 

• Wat de VTE masters betreft, wordt het in de For-K-overeenkomsten 
vereiste aantal van 3 VTE's bereikt voor alle IBE's, op één na. 
Gemiddeld zijn er tussen 3 en 4 VTE masters per IBE, behalve in één, 
waar het er 10,4 zijn.  
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• Wat de VTE bachelors betreft, wordt het in de For-K-overeenkomsten 
vereiste aantal van 8 VTE bachelors gehaald in alle IBE’s, met 9 tot 14 
VTE’s per IBE.  

• Wat het aantal VTE gebrevetteerden betreft, stellen 7 van de 13 IBE’s 
minder VTE gebrevetteerden tewerk dan het vereiste aantal van 5 
VTE’s in de For-K-overeenkomsten. Twee ziekenhuizen stellen minder 
dan 3 VTE gebrevetteerden tewerk. Voor deze ziekenhuizen merken 
we een herverdeling van de VTE gebrevetteerden naar andere 
kwalificaties (master of bachelor). 

6.7.1.2 Bedrag van de subsidies  
De For-K overeenkomsten schrijven voor dat de personeelskosten ten 
minste 95% van de subsidies moeten uitmaken, exclusief de 
werkingskosten (zie hoofdstuk 4). We stellen vast dat het totale bedrag van 
de personeelskosten van de 13 For-K IBE’s €20 546 893 bedraagt, ofwel 
72,0% van de totale kosten. Ze liggen iets hoger dan het totale bedrag 
(IBE + crisisbedden, inclusief werkingskosten) van de subsidies van de FOD 
Volksgezondheid. 

Figuur 20 toont het verschil tussen personeelskosten en subsidies voor de 
For-K IBE’s (exclusief werkingskosten). In alle For-K IBE's overschrijden de 
personeelskosten het bedrag van de subsidies. 

De verhouding uitgaven/subsidies van de verschillende For-K IBE's varieert 
van 108% tot 174%. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor deze 
variaties:  

• Het totale aantal aangeworven VTE’s per IBE overschrijdt het aantal 
volgens de For-K-overeenkomsten vereiste VTE’s 

• De verhouding in de door de For-K overeenkomsten vereiste 
kwalificatieniveaus wordt niet nageleefd: er worden meer VTE 
masters/bachelors aangeworven dan VTE gebrevetteerden. 

• De anciënniteit en/of de diverse bonussen van het personeel zijn niet 
inbegrepen in de subsidies van de FOD Volksgezondheid. 

• Er kan sprake zijn van een overschatting van het door de For-K IBE's 
aangeworven personeel, in die zin dat zij wellicht ook met andere 
bedden dan de For-K IBE-bedden moeten werken, zoals For-K-
crisisbedden. 

• Wat het aantal aangeworven deeltijdse werknemers betreft, is het 
duurder om verschillende deeltijdse werknemers in dienst te nemen om 
één VTE in te vullen dan om één voltijdse werknemer aan te werven. In 
de focusgroepen kwam naar voren dat het personeel vaak voor 80% in 
dienst was, vooral om de zware aard van het werk te compenseren. 

Figuur 18 – Verschillen tussen de werkelijke personeelsuitgaven en de 
ontvangen subsidies voor het runnen van een For-K IBE per 
ziekenhuis 

 
Over het aantal For-K IBE's: er ontbreekt één IBE, dat niet deelnam aan de 
bevraging. De ziekenhuizen 7 en 11 hebben 2 IBE's. 

 Directe niet-personeelskosten en indirecte kosten.  
De For-K IBE’s hebben naast personeelskosten ook directe niet-
personeelskosten en indirecte kosten. De directe niet-personeelskosten 
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vertegenwoordigen in totaal € 1.130.411, of 4,0% van de totale kosten. We 
stellen grote verschillen vast in directe niet-personeelskosten tussen 
de verschillende For-K IBE's, voornamelijk te verklaren door het verschil 
in afschrijvingskosten tussen de verschillende ziekenhuizen. De indirecte 
kosten vertegenwoordigen €6 930 174, of 24,3% van de totale kosten.  

De personeelskosten buiten beschouwing gelaten, moeten deze indirecte 
kosten worden gedekt door het budget voor de werkingskosten van de For-K 

IBE’s. Het is echter niet duidelijk wat de werkingskosten voor de For-K 
IBE’s zijn. De som van deze kosten overschrijdt ruimschoots het budget 
van de werkingskosten (Tabel 15 – Niet-personeelskosten van For-K IBE's 
in 2018Tabel 15) en is er soms een vijfvoud van. 

 

 

Tabel 15 – Niet-personeelskosten van For-K IBE's in 2018 
IBE Aantal bedden Werkingskosten van 

For-K IBE’s (volgens de 
overeenkomsten) 

Niet-personeelskosten % werkingskosten 
Directe kosten  Indirecte kosten Totaal 

Ziekenhuis 1 8 144.682 66.804 612.601 679.406 470% 
Ziekenhuis 2 8 144.682 6.274 239.132 245.406 170% 
Ziekenhuis 3 8 144.682 52.839 389.554 442.394 306% 
Ziekenhuis 4 8 149.668 175.227 470.949 646.176 432% 
Ziekenhuis 5 8 134.460 8.214 367.879 376.093 280% 
Ziekenhuis 6 8 144.682 146.780 541.542 688.322 476% 
Ziekenhuis 7 28 506.388 24.586 2.811.056 2.835.641 560% 
Ziekenhuis 8 8 147.576 253.761 121.614 375.376 254% 
Ziekenhuis 9 8 144.682 191.603 173.590 365.193 252% 
Ziekenhuis 10 8 144.682 49.765 198.445 248.210 172% 
Ziekenhuis 11 16 289.364 154.554 1.003.812 1.158.366 400% 

Over het aantal For-K IBE's: er ontbreekt één IBE, dat niet deelnam aan de bevraging. De ziekenhuizen 7 en 11 hebben 2 For-K IBE's. 

6.8 Bespreking 
In dit hoofdstuk werden de totale uitgaven van de For-K IBE's weergegeven. 
In 11 ziekenhuizen werd via een bevraging gepeild naar de uitgaven van de 
For-K IBE’s. Eén ziekenhuis (met 1 For-K IBE) nam niet deel aan de 
bevraging. In de 13 For-K IBE’s, verspreid over 11 ziekenhuizen, werd 
volgende vastgesteld:  

• De (directe en indirecte) uitgaven van de For-K IBE’s zijn veel 
hoger dan het bedrag van de subsidies van de FOD 
Volksgezondheid,  

• Er is in elke For-K IBE minstens één extra VTE, 
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• Het totale bedrag aan personeelskosten voor de 13 For-K IBE's 
vertegenwoordigt 72,0% van de totale kosten (direct en indirect), 

• De niet-personeelskosten overschrijden ruimschoots het 
budget voor de werkingskosten van de For-K IBE’s. 

 De uitgaven zijn veel hoger dan het bedrag van de subsidies  
De subsidies aan de IBE's in het kader van de For-K-overeenkomsten 
dekken twee derde van hun totale uitgaven. Maken we een onderscheid 
tussen de directe kosten, die rechtstreeks verband houden met de IBE's, en 
de indirecte kosten, dan blijken de personeelskosten de belangrijkste 
uitgavenpost te zijn. Deze post alleen wordt niet volledig gedekt door de 
subsidies van de FOD Volksgezondheid voor de For-K IBE's. De andere 
directe kosten (voorraad en levering, diensten, afschrijvingen, enz.) 
vertegenwoordigen een klein deel van de directe kosten, maar samen met 
de indirecte kosten overschrijden zij ruimschoots de werkingskosten van de 
IBE's. 

Aangezien sommige eenheden niet uitsluitend uit For-K-bedden bestaan, 
kunnen we deze vaststelling nuanceren. We nemen het voorbeeld van de 
Karibou-eenheid van het CHJT met 14 For-K-bedden en 4 K-bedden, of de 
La Kapeline-eenheid met 8 For-K-bedden en 3 K-crisisbedden. Het is soms 
onmogelijk om de aan For-K-bedden toegeschreven kosten te 
onderscheiden van de kosten voor andere bedden. Doordat het onmogelijk 
is om een onderscheid te maken in de budgetten voor de verschillende 
bedtypes, kunnen bepaalde kosten een overschatting zijn. 

De verschillen in financiering zijn ook groter in de For-K-eenheden met de 
meeste bedden. In principe is er dus geen schaalvoordeel. Dit kan worden 
verklaard door het feit dat de personeelsnormen per For-K-bed vastliggen 
in de overeenkomsten met de FOD. Aangezien minstens 95% van de 
subsidies moet worden besteed aan personeel, is het uiteindelijke effect van 

                                                      
eeeeeeeeeee  INAMI-RIZIV, verpleegdagprijs in een psychiatrisch ziekenhuis op 01/01/2021. 

(https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/verzorging-
ziekenhuizen/Paginas/verpleegdagprijzen-ziekenhuizen.aspx) 

een mogelijk  schaalvoordeel minimaal. Als we de kosten per gebruiksdag 
en per For-K IBE berekenen, komen we uit op €872, wat veel meer is dan 
de geraamde kosten voor een K-bed van € 399,94eeeeeeeeeee. In vergelijking 
met de GI werden de dagelijkse kosten daar geschat op €500 (Cour des 
comptes 2020) . In beide gevallen ligt dit bedrag ver onder de ramingen van 
de For-K in deze analyse. Dit verschil kan worden verklaard door het feit dat 
de berekening van het budget in GI gebaseerd is op het totale jaarbudget 
(opgelegd), terwijl de dagelijkse kosten van de For-K een berekening zijn op 
basis van de werkelijke uitgaven van de For-K IBE’s. 

De For-K-bedindexen maken deel uit van een pilootproject en zijn daarom 
niet officieel. Dit betekent dat de ziekenhuizen die deelnemen aan het 
project niets kunnen factureren aan de verzekeringsinstellingen. De enige 
huidige financieringsbronnen blijven beperkt tot subsidies van de FOD 
Volksgezondheid. Dit heeft wel wat gevolgen, met name voor de bezoldiging 
van het personeel en andere kosten die zinvol zijn voor de goede werking 
van de eenheid (niet-personeelskosten). 

 Financiering van het tewerkgestelde personeel  
De jaarverslagen wezen reeds op de problemen van de eenheden om 
gekwalificeerd personeel aan te werven en te behouden. De confrontatie 
met de doelgroep is een van de aangehaalde redenen voor het probleem 
van jobaantrekkelijkheid en het behoud van personeel. Daarnaast is er in de 
praktijk niet altijd een strikte scheiding tussen de For-K-eenheden en de 
andere eenheden (K-eenheden, crisisbedden, enz.). Het komt voor dat het 
personeel in dienst van de For-K-eenheid zijn tijd over verschillende 
eenheden moet verdelen, net zoals personeel van andere eenheden de 
For-K-eenheid kan versterken, bijvoorbeeld als bewaker of om afwezige 
collega’s te vervangen. 

Een andere verklaring kan te vinden zijn in de financiering van het 
personeel. Het voor het personeel bestemde budget is een gesloten budget, 
dat in de loop der jaren relatief onveranderd is gebleven. Het is daarom 

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/verzorging-ziekenhuizen/Paginas/verpleegdagprijzen-ziekenhuizen.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/verzorging-ziekenhuizen/Paginas/verpleegdagprijzen-ziekenhuizen.aspx
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onmogelijk om een salarisevolutie met anciënniteit aan te bieden. Het 
pilootproject For-K loopt al bijna 20 jaar en het personeel dat er werkt, kan - 
terecht - rekenen op loonerkenning van zijn anciënniteit. De integratie in een 
structurele financiering zal deze salariserkenning mogelijk maken (via de 
klassieke berekeningsmechanismen van de structurele BFM-budgetten). 
We merken op dat bonussen of andere voordelen een keuze van de 
werkgever zijn, die niet zal afhangen van een integratie in het BFM. De 
specialisatie van verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in geestelijke 
gezondheid en psychiatrie wordt op een dienst kinderpsychiatrie momenteel 
niet erkend. De erkenning van deze specialisatie kan gekwalificeerd 
personeel aantrekken en behouden. 

Een ander gevolg van het gesloten budget zien we in de toepassing van de 
IF-IC-barema’sfffffffffff. Deze barema’s zijn van kracht sinds juni 2018 voor alle 
nieuwe contracten en voor verplegend en verzorgend personeel dat voor 
deze barema’s heeft gekozen. Wat de contracten voor de pilootprojecten 
betreft, is er vanwege het gesloten budget weinig of geen compensatie in 
de personeelskosten. Men schat dat de IF-IC-barema’s in de pilootprojecten 
zullen leiden tot een stijging die vijf keer lager ligt dan bij de contracten die 
worden gesloten in het kader van de vaste eenheden , hetgeen tot nu toe 
weinig gevolgen heeft gehad voor de ziekenhuizen. Echter, in de loop van 
2021 zullen alle diensten moeten rekening houden met de IF-IC-barema’s, 
hetgeen de salariskosten zal doen toenemen. Zonder aanpassing van de 
subsidiebudgetten zullen de ziekenhuizen deze kosten moeten 
compenseren. 

Aantal gefinancierde mandaten 
Hoewel For-K-eenheden beter bemand zijn dan andere psychiatrische 
diensten (bijvoorbeeld de K-diensten waar de norm 21 VTE’s per 20 bedden 
is), blijkt toch dat het aantal gefinancierde VTE’s in de praktijk ontoereikend 
is, vooral voor het opzetten van een 24-uurs permanentiesysteem naast een 
optimale therapeutische ondersteuning. Uit onze analyse blijkt dat het aantal 
in For-K-eenheden tewerkgestelde VTE’s in alle eenheden hoger is dan het 

                                                      
fffffffffff  https://www.infirmieres.be/actualites/une-nouvelle-facon-de-remunerer-les-infirmiers-

et-aides-soignants 

aantal dat in de overeenkomsten is voorzien. Het zal wellicht nodig zijn om 
het aantal VTE's vereist voor de For-K-eenheden te herzien. In de 
overeenkomsten is een minimumaantal A2-gediplomeerden 
(gebrevetteerden) vastgelegd dat in dienst moet worden genomen, maar uit 
de bevraging bij de belanghebbenden blijkt dat er nood is aan gekwalificeerd 
personeel. Daarom zou het aandeel A1-gediplomeerden moeten worden 
vergroot. Het probleem van de personeelsnormen in de psychiatrie en de 
kinderpsychiatrie komt steeds terug: tot op heden bestaat er geen norm die 
is afgestemd op de noden van jongeren. Vandaar de noodzaak om zich aan 
te passen aan de realiteit op het terrein. 

Financiering van personeel vergoed per prestatie 
Als de For-K-zorgeenheden volwaardig deel uitmaken van het 
gezondheidssysteem en niet als pilootproject zoals nu, dan zouden de 
honoraria per prestatie van artsen en andere zorgverleners , a priori via de 
nomenclatuur worden vergoed. Men zou ook financiering via het 
zorgtrajectmechanisme kunnen overwegen. De vraag rijst of de door 
psychiaters en klinisch psychologen gehanteerde nomenclatuur geschikt is 
voor een behandeling op een For-K-afdeling. Volgens dr. B. Piccinin, 
kinderpsychiater en hoofd van de dienst jeugdzorg bij CHJ Titeca, blijkt dat 
niet het geval.  

Gezien de kenmerken van jongeren vereist een intensieve behandeling 
frequent overleg, een permanente en continue aanwezigheid bij de 
patiënt (continue zorg, herhaalde crises,…). Dat is niet te vergelijken 
met de A-, K- of T-bedden, vermits het schema “opname-snelle zorg-
snel ontslag” niet past in de setting van een For-K-eenheid. De 
honoraria voor toezicht moeten er hoger zijn dan voor de K- of IB-
bedden, en ook minder snel afnemen.  

Persoonlijke communicatie van dr. B. Piccinin, hoofd van de dienst 
jeugdzorg bij CHJ Titeca 

https://www.infirmieres.be/actualites/une-nouvelle-facon-de-remunerer-les-infirmiers-et-aides-soignants
https://www.infirmieres.be/actualites/une-nouvelle-facon-de-remunerer-les-infirmiers-et-aides-soignants


 

202  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

Een andere mogelijkheid zou zijn om een gedetailleerd zorgtraject rond de 
patiënt te overwegen, maar dat zou moeilijk uitvoerbaar zijn wegens de 
verscheidenheid aan therapieën die op de For-K IBE's worden verstrekt. 

De kwestie van de financiering van psychiaters werd ook voorgelegd aan de 
Vlaamse Vereniging Kinder- en Jeugdpsychiatrie (VVK). Voor de 
pilootprojecten stellen we vast dat het RIZIV heeft besloten om de bijdrage 
aan socialezekerheidsuitkeringen niet meer toe te kennen, en dit met 
terugwerkende kracht vanaf 2017. Dit komt neer op een inkomensverlies 
van ongeveer €5000 per zorgverlener op jaarbasis op vlak van 
pensioenopbouw. Dit is (mogelijk) een extra rem op de aanwerving van 
nieuwe gekwalificeerde kinderpsychiaters. Het financieringsmechanisme is 
aan herziening toe. 

Twee belangrijke activiteiten van de For-K zouden moeten worden voorzien 
in de financiering, met name multidisciplinair overleg en niet-zorgactiviteiten 
voor jongeren. 

• Multidisciplinair overleg: dit overleg is cruciaal in de zorg voor de 
patiënt, en wordt regelmatig georganiseerd met de verschillende 
zorgverleners, onder wie de kinderpsychiaters en psychologen. Het 
omvat de "externe” multidisciplinaire bijeenkomsten met de patiënt 
(en zijn familie) waarbij partners betrokken zijn (zowel in als buiten het 
ziekenhuis, zoals de rechtbank, de gemeenschapsinstellingen, 
diensten van derden, de casemanager, het netwerk, enz.), de interne 
bijeenkomsten van het multidisciplinaire team, en de 
overlegvergaderingen in aanwezigheid van de patiënt en zijn 
multidisciplinaire referenten (psychologen, opvoeders, maatschappelijk 
werkers, verpleegkundigen, leerkrachten, ...). Het aantal 
overlegbijeenkomsten verschilt van patiënt tot patiënt: hoe complexer 
de situatie, hoe meer partners betrokken zijn. Voor deze vergaderingen 
zijn ook vaak verplaatsingen nodig (met name voor hoorzittingen in 

                                                      
ggggggggggg Het plaatsingsbeleid voor jongeren in openbare instellingen voor jeugdbescherming, 

Verslag van het Rekenhof gestuurd naar het Parlement van de Franse Gemeenschap, 
Brussel, februari 2020 

de verschillende jeugdrechtbanken, contacten met sociale diensten, 
casemanagement, ...). 

• Activiteiten die niet voorzien zijn in de zorgnomenclatuur: 
leeractiviteiten (tuinieren, creatieve workshops, enz.), vrijetijds- en 
ontspanningsactiviteiten (relaxatie, begeleide bemiddeling, enz.), 
sociaal-educatieve zorg (opvoeders, animatoren, sportanimatoren, ...) 
en schoolgeld, moeten ook worden opgenomen in de financiering van 
For-K-eenheden.  

 Niet-personeelskosten 
De niet-personeelskosten overschrijden, soms tot meer dan 5 keer, de 
werkingskosten die aan de IBE's worden toegekend. Als we de kosten 
van de For-K vergelijken met die van een huisvesting in GI's in Wallonië, 
zoals vermeld in het recente verslag van het Rekenhofggggggggggg, bedragen 
de totale uitgaven voor de 13 For-K IBE’s €28 793 312 voor 116 plaatsen 
verdeeld over 11 ziekenhuizen. In de GI’s bedragen de totale uitgaven €44,7 
miljoen voor 245 opvangplaatsen verdeeld over de 6 Waalse instellingen. 
De personeelskosten in de GI's zijn de grootste post en vertegenwoordigen 
tot 90% van de jaarlijkse kosten (40,1/44,7 miljoen euro). Voor de IBE's zijn 
de personeelskosten ook de grootste post, maar ze vertegenwoordigen 
slechts 72,0% van de totale kosten (€ 20.546.893/€ 28.607.478). Het 
verschil zit in de niet-personeelskosten, waaronder infrastructuurkosten 
(twee keer zoveel For-K-faciliteiten als GI’s), de kosten van psychiatrische 
zorg voor de For-K IBE's en de onderhoudskosten van de jongeren (geschat 
op 4% van de jaarlijkse kosten van GI's).  

Deze kosten worden momenteel door de ziekenhuizen zelf gedekt, meestal 
met eigen middelen. Integratie in de structurele financiering zal ervoor 
kunnen zorgen dat bepaalde kosten door het federale BFM en de 
verzekeraars kunnen worden gedragen (via facturatie voor een 
verpleegdag).  
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6.8.3.1 Infrastructuurkosten.  
De infrastructuur is de verantwoordelijkheid van de deelstaten. Sinds 2018 
al voorziet Vlaanderen dat K-bedden financiering kunnen aanvragen voor 
infrastructuurhhhhhhhhhhh. We weten niet of er al aanvragen zijn ingediend. In 
Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap bestaat geen specifieke 
subsidie die vergelijkbaar is met de Vlaamse subsidie voor beveiligde 
infrastructuur. In Wallonië berust de financiering van de 
ziekenhuisinfrastructuur (inclusief de kosten voor de bouw, renovatie, 
uitrusting en het materiaal, onderhoud van de infrastructuur) nu op het 
principe van de prijs van het ziekenhuisverblijf per opgenomen patiënt. Dit 
ingewikkelde financieringssysteem is alleen van toepassing op patiënten 
voor wie een ziekenhuisopname in rekening wordt gebracht in het kader van 
de verplichte verzekering. Bijgevolg is het thans niet van toepassing op 
patiënten in For-K. In Brussel heeft de GGC tot op heden nog geen wettelijk 
kader vastgelegd voor de financiering van ziekenhuisinfrastructuren. 

6.8.3.2 Kosten voor de jongeren  
De overige niet gedekte kosten zijn voornamelijk de somatische zorg, en 
de persoonlijke uitgaven van de jongeren. Deze kosten worden 
doorgaans gedekt door het ziekenfonds van de jongeren, door hun ouders 
of door de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van de jeugdhulp. 
Vroeger werden sommige van deze facturen in de Federatie Wallonië-
Brussel betaald door de sector Jeugdhulp. In 2019 heeft Jeugdhulp de 
financiële steun voor de gezondheidszorg van jongeren afgeschaftiiiiiiiiiii. De 
Federatie Wallonië-Brussel stort ook een forfaitaire som zakgeld voor 
jongeren die zijn ondergebracht in structuren die rechtstreeks afhankelijk 
zijn van hun voogdij, maar een For-K-eenheid valt hier niet onder. De ouders 

                                                      
hhhhhhhhhhh  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=201811302 

1&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero
=1&sql=(text+contains+(%27%27))#hit1 

iiiiiiiiiii  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=fr&caller=list&la=f&fromta 
b=loi&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%272019-01-23%27  

of jongeren moeten ook een bijdrage betalen, maar slechts weinig gezinnen 
van de For-K-populatie zijn hiertoe in staat.  

In de Vlaamse Gemeenschap kent de Vlaamse regering zakgeld toe aan 
minderjarigen die aan een residentiële dienst worden toevertrouwd via 
Jeugdhulpjjjjjjjjjjj, in het bijzonder diensten die door de Gemeenschap worden 
georganiseerd op basis van het decreet van 15 februari 2019 betreffende 
het jeugddelinquentierecht, of die voldoen aan de voorwaarden vastgelegd 
door de Gemeenschap. Het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht 
voorziet uitdrukkelijk in de toewijzing aan een For-K, maar het gaat niet om 
een dienst die door de Vlaamse Gemeenschap wordt voorzien of die voldoet 
aan de door de Gemeenschap gestelde voorwaarden. For-K's vallen dus 
niet onder deze categorie. 

De structurele financiering zal niets veranderen aan de manier waarop de 
somatische zorg of de persoonlijke uitgaven van de jongeren worden 
betaald. Jongeren zullen bovenop een persoonlijk aandeel moeten 
betalen voor hun ziekenhuisopname. Dit kan problematisch zijn omdat de 
meeste jongeren uit precaire milieus komen, met over het algemeen een 
basisziekteverzekering (geen aanvullende verzekering) waarmee zelfs de 
ouders niet altijd in orde zijn. Soms zijn ze gewoon helemaal niet gedekt 
door een ziekenfonds. De Federatie Wallonië-Brussel gaat ervan uit dat het 
de taak van de opvanginstelling is om de ziekteverzekering van de jongere 
in orde te brengen, wat op zich betwistbaar is aangezien deze 
administratieve rol perfect zou kunnen worden vervuld door de instantie die 
de hulp of bescherming verleent. Dit probleem van de financiering van de 
kosten voor jongeren is al meermaals aan de orde geweest.  

“We zijn vooral bezorgd over de integratie van een dergelijk project 
in een klassiek BFM-mechanisme. Dit zou een beheer van de 
ziekteverzekeringssituatie van de patiënt impliceren en dus van de 
facturatiekosten en extra maatschappelijk werkers. Dan zou de 

jjjjjjjjjjj  Art. 3 § 1 en 26 Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de 
minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende 
het jeugddelinquentierecht, K.B. 4 oktober 2004. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018113021&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#hit1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018113021&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#hit1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2018113021&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#hit1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=fr&caller=list&la=f&fromtab=loi&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%272019-01-23%27
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=fr&caller=list&la=f&fromtab=loi&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date%272019-01-23%27
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vraag rijzen "wie de rekening van het ziekenhuisverblijf betaalt". 
Uittreksel uit een gesprek met het IsoSl-team, september 2019. 

Op dit moment blijkt uit deze analyse dat de ziekenhuizen die deelnemen 
aan het For-K-pilootproject heel wat kosten dragen (tot een derde van de 
totale kosten) die niet gedekt zijn door de subsidies van de FOD 
Volksgezondheid.  

Zodra de For-K-bedden erkend zijn, zijn alle indirecte kosten van de 
ziekenhuizen financierbaar (FOD Volksgezondheid voor het BFM exclusief 
infrastructuur, de deelstaten voor de infrastructuur en renovaties, het RIZIV 
voor de opnamedag, de Gemeenschappen voor de schoolkosten). Het 
persoonlijk aandeel voor de ziekenhuisopname, de kosten voor jongeren 
zoals ambulante zorg, persoonlijke kosten, of andere, zijn kosten die niet 
gedekt zouden zijn, zelfs mochten ze in het klassieke BFM zijn opgenomen. 
De vraag is wie deze kosten zal dragen. Indien men van mening is dat de 
gezinnen moeten bijdragen, zal een passend mechanisme moeten worden 
gevonden (bijv. via een beslag op de kinderbijslag, of via de 
ziekteverzekering van de ouders). Wordt er geen oplossing gevonden, dan 
blijven deze kosten ten laste van de eigen middelen van de ziekenhuizen. 
De impact van deze kosten op het budget van de ziekenhuizen zou kleiner 
zijn dan nu het geval is. Maar inzake de kosten voor jongeren en de 
regularisatie van hun sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering) 
zouden extra maatschappelijk werkers nodig zijn die zich met deze aspecten 
bezighouden. Dit administratieve werk is tijdrovend en mag de activiteiten 
die aan de jongeren worden aangeboden niet in het gedrang brengen. 

 Gevolgen van de integratie van For-K in de structurele 
financiering van ziekenhuizen 

De integratie van For-K in de structurele financiering van ziekenhuizen zal 
verschillende gevolgen hebben. Het financiële voordeel voor het personeel 
en de ziekenhuizen is meer dan duidelijk. Desalniettemin zijn er nog een 
aantal vragen die moeten worden opgehelderd, met name over de manier 
waarop het ziekenhuisverblijf zal worden gefinancierd, de verschillende 
activiteiten die in de eenheden worden georganiseerd, de verschillende 
samenwerkingen met alle actoren, de infrastructuur en de noden van 
jongeren (onderwijs, somatische zorg, vervoer, dagelijkse kosten…). De 

gedeelde bevoegdheden en de diversiteit van de juridische statussen 
van jongeren (MOF, VOS, GO, enz.) maken de financieringsregels 
complex en vereisen een meer diepgaande financiële analyse om 
precies te bepalen wat de noden van de For- K IBE’s zijn en hoe ze 
moeten worden gefinancierd. Er zullen nog steeds bepaalde uitgaven zijn 
die niet worden gefinancierd en die de verantwoordelijkheid blijven (van de 
familie) van de patiënt of van het ziekenhuis.  

We merken op dat in deze analyse geen rekening werd gehouden met de 
subsidies van de For-K-overeenkomsten voor de IBW- en SGA-eenheden. 
Deze eenheden zullen ook grondig onder de loep moeten worden genomen 
om te bepalen hoe zij zullen worden gefinancierd indien For-K wordt 
geïntegreerd in de structurele financiering van de ziekenhuizen. Bovendien 
werd deze bevoegdheid voor de IBW-eenheden overgedragen aan de 
gemeenschappen en zal er dus geen federale financiering voor deze 
initiatieven meer zijn als de For-K-overeenkomsten worden afgeschaft.  

Als de For-K IBE worden opgenomen in de structurele financiering van 
de ziekenhuizen zal dit, als gevolg van de gedeelde bevoegdheden en 
de diversiteit van de juridische statussen van jongeren (MOF, VOS, 
GO, enz.), de financieringsregels complex maken en een meer 
diepgaande financiële analyse vereisen om precies te bepalen wat de 
noden van de For-K IBE’s zijn en hoe ze moeten worden gefinancierd. 
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7 FOR-K IN BESTAANDE REGISTRATIES 
7.1 Kernpunten 

• De geraadpleegde registraties uit de drie betrokken sectoren 
(geestelijke gezondheidszorg, justitie en jeugdhulp) zijn 
hoofdzakelijk administratieve registers. 

• For-K bedden zijn geen officiële bedden en werden niet in deze 
registers opgenomen. 

• Het is onmogelijk om de For-K-patiënten te identificeren in elke 
sector: we beschikken slechts over een ruwe schatting van de 
populatie in de For-K bedden. 

• De in de gegevensbanken gebruikte variabelen om de jongeren 
te beschrijven, zijn niet dezelfde, waardoor het onmogelijk is om 
de gegevens van de verschillende sectoren aan elkaar te 
koppelen. Een overzicht van de trajecten van de jongeren 
bestaat niet, deels vanwege het beroepsgeheim van de 
verschillende sectoren. 

• Ziekenhuizen die gedwongen opnames (GO) op zich nemen, 
moeten erkend zijn, en zijn verplicht het jaarlijkse aantal GO’s te 
rapporteren. Toch verschilt het jaarlijkse aantal GO’s in de 
registraties (geestelijke gezondheidszorge, justitie en bevoegde 
regionale overheden). 

                                                      
kkkkkkkkkkk  Datum van 02/12/2020; Dienst Data en Strategische Informatie, FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, België. 

7.2 Inleiding 
We hebben geprobeerd te achterhalen in hoeverre de 
besluitvormingsprocedures voor jongeren met psychiatrische problemen en 
hun zorgtrajecten geregistreerd zijn. We hebben daarvoor verschillende 
bronnen geraadpleegd die mogelijk relevante gegevens bevatten. In dit 
hoofdstuk nemen we deze gegevensbronnen in de drie bij For-K betrokken 
sectoren (geestelijke gezondheidszorg, justitie en jeugdhulp) onder de loep 
en leggen we de meest recente cijfers voor. 

7.3 Methoden 

 Sector geestelijke gezondheidszorg 
Sinds 1 juli 1996 zijn de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) een 
verplichte registratie in alle psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische 
afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) in België. De MPG zijn 
bedoeld om het vooropgestelde gezondheidsbeleid te ondersteunen bij het 
bepalen van de nood aan psychiatrische uitrusting, het definiëren van 
kwalitatieve en kwantitatieve normen voor de erkenning van psychiatrische 
ziekenhuizen en afdelingen/psychiatrische verzorgingstehuizen/initiatieven 
voor beschut wonen, het organiseren van de financiering van psychiatrische 
ziekenhuizen en afdelingen, waaronder de controle op de efficiënte 
aanwending van de toelagen uit de openbare middelen, en het uitwerken 
van een beleid op basis van epidemiologische gegevens.  

De informatie wordt doorlopend verzameld en omvat onder meer de 
diagnose bij opname, de sociaal-demografische gegevens van de patiënt, 
het type van opname in en het ontslag uit de afdelingen, de diagnose en de 
restproblemen bij ontslag.  

Om deze analyse te kunnen uitvoeren, heeft het KCE een extractie 
gevraagd van de gegevens geregistreerd in de MPGkkkkkkkkkkk die betrekking 
hebben op de opnames van alle patiënten van 12 tot 18 jaar. Er werd een 
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onderscheid gemaakt tussen opnames in ziekenhuizen met een For-K IBE 
(N=12) en ziekenhuizen zonder een For-K IBE. De wijze van opname in een 
psychiatrisch ziekenhuis en de tussenpersoon in het dossier van de jongere 
vóór de opname werden onderzocht.  

De wijze van opname via gerechtelijke maatregel wordt gedefinieerd als een 
door een wettelijke schikking opgelegde opname. De mogelijke redenen 
voor opname zijn gedwongen opname, verderzetting (van gedwongen 
verblijf), probatie of een andere juridische voorwaarde. Wanneer een 
maatregel wordt toegepast, moet de meest dwingende maatregel worden 
gekozen. Een opname via bijstand aan een persoon in nood vormt geen 
wettelijke verplichting. In de definities die in de MPG worden gebruikt, vinden 
welllllllllll:  

• Gedwongen opname: opname als gevolg van de toepassing van de wet 
van de bescherming van de geesteszieke (26 juni 1990). Voor patiënten 
opgenomen onder de collocatiewetgeving die van kracht was vóór 
1990, moet deze code ook worden geregistreerd. Dit is enkel van 
toepassing voor patiënten die in de instelling verbleven vóór het 
invoeren van de MPG-registratie. 

• Verderzetting gedwongen verblijf: wanneer de opname wordt 
voortgezet als gevolg van de toepassing van de wet van de 
bescherming van de geesteszieke (26 juni 1990). 

• Probatie: opname als gevolg van de wettelijke regeling betreffende 
probatie. Dat is een beslissing van de rechtbank waarbij iemand die, 
meestal voor de eerste maal, veroordeeld is voor strafbare feiten zich 
laat behandelen in een psychiatrische instelling. De straf wordt 
uitgesteld mits de patiënt zich aan de voorwaarden houdt. 

• Andere juridische voorwaarde: wanneer de opname valt onder andere 
wettelijke regelingen dan de gedwongen opname, de verderzetting of 
de probatie. 

                                                      
lllllllllll  https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ 

ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg/richtlijnen-mpg  

• Bijstand aan een persoon in nood: wanneer bij de opname de patiënt 
wegens zijn psychische of lichamelijke toestand niet in staat is om een 
beslissing tot opname expliciet te aanvaarden (bijv. een patiënt die 
ernstig verward of dement is, een patiënt die bij opname in coma is, een 
mutistische patiënt). 

De tussenpersoon in het dossier van de jongere vóór opname: bij de MPG-
registratie worden de 3 verschillende personen, instellingen of instanties die 
tussenbeide kwamen en die actief deelnamen aan het 
besluitvormingsproces dat tot de opname heeft geleid, aangeduid, ongeacht 
de chronologische volgorde van de opeenvolgende tussenkomsten. De 
tussenpersoon die voor ons van belang is, is de juridische instantie. Dat kan 
de vrederechter, de jeugdrechter, de procureur, ... zijn. 

For-K-bedindexen zijn geen officiële indexen en zijn niet terug te vinden in 
de MPG. Om de For-K-patiënten te identificeren, werd voor de jaren 2013-
2018 een selectie gemaakt van de patiënten:  

• die via een gedwongen opname, verderzetting, of een andere 
juridische voorwaarde werden opgenomen, 

• bij wie een van de tussenpersonen een juridische instantie was 
(vrederechter, jeugdrechter, procureur).  

De gegevens die we in dit hoofdstuk voorleggen, zijn afkomstig van de 
MPG-databank, en werden geëxtraheerd op 12/02/2020; Dienst Data en 
Strategische Informatie, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, België 

 Juridische sector 
De jaarstatistieken van de jeugdparketten en de rechtbanken worden 
opgesteld door het openbaar ministeriemmmmmmmmmmm. Zij bevatten cijfers 
over de opsporing en vervolging van strafzaken door de correctionele 
parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg en door het federaal parket 
(2006-2018), en over de instroom van protectionele zaken op de 

mmmmmmmmmmm  https://www.om-mp.be/nl/meer-weten/statistieken 

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg/richtlijnen-mpg
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mpg/richtlijnen-mpg
https://www.om-mp.be/nl/meer-weten/statistieken
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jeugdparketten bij de rechtbanken van eerste aanleg (2010-2018). De 
jeugdbeschermingszaken omvatten zowel de als misdrijf omschreven feiten 
(MOF) als de verontrustende situaties (VOS).  

De gegevens beschrijven het aantal gevallen en het unieke aantal jongeren, 
per leeftijd en geslacht. De gegevens worden op drie aggregatieniveaus 
weergegeven: nationaal, per rechtsgebied en per parket. De gegevens per 
parket worden weergegeven volgens de nieuwe territoriale structuur van het 
openbaar ministerie (sinds 1 april 2014), gebaseerd op 14 parketten.  

Ook de jaarstatistieken van hoven en rechtbanken werden 
geraadpleegdnnnnnnnnnnn. Elk jaar is de steundienst verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en publicatie van de activiteitstatistieken van het gerechtelijk 
apparaat in België. Deze statistieken hebben betrekking op het aantal 
nieuwe zaken, hangende zaken en behandelde zaken per burgerlijk jaar. 
Het doel van deze statistieken is om middelen op een geobjectiveerde, 
transparante en evenredige wijze te verdelen en te komen tot een 
monitoringsysteem van kwalitatieve, betrouwbare en actuele 
beheersinformatie. Hiervoor kunnen nationale en lokale 
beheersverantwoordelijken gebruikmaken van praktische dashboards. 
Gegevens voor 2014 zijn niet gepubliceerd en niet beschikbaar. Zowel als 
misdrijf omschreven feiten (MOF) als verontrustende situaties (VOS) en 
gedwongen opnames worden hierin beschreven. 

 Jeugdhulpsector 

7.3.3.1 De gegevens van het ‘Agentschap Opgroeien’ 
Agentschap Opgroeien is het Vlaamse agentschap dat Kind en Gezin, 
Jongerenwelzijn en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH) groepeert. Het doel van dit agentschap is alle 
mogelijke kansen te kunnen bieden aan alle jongeren en gezinnen in 
Vlaanderen en Brussel (voor hulpvragen in het Nederlands). Via dit 
agentschap worden ook de gegevens van jongeren verkregen die door 

                                                      
nnnnnnnnnnn  https://www.tribunaux-rechtbanken.be/nl/college-van-de-hoven-en-rechtbanken 

jeugdhulp en jeugdbescherming worden opgevolgd. De gegevensbanken 
waarin de jeugddossiers worden geregistreerd, zijn Domino-Insisto-Binc.  

• DoMinO (Dossier Minderjarigen Opvolgingssysteem) is een 
internettoepassing die gegevens bevat over activiteiten met betrekking 
tot jongeren, zowel vrijwillig als gerechtelijk, en die de hulpverleners 
helpt bij het bepalen welke maatregelen ze moeten nemen en bij het 
formuleren van een voorstel voor de verdere behandeling van gevallen. 

• INSISTO (informatiesysteem Intersectorale Toegangspoort) is een 
applicatie voor het behandelen van aanvragen voor niet-rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp voor een minderjarige, het verlenen van een 
toegangsattest, en het effectief toewijzen van een hulpaanbod van een 
voorziening aan de hand van een aanvraagdossier. 

• BINC (Begeleiding in Cijfers) is het uniforme registratiesysteem voor 
private voorzieningen jeugdhulp. De voorzieningen vangen de door de 
jeugdrechtbanken of comités voor bijzondere jeugdzorg doorverwezen 
minderjarige jongeren op. Van elke jongere wordt vervolgens een 
dossier bijgehouden in het registratiesysteem; de betrokken partijen 
kunnen deze rapporten op elk moment raadplegen. Zo kan de 
bezettingsgraad van de residentiële voorzieningen in real time worden 
gevolgd, evenals het profiel van de jongeren die er worden 
ondergebracht.  

Uit deze gegevensbanken werd een extractie gemaakt van het aantal 
afgesloten dossiers (en patiënten) waarbij een samenwerking plaatsvond 
met de geestelijke gezondheidszorgsector (voor de jaren 2015-2018). 
Buiten de gegevensbanken worden de cijfers jaarlijks door het Agentschap 
Opgroeien opgenomen in een jaarverslagooooooooooo. Deze jaarverslagen 
werden eveneens gebruikt als informatiebron.  

ooooooooooo  https://www.jaarverslagjeugdhulp.be/ 
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7.3.3.2 De gegevens van de Federatie Wallonië-Brussel 
De Federatie Wallonië-Brussel is bevoegd voor de bijstand aan en de 
bescherming van jongeren. De gegevensbank voor de registratie van 
jeugddossiers is Imaj (Interventions et Mesures d'Aide aux Jeunes). IMAJ is 
een elektronisch programma voor het beheer van interventies en 
steunmaatregelen voor jongeren. Deze administratieve gegevensbank werd 
in 2013 opgericht en wordt onder meer gebruikt voor betalingsdoeleinden. 
Ze optimaliseert het beheer van de interventies en bevordert de zorg voor 
jongeren. 

Uit de gegevens van jongeren die een beroep deden op de diensten voor 
jeugdhulp in de Federatie Wallonië-Brussel, werden de jongeren 
geselecteerd die in 2018 gedurende minstens één dag in een (al dan niet 
psychiatrisch) ziekenhuis werden opgenomen. Er werd een onderscheid 
gemaakt tussen ziekenhuizen met een For-K IBE en andere ziekenhuizen, 
alsook tussen jongeren die vrijwillig werden opgenomen en jongeren die 
gedwongen werden opgenomen. 

 Voor de gedwongen opnames 
Bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, het AVIQ voor het Waals Gewest en de dienst 
Welzijn Volksgezondheid en Gezin (Zorginspectie) voor het Vlaams 
Gewest, werden het aantal voor gedwongen opnames erkende 
ziekenhuizen, en de GO-statistieken van de laatste jaren opgevraagd. 

7.4 Resultaten  
De grote moeilijkheid met de bestudeerde populatie - jonge patiënten met 
een gerechtelijk dossier en met psychiatrische stoornissen - is de 
intersectorialiteit. De populatie is immers zeer beperkt en zeer specifiek. Ze 
wordt geregistreerd in elke betrokken sector, aan de hand van beschrijvende 
sectorspecifieke variabelen (justitie, jeugdhulp, psychiatrie). Deze registers 
zijn administratieve registers en verzamelen geen gegevens voor 
wetenschappelijke doeleinden. Het is niet duidelijk in welke mate For-K-
patiënten kunnen worden geïdentificeerd of worden geïdentificeerd.  

 

• Het is onmogelijk om de For-K patiënten te identificeren in elke 
sector. 

• De variabelen die in de gegevensbanken worden gebruikt om de 
jongeren te beschrijven, zijn niet dezelfde. Daardoor is het 
onmogelijk om de gegevens tussen de verschillende sectoren 
aan elkaar te koppelen. Dit betekent dat we geen overzicht 
hebben van de trajecten van jongeren, deels ook vanwege het feit 
dat deze verschillende sectoren aan het beroepsgeheim 
gebonden zijn. 

 Sector geestelijke gezondheidszorg 
Na analyse van de gegevens uit het MPG-register stellen we vast dat het 
aantal opnames van patiënten van 12 tot 18 jaar gestaag toeneemt sinds 
2013 (Figuur 19).  
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Figuur 19 – Aantal opnames van patiënten van 12 tot 18 jaar in de 
psychiatrische ziekenhuizen /PAAZ (jaren 2013-2018) 

 
Bron: MPG 

Het aantal opnames in ziekenhuizen met een For-K IBE is sinds 2016 stabiel 
(1989 in 2016, 2.037 in 2017 en 1.890 in 2018). Maar dit aantal geeft niet 
het aantal opnames in For-K-bedden weer. Voor de schatting van het aantal 
opnames in For-K-bedden werden twee strategieën toegepast:  

• Volgens de wijze van opname (gedwongen opname (GO) of andere 
juridische voorwaarde). Wat de wijze van opname via GO betreft, weten 
we uit de jaarverslagen van For-K (zie hoofdstuk 5) dat sommige GO's 
in For-K-bedden van IBE’s terechtkomen, vooral in de Federatie 
Wallonië-Brussel (voor het CHJT en IsoSl-ziekenhuizen), maar ook in 
Vlaanderen (waar de GO's meestal in For-K-crisisbedden 
terechtkomen). De wijze van opname onder “andere juridische 
voorwaarde” wordt gemotiveerd door het feit dat de patiënten die in de 
For-K-bedden terechtkomen, patiënten zijn die onder gerechtelijke 
bescherming staan.  

• Volgens het feit dat een van de tussenpersonen in het dossier een 
"juridische instantie" is: patiënten onder gerechtelijke bescherming 
hebben op een bepaald moment contact gehad met een gerechtelijke 
instantie. Deze selectie zal de populatie die voortvloeit uit de eerste 
strategie verruimen of beperken. Deze selectie zal ook toelaten om een 
onderscheid te maken tussen patiënten volgens de wijze van opname.  

7.4.1.1 Schatting van het aantal opnames in For-K-bedden via de 
wijze van opname 

In tabel 16 zien we dat er in de jaren 2013 tot 2018 weinig variatie is in het 
aantal opnames in ziekenhuizen met een For-K IBE via een gedwongen 
opname, verderzetting of andere juridische voorwaarde. Dit aantal opnames 
bedraagt 302 in 2016 en 252 in 2018. Uit vergelijking met de gegevens uit 
de jaarverslagen (zie hoofdstuk 5) blijkt dat deze MPG-cijfers lager zijn (395 
in 2016 en 399 in 2018). In 2013 was het aantal opnames voor GO goed 
voor meer dan de helft van de opnames. Sinds 2015 vertegenwoordigen 
deze opnames nog slechts een derde van de opnames in ziekenhuizen met 
een For-K IBE. In 2018 was er een lichte stijging. Het aantal verderzettingen 
blijft erg laag in vergelijking met het aantal gedwongen opnames. 

Tabel 16 – Aantal opnames in ziekenhuizen met een For-K IBE via een 
gedwongen opname, verderzetting of andere juridische voorwaarde, 
jaren 2013-2018.  

GO Verderzetting Andere 
juridische 

voorwaarde 

Totaal 

2013 107 (51,4%) 5 (2,4%) 96 (46,2%) 208 
2014 94 (41,8%) 13 (5,8%) 118 (52,4%) 225 
2015 93 (34,7%) 16 (6,0%) 159 (59,3%) 268 
2016 101 (33,4%) 10 (3,3%) 191 (63,2%) 302 
2017 96 (35,6%) 5 (1,9%) 169 (62,6%) 270 
2018 98 (38,9%) 10 (4,0%) 144 (57,1%) 252 

Bron: MPG 
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Bij het bekijken van de evolutie van het aantal opnames in ziekenhuizen met 
een For-K IBE per gewest (Figuur 20) stellen we vast dat het aantal 
gedwongen opnames in Vlaanderen sinds 2013 blijft dalen, van 78 naar 43 
in 2018, terwijl dit aantal in Wallonië licht stijgt, van 26 in 2013 naar 38 in 
2018, met kleine jaarlijkse schommelingen. In Brussel blijft het aantal 
gedwongen opnames stijgen, tot 17 in 2017 en 2018. De analyse van het 
totale aantal gedwongen opnames (ziekenhuizen met For-K en zonder 
For-K) wordt beschreven onder punt 7.4. 

Betreffende het aantal opnames voor een 'andere juridische voorwaarde' in 
ziekenhuizen met een For-K IBE zien we dat het aantal tussen 2013 en 2016 
in Vlaanderen stijgt tot 142, maar in de laatste twee jaar opnieuw daalt, met 
94 opnames in 2018. In Wallonië blijft dit aantal constant gedurende deze 
periode, van 20 in 2013 tot 25 in 2018. Ook in Brussel wordt een constante 
stijging vastgesteld, met een opnamecijfer van 25 in 2018. 

Figuur 20 – Evolutie van het aantal opnames in ziekenhuizen met een For-K IBE via gedwongen opname (links) of een andere juridische voorwaarde 
(rechts), per gewest, van patiënten van 12 tot 18 jaar in de psychiatrie (jaren 2013-2018) 

  
Bron: MPG 

7.4.1.2 Schatting van het aantal opnames in For-K-bedden na 
tussenkomst van een "juridische instantie" in het dossier.  

Als we het aantal opnames in For-K-bedden na tussenkomst van een 
"juridische instantie" in het dossierbekijken (Figuur 21), stellen we vast dat 
het aantal opnames in ziekenhuizen met een For-K-eenheid tussen 2013 en 
2018 tussen de 200 en 300 bedraagt. In ziekenhuizen zonder een For-K IBE 

daalt het aantal opnames tussen 2013 en 2016 geleidelijk en blijft stabiel in 
2017 en 2018.  
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Figuur 21 – Aantal opnames in de psychiatrie van patiënten van 12 tot 
18 jaar, na tussenkomst van een "juridische instantie" in het dossier 
(jaren 2013-2018) 

 
Bron: MPG 

Bij de opnames in ziekenhuizen met een For-K IBE zien we een 
verschuiving tussen opnames voor GO, verderzettingen en een andere 
juridische voorwaarde. In 2013 maakten de GO’s meer dan de helft van de 
opnames uit, maar sinds 2015 vertegenwoordigt het aantal opnames voor 
GO slechts een derde van de opnames (Tabel 17). Het aantal 
verderzettingen blijft erg laag in vergelijking met het aantal gedwongen 
opnames. De verschillen tussen gewesten worden weergegeven in Figuur 
22 en zijn vergelijkbaar met het vorige schema. Het totale aantal opnames 
dat in de MPG werd geregistreerd, blijft wel lager dan het aantal opnames 
dat in het hoofdstuk van de jaarverslagen wordt vermeld (cf. Hoofdstuk 5).  

Tabel 17 – Aantal opnames tussen 2013 en 2018 in ziekenhuizen met 
een For-K IBE na een tussenkomst van een “juridische instantie” in het 
dossier, via een gedwongen opname of andere juridische voorwaarde.  

GO Verderzetting Andere 
juridische 

voorwaard
e 

Totaal 

2013 73 (53,7%)  < 5 63 (46,3%) 136 
2014 71 (43,3%) < 5 93 (56,7%) 164 
2015 72 (35,1%) 5 (2,4%) 128 (62,4%) 205 
2016 74 (30,8%) < 5 166 (69,2%) 240 
2017 65 (32,0%) < 5 138 (68,0%) 203 
2018 64 (36,6%) < 5 111 (63,4%) 175 

Bron: MPG 
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Figuur 22 – Evolutie van het aantal opnames in ziekenhuizen met een For-K IBE via gedwongen opname (links) of een andere juridische voorwaarde 
(rechts), per gewest, na een tussenkomst van een “juridische instantie” in het dossier bij patiënten van 12 tot 18 jaar in de psychiatrie (jaren 2013-
2018) 

  
Bron: MPG 

7.4.1.3 Vergelijking met de jaarverslagen. 
We hebben het aantal opnames in For-K IBE's geschat op basis van de 
minimale psychiatrische gegevens. Door twee strategieën te volgen, 
kwamen we op veel lagere schattingen dan vermeld in de jaarverslagen. 

 Juridische sector 
In 2018 telde België 877 345 jongeren van 12 tot 18 jaarppppppppppp. Er 
waren 38 227 (4,4%) jongeren betrokken bij een protectionele zaak voor als 
misdrijf omschreven feiten (MOF) en 29 881 (3,4%) jongeren voor 
verontrustende situaties (VOS). Van hen behoren 5 354 (0,6%) tot de 
categorie protectionele zaak voor MOF én VOS. Het aantal jongeren bleef 
in de loop der jaren stabiel, maar verschilt per gerechtelijk arrondissement 
(Figuur 23). 

 

                                                      
ppppppppppp  www.stabel.be 
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Figuur 23 – Percentage minderjarigen betrokken bij een protectionele zaak voor MOF of VOS per jaar en per gerechtelijke arrondissement  

  
Bron: www.om-mp.be  

Hoewel het aantal jongeren dat betrokken is bij een protectionele zaak 
stabiel is, zien we de afgelopen jaren een sterke stijging in het aantal 
VOS-gevallen ten opzichte van het aantal MOF-gevallen, dat stabiel 
bleef (Tabel 18). Dat betekent dat er in de loop der jaren steeds meer 
gevallen van verontrustende situaties per jongere zijn: tussen 2013 en 2018 

steeg het aantal VOS-jongeren van 22 139 naar 24 527 (stijging met 10,8%), 
en het aantal VOS-dossiers van 38 862 naar 43 736 steeg (stijging met 
12,5%). Ter vergelijking: het aantal MOF-jongeren daalde van 34 655 naar 
32 873 (daling met 5,2%), en het aantal MOF-dossiers van 55 371 naar 456 
736 steeg. 

Tabel 18 – Evolutie van het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar en van protectionele zaken in de jeugdparketten voor België  
België Totaal aantal jongeren 

tussen 12 en 18 jaar 
MOF-jongeren MOF-dossiers VOS-jongeren VOS-dossiers MOF- en VOS-

jongeren 
2013 868.650 34.655 (4,0%) 55.371 22.139 (2,5%) 38.862 5.314 (0,61%) 
2014 868.618 33.738 (3,9%) 54.696 21.551 (2,5%) 38.139 5.354 (0,62%) 
2015 867.396 31.422 (3,6%) 53.527 21.086 (2,4%) 37.690 4.937 (0,57%) 
2016 867.081 33.184 (3,8%) 56.736 22.273 (2,6%) 40.309 5.225 (0,60%) 
2017 870.219 33.256 (3,8%) 55.986 23.670 (2,7%) 41.365 5.358 (0,62%) 
2018 877.345 32.873 (3,7%) 56.736 24.527 (2,8%) 43.736 5.354 (0,61%) 

Bron: www.om-mp.be  

http://www.om-mp.be/
http://www.om-mp.be/
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Uit de jaarstatistieken van de rechtbanken en gerechtshoven, voor de 
rechtbank van eerste aanleg, jeugdzaken, blijkt dat nauwelijks 1% van de 
jongeren onder een gerechtelijke maatregel in een psychiatrische 
instelling wordt geplaatst. Het aantal plaatsingen van minderjarigen in 
psychiatrische instellingen bedroeg 526 in 2015, 343 in 2016 en 521 in 2017. 
Gedwongen opnames worden anders geteld en zijn niet in deze cijfers 
opgenomen. Ze worden later in dit hoofdstuk weergegeven. 

 Sector Jeugdhulp 
Jeugdhulp in België is gefedereerd. Voor meer informatie over de 
organisatie van jeugdhulp in Vlaanderen en de Federatie Wallonië-Brussel, 
zie hoofdstuk 2. We lichten hieronder het aantal jongeren dat in elke 
gemeenschap door jeugdhulp wordt gevolgd, in detail toe. De Federatie 
Wallonië-Brussel en het Vlaamse Gewest hebben elk hun eigen registers 
waarin begunstigden van jeugdhulp worden geregistreerd.   

7.4.3.1 In het Vlaams Gewest 
In het Vlaamse Gewest worden hulpvragen voor niet-rechtstreeks 
toegankelijke jeugdhulp gecentraliseerd bij de “intersectorale 
toegangspoort” (zie Hoofdstuk 3). Het aantal nieuwe aanvragen bedroeg 10 
656 in 2017qqqqqqqqqqq, 10 981 in 2018rrrrrrrrrrr, en 10 916 in 2019sssssssssss. In 
2019 zijn de aanvragen, in volgorde van belangrijkheid, gericht aan:  
jeugdhulp (n= 7 349), de gehandicaptensector (n= 4 329), Kind en Gezin 
(n= 636), de onderwijssector (n= 253). In de categorie Overige werden in 
totaal 129 aanvragen geregistreerd.  

                                                      
qqqqqqqqqqq  https://www.jaarverslagjeugdhulp.be/sites/default/files/topic_files/jaarverslag-

jeugdhulp-2017.pdf 
rrrrrrrrrrr  https://www.jaarverslagjeugdhulp.be/sites/default/files/topic_files/jaarverslag 

jeugdhulp_2018.pdf 

De gemandateerde voorzieningen 
De Ondersteuningscentra jeugdzorg boden in 2019 hulp aan 5 031 kinderen 
(onder wie 2 214 jongeren van 12 tot 17 jaar). De Vertrouwenscentra 
Kindermishandeling kwamen in 2019 tussen voor 1 167 kinderen (onder wie 
337 kinderen van 12 tot en met 17 jaar). 

Gerechtelijke hulp 
Het aantal nieuwe aanvragen voor gerechtelijke jeugdhulp, ongeacht de 
reden, bedroeg 4 855 (waarvan 2 804 voor jongeren tussen 12 en 17 jaar) 
in 2017, 5091 (waarvan 2.923 voor jongeren tussen 12 en 17 jaar) in 2018 
en 5 245 (waarvan 3.025 voor jongeren tussen 12 en 17 jaar ) in 2019. Tabel 
19 toont de verdeling van de maatregelen die voor deze jongeren zijn 
genomen: het aantal maatregelen is de afgelopen drie jaar stabiel gebleven, 
met de meeste maatregelen voor jongeren in VOS.  

Tabel 19 – Aantal nieuwe gerechtelijke maatregelen (gedwongen 
hulpverlening) in het Vlaams Gewest voor de jaren 2017-2019 

 
MOF VOS Dringende 

VOS 
VOS op 
basis van 
een MOF 

Totaal 

2017 1.490 2.754 611 - 4.855 
2018 1.560 2.818 713 - 5.091 
2019 1.580 2.803 795 67 5.245 

Bron: Opgroeien 

sssssssssss   https://www.jaarverslagjeugdhulp.be/detailcijfers/2019/gerechtelijke-
jeugdhulp-sociale-dienst-jeugdrechtbank 

https://www.jaarverslagjeugdhulp.be/sites/default/files/topic_files/jaarverslag-jeugdhulp-2017.pdf
https://www.jaarverslagjeugdhulp.be/sites/default/files/topic_files/jaarverslag-jeugdhulp-2017.pdf
https://www.jaarverslagjeugdhulp.be/sites/default/files/topic_files/jaarverslag
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In totaal waren er 16 295 jongeren met een gerechtelijke maatregel in 2017, 
16 807 in 2018 en 17 513 in 2019. Tabel 20 geeft de maatregelen weer die 
voor deze jongeren werden genomen. De afgelopen drie jaar zijn de cijfers 
stabiel gebleven, maar overheerste het aantal verontrustende situaties.  

Tabel 20 – Aantal jongeren onder de hoede van de 
Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Dienst Jeugdrechtbank 
(gedwongen hulpverlening) in het Vlaams Gewest voor de jaren 2017-
2019 

 MOF VOS Dringende VOS Totaal 
2017 2.301 14.102 845 17.248 
2018 2.373 14.456 994 17.823 
2019 2.467 14.940 1.165 18.572 

Bron: Opgroeien 

Samenwerking met de gezondheidszorgsector 
Van de 9 328 dossiers die in 2018 door jeugdhulp werden afgehandeld 
(vrijwillige en gedwongen hulpverlening), waren er 1 753 18,8%) waarbij 
sprake was van een samenwerking met de gezondheidszorgsector. Dit cijfer 
is constant sinds 2015 (Tabel 21). Voor het referentiejaar 2018 is het aantal 
dossiers waarvoor samenwerking met de gezondheidszorgsector nodig 
was, als volgt verdeeld (een dossier kan het voorwerp zijn van verschillende 
samenwerkingen): 1) ambulante psychiatrische zorg (36,2% van de 
dossiers), 2) consultatie bij een kinderpsychiater (28,5% van de dossiers), 
3) consultatie bij een arts (24,2% van de dossiers), 4) consultaties bij een 
niet nader gespecificeerde therapeut (16,9% van de dossiers), 5) 
hulpverlening aan drugsverslaafden (9,9% van de dossiers), 6) residentiële 
psychiatrische zorg (8,1% van de dossiers in 2018), 7) consultatie in een 
revalidatiecentrum (3,8% van de dossiers in 2018). 

Wat betreft de gerechtelijke trajecten onder de hoede van de diensten voor 
gerechtelijke bescherming, werden in 2018 1.622 dossiers afgehandeld. In 
115 dossiers (18,5%) was er een samenwerking met de 
gezondheidszorgsector.  

 

Tabel 21 – Aantal afgehandelde trajecten waarvoor samenwerking met de gezondheidszorgsector nodig was (Vlaams Gewest, 2015-2018) 
Vlaams gewest Trajecten (vrijwillige en gedwongen 

hulpverlening) 
Samenwerking met de 
gezondheidszorgsector 

Gerechtelijke trajecten 
(gedwongen hulpverlening) 

Samenwerking met de 
gezondheidszorgsector 

2015 8.647 1.829 (21,2%) 547 106 (19,4%) 
2016 9.247 1.692 (18,3%) 704 120 (17,0%) 
2017 9.574 1.801 (18,8%) 721 148 (20,5%) 
2018 9.328 1.753 (18,8%) 622 115 (18,5%) 

Bron: Opgroeien 
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Samenwerking met de sector geestelijke gezondheidszorg 
De contacten met de residentiële psychiatrische zorg (psychiatrisch 
ziekenhuis) worden toegelicht in Tabel 22. Het aantal gedwongen 
maatregelen waarbij contact was met de residentiële psychiatrische zorg 
bedroeg 890 in 2018. Het gaat om 521 unieke jongeren, wat overeenkomt 
met 2,9% van de jongeren onder een gerechtelijke maatregel. Ten opzichte 
van het aantal opgenomen jongeren onder een gerechtelijke maatregel in 

2018 (Tabel 20), kregen 85 van de 2373 opgenomen MOF-jongeren (3,4%) 
residentiële psychiatrische zorg. Van de 14 456 VOS-jongeren kregen er 
338 (2,3%) residentiële psychiatrische zorg. Van de 994 jongeren onder een 
dringende VOS-maatregel, kregen er 121 (12,2%) residentiële 
psychiatrische zorg.  

 

Tabel 22 – Aantal gerechtelijke maatregelen (gedwongen hulpverlening) waarbij contact was met een psychiatrisch ziekenhuis (Vlaams Gewest, 
2015-2018) 

Vlaams 
gewest 

MOF VOS Dringende VOS Totaal 

Maatregelen Jongeren Maatregelen Jongeren Maatregelen Jongeren Maatregelen Jongeren 
2015 173 95 597 374 131 95 901 564 
2016 150 83 558 349 153 108 861 540 
2017 144 83 565 339 183 125 892 547 
2018 154 85 570 338 166 121 890 544 

Bron: Opgroeien; Het referentiejaar is het jaar waarin de opname heeft plaatsgevonden. Alle weergegeven opnames zijn afgehandeld.  

In verband met de diensten voor residentiële psychiatrische zorg was het 
mogelijk om de maatregelen in een psychiatrisch ziekenhuis met een For-K 
eenheid te onderscheiden van de maatregelen in andere ziekenhuizen. Van 
de in 2018 aanvaarde maatregelen vonden de MOF-maatregelen het vaakst 
plaats in een psychiatrisch ziekenhuis met een For-K afdeling; zo 
werd89,6% van de maatregelen doorverwezen naar dit type instelling. wat 
de VOS betreft, werd 70,3% van de maatregelen doorverwezen naar een 
ziekenhuis met een For-K; van de dringende VOS werd 66,0% naar een 
ziekenhuis met For-K doorverwezen (Tabel 23). 

We stellen vast dat er in 2018 voor in totaal 587 maatregelen nood was aan 
contact met de residentiële psychiatrie in een ziekenhuis met een For-K IBE. 

Dit komt overeen met 66% van het totale aantal maatregelen in alle 
ziekenhuizen samen. Door deze cijfers te extrapoleren naar het aantal 
patiënten (66% van de 544 patiënten die contact hadden met de psychiatrie 
– Tabel 22), schatten we dat 359 patiënten contact had met de residentiële 
For-K psychiatrie. Na vergelijking van deze gegevens met de gegevens in 
de jaarverslagen zien we dat het aantal in For-K geplaatste jongeren wordt 
overschat. Dit kan deels te wijten zijn aan het feit dat sommige van deze 
patiënten in ziekenhuizen met een For-K IBE ook in K-eenheden worden 
geplaatst. 
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Tabel 23 – Aantal gerechtelijke maatregelen (gedwongen hulpverlening) waarvoor residentiële psychiatrische zorg nodig was, met een onderscheid 
tussen ziekenhuizen met en zonder For-K-eenheid. 

Vlaams 
gewest 

MOF VOS Dringende VOS Totaal 

Totaal 
aantal 
maatregelen 

Maatregelen 
uitgevoerd in 
ziekenhuis met For 
K-eenheid 

Totaal 
aantal 
maatregelen 

Maatregelen 
uitgevoerd in 
ziekenhuis met For K-
eenheid 

Totaal 
aantal 
maatregelen 

Maatregelen 
uitgevoerd in 
ziekenhuis met For 
K-eenheid 

Totaal 
aantal 
maatregelen 

Maatregelen 
uitgevoerd in 
ziekenhuis met For K-
eenheid 

2015 173 146 (84,4%) 597 416 (69,7%) 131 37 (28,2%) 901 599 (66,5%) 
2016 150 125 (83,3%) 558 400 (71,7%) 153 32 (20,9%) 861 557 (64,7%) 
2017 144 127 (88,2%) 565 397 (70,3%) 183 20 (10,9%) 892 544 (61,0%) 
2018 154 138 (89,6%) 570 418 (73,3%) 166 31 (18,7%) 890 587 (66,0%) 

Bron: Opgroeien; Het referentiejaar is het jaar waarin de opname heeft plaatsgevonden. Alle weergegeven opnames zijn afgehandeld. 

Opnameduur 
Aangezien alle ziekenhuisopnames afgehandeld zijn, kon voor elke 
maatregel de opnameduur worden berekend. Over de vier onderzochte 
jaren (2015-2018) hebben dringende VOS de kortste opnameduur (73,7% 
minder dan 15 dagen) en MOF de langste opnameduur (67,3% meer dan 
een maand). De VOS zitten daar ergens tussenin: 55,2% van de verblijven 

duurt minder dan een maand en 45,8% duurt langer dan een maand. Het is 
mogelijk dat bij de jongeren ook de gedwongen opnames zijn geregistreerd, 
hoogstwaarschijnlijk in de categorie dringende VOS. Dit kan een kortere 
opnameduur verklaren. Geen enkele jongere blijft langer dan 370 dagen. 

Het feit dat VOS-verblijven korter duren dan MOF-verblijven vonden we ook 
terug in de gegevens uit de bevraging van For-K IBE’s (zie hoofdstuk 10). 

 

Tabel 24 – Opnameduur in de residentiële psychiatrische zorg per type maatregel, jaren 2015-2018, met een onderscheid tussen ziekenhuizen met 
en zonder For-K-eenheid.  

Psychiatrisch ziekenhuis (totaal) Psychiatrisch ziekenhuis met For-K-eenheid 
 

<15 dagen 15-28 dagen 1-6 maanden ≥ 6 maanden <15 dagen 15-28 dagen 1-6 maanden ≥ 6 maanden 
MOF 163 (26,7%) 37 (6,1%) 328 (53,7%) 83 (13,6%) 149 (27,9%) 31 (5,8%) 288 (53,9%) 66 (12,4%) 
VOS 1077 (47,8%) 167 (7,4%) 786 (34,9%) 222 (9,9%) 770 (47,2%) 106 (6,5%) 574 (35,2%) 181 (11,1%) 
Dringende VOS 404 (73,7%) 76 (13,9%) 57 (10,4%) 11 (2,0%) 93 (77,5%) 8 (6,7%) 17 (14,2%) 2 (1,7%) 

Bron: Opgroeien 
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Intersectorale zorgnetwerken 
In Vlaanderen zijn 21 jongeren opgenomen in een intersectoraal 
zorgnetwerk (Intersectorale zorgnetwerken, zie hoofdstuk 2). De 
zorgnetwerken zijn opgezet om tegemoet te komen aan de zorgvraag van 
jongeren met een beperking die zeer complexe zorgnoden hebben, en met 
als gevolg ook een zeer complex traject. Er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen en op basis van hun dossier worden de jongeren vooraf 
geselecteerd door de “toegangspoort”, waar de aanvragen worden 
gecentraliseerd. Deze jongeren hebben regelmatig contact met de 
residentiële psychiatrische zorg, meestal voor een korte verblijfsperiode, 
met time-outs tussen verschillende diensten. Deze 21 jongeren hadden 134 
verblijven in residentiële diensten waarvan 59 langer dan 1 maand, 32 
langer dan 3 maanden en slechts 10 langer dan 6 maanden. 

7.4.3.2 De Federatie Wallonië-Brussel 
De minderjarigen in een VOS die worden opgevangen door jeugdhulp, 
kunnen onder een gedwongen of vrijwillige hulpmaatregel vallen. De 
gedwongen maatregel is een maatregel die de tussenkomst van een 
jeugdrechter vereist: het is jeugdhulp die dit in goede banen leidt. 

De gegevens van de FWB hebben betrekking op jongeren van 0 tot 18 jaar. 
Het aantal jongeren dat door jeugdhulp wordt ondersteund, ligt rond de 
40.000 en is sinds 2013 licht gestegen (Figuur 24). In 2018 werden 41.936 
jongeren opgevangen, van wie er 2.204 werden opgevolgd in het kader van 
een MOF-dossier, 38.923 in het kader van een VOS-dossier en 809 in het 
kader van een gemengd VOS- MOF-dossier. Voor 9.894 (25,4%) van de 
38.923 VOS-dossiers kon een beroep worden gedaan op een gedwongen 
hulpmaatregel. Van de overige VOS waarvoor in 2017 vrijwillige 
hulpverlening werd voorzien, zijn er 11.954 (30,7%) ouder dan 14 jaar en 
17.075 (43,9%) jonger dan 14 jaar. 

 

Figuur 24 – Aandeel VOS- en MOF-jongeren in jeugdhulpzorg in de 
FWB  

  
Bron: Federatie Wallonië-Brussel (https://statistiques.cfwb.be/; MOF: als misdrijf 
omschreven feit, VOS: problematische opvoedingssituatie 

https://statistiques.cfwb.be/
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Samenwerking met de sector geestelijke gezondheidszorg 
Opname in een algemeen ziekenhuis of psychiatrisch ziekenhuis 
In 2018 werden 956 van de 41.936 jongeren (2,3%) opgenomen in een 
ziekenhuis (algemeen of psychiatrisch): 851 omwille van een 
verontrustende situatie (89%) en 105 omwille van een als misdrijf 

omschreven feit (11%). Bij opnamemaatregelen komen vooral twee 
leeftijdsgroepen op de voorgrond: kinderen jonger dan 3 jaar en oudere 
adolescenten (Tabel 25). Een opname duurt gemiddeld 69 dagen. Als we 
ons beperken tot algemene ziekenhuizen daalt de opnameduur tot 31 
dagen. 

Tabel 25 – Percentage jongeren behandeld in (algemene of psychiatrische) ziekenhuizen per leeftijdsgroep 
  0 tot 2 jaar 3 tot 5 jaar 6 tot 8 jaar 9 tot 11 jaar 12 tot 14 jaar 15 tot 18 jaar 

% jongeren 24% 9% 11% 11% 18% 27% 

Opname in een psychiatrisch ziekenhuis 
391 jongeren (41% van de in een ziekenhuis opgenomen jongeren) werden 
opgevangen in een psychiatrisch ziekenhuis of in een structuur bedoeld voor 
jongeren met psychische stoornissen of neurologische problemen. Van 
deze 391 jongeren zijn 58% jongens (227 jongens) en 42% meisjes (164 
meisjes). Inzake beschermingsmaatregelen zitten 851 van deze jongeren in 
een verontrustende situatie (74 %) en werden 102 jongeren opgenomen na 
een als misdrijf omschreven feit (26 %). Voor 97% van de MOF-jongeren die 
in een ziekenhuis belanden, gaat het om een plaatsing in een psychiatrische 
afdeling.  

 

Adolescenten vanaf 12 jaar worden het vaakst toevertrouwd aan 
psychiatrische inrichtingen (Tabel 26). Een opname in een psychiatrisch 
ziekenhuis duurt gemiddeld 118 dagen. Een opname duurt er dus veel 
langer dan in een algemeen ziekenhuis. Ze bedraagt 124 dagen bij vrijwillige 
hulpverlening, 132 dagen bij gedwongen hulpverlening en 85 dagen voor 
jongeren die een MOF hebben gepleegd. 

 

Tabel 26 – Percentage jongeren behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis per leeftijdsgroep 
  0 tot 2 jaar 3 tot 5 jaar 6 tot 8 jaar 9 tot 11 jaar 12 tot 14 jaar 15 tot 18 jaar 

% jongeren 9% 4% 8% 8% 22% 49% 

Verdeling per psychiatrisch ziekenhuis 
In Tabel 27 zien we het aantal opgenomen jongeren per instelling en per 
type hulpverlening. Het valt op dat niet alle instellingen over psychiatrische 
bedden beschikken, laat staan K-bedden. Er zijn ook instellingen met K-

bedden die geen zuivere kinderpsychiatrie doen, zoals bijvoorbeeld het 
Centre hospitalier neurologique William Lennox (voor patiënten met 
neurologische aandoeningen) of Parhélie vzw, een psychiatrisch centrum 
voor kinderen en jongeren (voor patiënten met autisme).  
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Tabel 27 – Aantal opgenomen jongeren per instelling en per type hulpverlening (gedwongen VOS, vrijwillige VOS, MOF) 
Provincie Ziekenhuis Psychiatrische 

bedden 
Vrijwillige VOS Gedwongen VOS MOF Totaal 

Hainaut Hop. Psych. Les Marronniers  A, K, T, For-K 10 17 30 57 

Ambroise Paré (Chêne aux Haies) A, K, T For-K 15 18 2 35 
Hôp. Vincent Van Gogh K 4 11 2 17 

Feux Follets K 4 8 0 12 

La porte ouverte  2 1 0 3 

Centre Arthur Regniers  0 2 0 2 

Centre psychiatrique Saint Bernard A, T 0 0 1 1 
Brabant Wallon Centre médical pédiatrique Clair Vallons  23 32 0 55 

La Petite Maison K 10 16 3 29 

Centre neurologique William Lennox A, K 4 6 0 10 

Clinique Saint Pierre A 5 5 0 10 

Centre hospitalier Le Domaine A, K, T 5 3 0 8 

Le Creuset  1 4 0 5 
Antenne 110  1 3 0 4 

Liège CHP Bourgogne A, T, For-K 1 10 31 42 

La ferme du soleil  0 4 0 4 

Hôpital de Jour Universitaire La Clé A 0 1 0 1 
Brussel CH Jean Titeca A, K, T, For-K 0 13 25 38 

La maison d'ados AREA + K, For-K 5 19 9 33 

Clinique La Ramée A, K 14 9 0 23 

Clinique Fond’Roy A, T 4 9 1 14 

Centre pédo-psychiatrique Parhélie K 2 4 0 6 

Centre Ados K 0 0 1 1 
Luxembourg La Clairière A, K, T 4 12 1 17 
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Namur Hop. Centre Neuropsychiatrique Saint- 
Martin 

A, T 7 7 0 14 

Centre de Psychiatrie Infantile les 
Goélands 

K 4 7 0 11 

Institut psychiatrique Beau Vallon A, K, T 2 7 1 10 

 

 Gedwongen opnames 
Een gedwongen opname (GO) is een gedwongen internering in een 
psychiatrische afdeling na een gerechtelijke beschikking. Ziekenhuizen 
die GO's kunnen opvangen, moeten erkend zijn door de regionale 
instanties (zie hoofdstuk X juridisch deel). GO’s zijn om verschillende 
redenen van belang:  

• De For-K-bedden op IBE’s zijn erkende bedden voor GO’s.  

• Ziekenhuizen die GO’s opvangen, moeten erkend zijn en het jaarlijkse 
aantal GO's rapporteren. 

• Verschillende sectoren registreren het aantal GO's: justitie, 
psychiatrie en de bevoegde regionale overheden (Departement 
Welzijn Volksgezondheid & Gezin en AVIQ). 

In dit deel wordt ingegaan op de opnames van minderjarigen via 
gedwongen opname geregistreerd in de verschillende gegevensbanken. 

7.4.4.1 Juridische sector 
Het federale parket registreert elk jaar het aantal gedwongen opnames per 
Hof van Beroep. De weergegeven cijfers betreffen de GO’s van 
minderjarigen (van 0 tot 18 jaar) en werden gevalideerd door de 
rechtbanken van eerste aanleg. In 2017 waren er 194 GO's, in 2018 238 
en in 2019 296 (Figuur 25). We zien een toename van het totale aantal 
GO's tijdens de bestudeerde periode. 

Figuur 25 – Aantal door de jeugdrechtbank bevestigde gedwongen 
opnames voor de jaren 2017-2019 per Hof van Beroep 

 
Bron: College van hoven en rechtbanken. Het lagere aantal voor het Hof van 
Beroep Gent is toe te schrijven aan een gegevensregistratieprobleem in 2018. 



 

222  For-K voor justitiële jongeren KCE Report 339 

 

 

7.4.4.2 Psychiatrische sector 
De MPG registreert ook opnames in psychiatrische ziekenhuizen via 
gedwongen opname. De gegevens binnen ziekenhuizen met een For-K 
IBE, worden beschreven in punt 7.4.1. Figuur 26 beschrijft de evolutie van 
het aantal GO's in alle ziekenhuizen bij jongeren van 12 tot 18 jaar tussen 
2013 en 2018. Tussen 2017 en 2018 zien we een plotselinge stijging van 
GO's van 225 naar 283 patiënten. Tot 2017 daalden de GO's licht in 
Vlaanderen en Brussel, maar zien we vanaf 2018 eveneens een stijging. 
In Brussel kent het aantal GO's tijdens deze periode dezelfde gestage 
stijging als eerder beschreven. met weergave van alleen de ziekenhuizen 
met een For-K-eenheid. Dat betekent dat het CHJT voor jongens en 
Epsylon - Area+ voor meisjes de enige ziekenhuizen in Brussel zijn die 
GO's opvangen. We stellen vast dat het aantal gedwongen opnames op 
deze IBE’s (zie hoofdstuk 5) hoger is (9 in 2013, 11 in 2014, 19 in 2015, 
28 in 2016, 31 in 2017, 42 in 2018). Dit verschil kan te verklaren zijn door 
het feit dat de GO’s die binnen 24 tot 48 uur worden opgeheven, niet in de 
MPG zijn opgenomen. Het aantal verderzettingen voor deze jaren 
bedraagt 21 in 2015, 15 in 2016, 10 in 2017 en 20 in 2018, met andere 
woorden een gemiddelde van 7% van het totale aantal gedwongen 
opnames. 

 

Figuur 26 – Evolutie van het aantal gedwongen opnames in 
ziekenhuizen tussen 2013 en 2018 van patiënten van 12 tot 18 jaar, 
per gewest 

 
Bron: MPG 

Vergeleken met de gegevens van justitie is het aantal geregistreerde GO’s 
hoger, met 40 patiënten in 2016 en met 45 patiënten in 2018. Dit kan te 
wijten zijn aan een registratiefout of aan GO’s die niet door de rechter zijn 
bevestigd. 
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Registratie in het Vlaamse Gewest 
Het Vlaamse Gewest rapporteert ook regelmatig het aantal gedwongen 
opnames in de ziekenhuizen. In 2017 vingen in Vlaanderen 27 
ziekenhuizen GO'sttttttttttt op, waarvan 8 in K-bedden. Van 2013 tot 2017 
bleef het aantal GO's bij jongeren stabiel, ondanks enkele schommelingen 
(Tabel 28).  

Tabel 28 – Aantal gedwongen opnames bij jongeren in Vlaanderen 
voor de jaren 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

0-12 4 1 1 1 5 
13-14 22 18 24 17 17 
15-17 93 104 108 91 110 
Totaal 119 123 133 109 132 

Bron: https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-
van-de-wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-
vlaanderen  

We zien dat deze cijfers in het Vlaams Gewest lager liggen dan die van de 
MPG (Figuur 26). De MPG rapporteren 60 GO’s meer in 2013, 39 meer in 
2014, 34 meer in 2015, 38 meer in 2016 en 13 meer in 2017. Deze 
verschillen zijn van belang omdat de MPG alleen rekening houden met 
jongeren van 12-18 jaar. Ze zijn moeilijk te verklaren, maar kunnen worden 
toegeschreven aan GO's die binnen 24 tot 48 uur worden opgeheven, 
hoewel het rapport vermeldt dat de cijfers alle door de ziekenhuizen 
aangegeven GO's omvatten.  

                                                      
ttttttttttt  https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-van-de-

wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-vlaanderen 

Bijna één op de vier jongeren van 0-14 jaar en één op de twee 15-17-
jarigen wordt voor een gedwongen opname niet toegelaten op een K-
dienst (Figuur 27). Zo komen de oudsten (> 15 jaar) bij een gedwongen 
opname op een afdeling voor volwassenen terecht, terwijl de jongsten 
worden opgenomen op een kinderafdeling (Roevens et al. 2019). 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-van-de-wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-van-de-wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-van-de-wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-vlaanderen
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Figuur 27 – Verdeling van het aantal gedwongen opnames bij 
jongeren volgens aanwezigheid van een K-dienst in het ziekenhuis  

 

 
Bron: https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-
van-de-wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-
vlaanderen  

Registratie in het Waals Gewest 
In Wallonië zijn momenteel 13 ziekenhuizen erkend om GO's op te 
vangen. Daarvan zijn alleen het Centre régional psychiatrique les 
Marronniers en CUP la Clairière erkend en hebben voor GO-erkende K-
bedden. De overige gedwongen opnames vinden plaats in het kader van 
het For-K-project op de eenheid Les Mangroves bij Marroniers voor de 
jongens en op de eenheid La Kapeline van het CHP Chêne aux Haies voor 
de meisjes.  

Het aantal bevestigde GO's van minderjarigen (volgens de wet op de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke) bedroeg in totaal 37 
minderjarigen in 2016, 58 minderjarigen in 2017 en 63 minderjarigen in 
2018. Zowel K-diensten als niet-K-diensten (psychiatrie voor 
volwassenen) vingen GO’s op. 

Na vergelijking van deze gegevens met die van de MPG, zien we minder 
opnames in de statistieken van de AVIQ, met een verschil van 37 opnames 
voor GO in 2016, 6 in 2017 en 23 in 2018. Uit de gegevens van de 
jaarverslagen blijkt dat het aantal GO's in For-K (Waalse IBE) 25 bedroeg 
in 2016, 17 in 2017 en 24 in 2018. Deze verschillen kunnen meerdere 
redenen hebben: GO’s die binnen 24 tot 48 uur worden opgeheven en niet 
meetellen in de AVIQ-statistieken of aan een registratiefout bij AVIQ van 
GO's in For-K. 

7.4.4.3 Besluit 
Het aantal gedwongen opnames wordt geregistreerd in de 
gegevensbanken van justitie, psychiatrie en regionale overheden. Hoewel 
GO's een wettelijk goed gereglementeerde rechterlijke beslissing zijn, 
blijven de GO-statistieken vaag. We hebben gezien dat de cijfers 
verschillen tussen de verschillende gegevensbanken, zowel nationaal 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-van-de-wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-van-de-wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/publicaties/jaarverslag-omtrent-de-toepassing-van-de-wet-op-de-bescherming-van-de-persoon-van-de-geesteszieke-in-vlaanderen
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als regionaaluuuuuuuuuuu. Het is moeilijk te achterhalen of de verschillende 
gegevensbronnen ook rekening houden met de GO’s die binnen 24 tot 48 
uur worden opgeheven , en zelfs of GO's die in For-K's terechtkomen al 
dan niet in de statistieken zijn opgenomen. 

7.5 Bespreking 
In dit hoofdstuk gaven we de bestaande gegevensregisters uit psychiatrie, 
justitie en jeugdzorg weer, waarmee we het aantal opnames in IBE-For-K-
bedden zouden moeten kunnen bepalen. Deze registraties zijn in de 
eerste plaats administratieve registers, bedoeld om de opvolging en het 
beheer van dossiers te vereenvoudigen. Het blijkt uiteindelijk onmogelijk 
om het aantal aanvragen voor en/of het aantal opnames in For-K-
bedden te bepalen en/of na te trekken op basis van de verschillende 
gegevensbronnen.  
De gegevens van justitie bevatten het aantal dossiers en jongeren onder 
gerechtelijke bescherming voor MOF en VOS, maar maken geen melding 
van de contacten met de psychiatrie. Uit deze gegevens blijkt dat er in 
2015 526 minderjarigen in een psychiatrische instelling werden geplaatst, 
343 in 2016 en 521 in 2017, hetgeen neerkomt op amper 1% van de 
jongeren onder een gerechtelijke maatregel. Op basis van een 
internationale studie stelt Cappon (Cappon 2015) anderzijds vast dat 
psychiatrische stoornissen vaak voorkomen in de 
jeugdrechtbankpopulatie, met prevalenties van 30% tot 75%. Ondanks 
deze hoge prevalentie van psychiatrische stoornissen in de 
jeugdrechtbankpopulatie beslissen jeugdrechters zelden (1% tot 3%) tot 
ambulante psychiatrische behandeling of plaatsing in een psychiatrische 
zorginstelling. Op basis van het in For-K eenheden opgenomen aantal 
jongeren (zoals gerapporteerd in de jaarverslagen, hoofdstuk 4) komen we 
uit op een aandeel van 2-3% ten opzichte van de algemene 
rechtbankpopulatie, precies wat Cappon naar voren schuift.  

                                                      
uuuuuuuuuuu  Wij ontvingen geen statistieken van de gedwongen opnames van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Aan de hand van de gegevens uit de psychiatrie kunnen we evenmin in de 
For-K diensten opgenomen patiënten identificeren. Deze werden met 
indirecte methoden uit het MPG-register geïsoleerd. Hun totale aantal lijkt 
bijgevolg onderschat in vergelijking met het aantal patiënten dat in de 
jaarverslagen van de For-K eenheden wordt vermeld. Een mogelijke 
verklaring is dat de opname van sommige patiënten niet via een wettelijke 
voorwaarde verliep. De andere in de gegevensbank vermelde wijzen van 
opname zijn vrijwillige opname, verderzetting, verontrustende situatie of 
niet nader gespecificeerd. Aangezien deze andere categorieën weinig 
patiënten bevatten, was het niet mogelijk om ze in dit rapport weer te 
geven. De enige categorie met een voldoende aantal patiënten is de 
categorie "vrijwillige opname": deze is verenigbaar met de opname van 
een jongere op een K-eenheid. Deze categorie werd echter niet gebruikt 
voor de selectie van "For-K"-patiënten, maar dit sluit niet uit dat patiënten 
die in een For-K-eenheid zouden moeten worden opgenomen, in een K-
eenheid terechtkomen. 

De registers van jeugdhulp zijn complexere registers, waaruit veel 
informatie kan worden gehaald. Het zijn in de eerste plaats administratieve 
registers. De eerste moeilijkheid bestaat erin dat ze niet beperkt zijn tot 
patiënten onder gedwongen hulpverlening (VOS of MOF), maar ook 
patiënten onder vrijwillige hulpverlening omvatten die in contact kwamen 
met de psychiatrie. In tegenstelling tot patiënten in de IBE-bedden 
daarentegen, vermelden de registers van jeugdhulp geen gedwongen 
opnames. Door het ziekenhuis waar de patiënt was opgenomen te 
identificeren, konden we een onderscheid maken tussen psychiatrische 
ziekenhuizen met en zonder For-K IBE. De grootste moeilijkheid is dat de 
meeste van deze ziekenhuizen een of meer K- en/of A-eenheden hebben 
en dat opnames in deze ziekenhuizen evengoed kunnen zijn toegewezen 
aan de K- of A-eenheden in plaats van aan For-K-eenheden. Ook hier is 
het moeilijk om deze gegevens te vergelijken met gegevens uit andere 
registers of afkomstig van For-K-eenheden.  
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De moeilijkheid om gegevens uit verschillende sectoren met elkaar te 
vergelijken, blijkt uit de registraties van de gedwongen opnames. Er 
werden drie gegevensbanken uit verschillende sectoren geanalyseerd 
(justitie, psychiatrie en specifiek voor de gemeenschappen), en in geen 
van de gevallen bekomen we hetzelfde aantal opnames. De registratie 
verschilt per sector en er bestaat geen enkele unieke gegevensbank. De 
moeilijkheid ligt eerst en vooral in de vertrouwelijkheid van de gegevens 
en het medisch beroepsgeheim. In de focusgroepen (zie hoofdstuk 8) 
hoorden we regelmatig dat psychiaters terughoudend waren om het 
medisch dossier te delen met jeugdhulp en justitie. Het delen van 
gegevens getuigt nochtans net van een goede samenwerking tussen de 
actoren. 

Idealiter moet er een register bestaan van de patiënten in een For-K, 
waarin het traject van de jongere volledig wordt opgenomen. Zo hoeven 
de actoren op geen enkel moment in het traject en bij elke nieuwe 
bezochte instelling, te beginnen "zoeken" naar welk traject de jongere al 
heeft afgelegd. Een gemeenschappelijk register tussen de For-K met 
gemeenschappelijke items zou een goed begin zijn. Dan pas zouden we 
“geselecteerde” items kunnen koppelen tussen de verschillende sectoren. 

Het voordeel van een dergelijk register is dat we waarnemingen (stijging 
van GO's, daling van de leeftijd van de opnameaanvragen, enz.) kunnen 
objectiveren. Op die manier kunnen we ons baseren op wetenschappelijke 
bevindingen in plaats van op observaties. Deze bevindingen laten ons toe 
de juiste vragen te stellen over de doelgroep, de nood aan bedden en de 
uitvoering van het zorgprotocol in het algemeen. Een dergelijke 
intersectorale gegevensbank (CGG, justitie, jeugdhulp, personen met een 
handicap) moet dynamisch zijn en toelaten om gegevens nuttig te 
bewaren. Ze moet bruikbaar zijn voor teams in het ziekenhuis en in de 
instellingen om met een zekere afstand bepaalde fenomenen te 
objectiveren. Ze moeten binnen een bepaalde maximumtermijn kunnen 
worden ingevuld, en ook klinisch nuttig zijn voor de behandeling van de 
patiënt.  

 

8 PERSPECTIEVEN VANUIT HET VELD 
8.1 Kernboodschappen 

PERSPECTIEVEN VAN DE SLEUTELACTOREN 

• De oriëntatie van jongeren in het zorglandschap is problematisch. 

• De criteria voor opname op een For-K IBE zijn onduidelijk en 
worden op verschillende manier geinterpreteerd en gehanteerd 

• Er is geen consensus over het profiel van een jongere die op een 
For-K IBE behandeld zou moeten worden 

• Er is een gebrek aan gepaste opvang voor jongeren die niet aan de 
opnamecriteria voor een For-k voldoen en voor jongeren met een 
dubbeldiagnose 

• Er is een spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan een 
snelle oplossing, met name onderdak vinden, en anderzijds het 
grondig evalaueren van de zorgbehoefte, die veel meer tijd kost 

• Het zorgaanbod dient niet beperkt te blijven tot uitsluitend een 
ziekenhuisopname, maar moet onderdeel zijn van groter geheel 
van hulpverlening in het landschap van jeugdhulp en geestelijke 
gezondheidszorg 

• Er is een gebrek aan forensisch-psychiatrische kennis buiten de 
For-K IBE. De outreach functie dient verder ontwikkeld en versterkt 
te worden 

• Informatie over het zorgaanbod en behandeling bereikt niet alle 
betrokken zorgverleners, met als gevolg een gebrek aan 
continuiteit in de zorg  

• De time-outs voor jongeren moeten beter gekaderd en geregeld 
worden ; time-outs zijn noodzakelijk om uitputting te voorkomen bij 
zorgprofessionals en bij de mensen in de context van jongeren 

PERSPECTIEVEN VAN ACTOREN UIT BELENDENDE SECTOREN 
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• De zorg voor ‘For-K jongeren’ behelst een groot aantal 
zorgverleners en organisaties buiten het forensisch-psychiatrische 
domein 

• Alle diensten die we contacteerden, hebben allemaal in meerdere 
of minder mate te maken met For-K jongeren 

• Meer dan de helft van de zorgorganisaties uit de sector voor 
pesronenen met een handicap, verklaarden dat ze zorg geven aan 
For-K jongeren op dagelijkse of wekelijkse basis. Het aantal 
jongeren met een dubbele diagnose is in de afgelopen jaren 
toegenomen 

• De actoren uit de belendende sectoren zijn voorstander van het 
werken in een netwerk, van intersectoriële aanpak, van meer 
heldere omschrijving van de opname criteria voor een For-K IBE, 
van time-outs tussen de verschillende voorzieningen en van meer 
forensich-psychiatrische outreach 

PERSPECTIEVEN VANUIT DE SECTOR VOOR PERSONEN MET 
EEN HANDICAP 

• De jongeren die zowel een beperking hebben als een 
psychiatrische problematiek zijn een nog kwetsbaardere groep dan 
de jongeren met enkel een justitiële status. 

• Het huidig zorgaanbod voor jongeren met een dubbele 
problematiek is onvoldoende 

• Forensich-psychiatrische outreach naar andere sectoren is 
wenselijk 

 

8.2 Inleiding 
Uit de verkennende gesprekken uitgevoerd ter voorbereiding van de For-K 
studie bleek al snel dat heel wat spelers en sectoren betrokken zijn in de 
zorg voor justitiële jongeren met een psychiatrische problematiek. Justitie, 
jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, handicaptensector, en 
andere en diverse instanties vanuit de overheid en wetenschap. 

Als eerste stap heeft het onderzoeksteam nagegaan welke spelers een 
sleutelrol hebben in het zorgtraject van de jongeren die worden 
opgenomen op een For-K IBE. Dit zijn met name de jeugdrechtbanken en 
-parketten, de voorzieningen uit de jeugdhulp (vrijwillige als onvrijwillige 
hulpverlening), de For-K IBE, gemeenschapsinstellingen, de netwerken 
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren (GGZKJ) en 
diverse overheden. Deze verschillende sleutelspelers werden uitgenodigd 
om deel te nemen aan discussiegroepen met het KCE-onderzoeksteam. 
De methodologie en de resultaten van deze focusgroepen worden in het 
eerste deel van dit hoofdstuk besproken. 

Er zijn echter nog actoren die ook een (grote) rol kunnen spelen in deze 
problematiek en op wie de eindaanbevelingen dus een rechtstreekse 
impact kunnen hebben. Daarom hebben we in een tweede stap een online 
enquête uitgevoerd met twee doelstellingen: 1) een zo ruim mogelijk aantal 
spelers informeren over het bestaan van deze studie, 2) extra spelers 
identificeren die te maken krijgen met jongeren met een gerechtelijk 
statuut en een psychiatrische problematiek (hieronder “de For-K-jongeren” 
genoemd) om hen, indien nodig, te betrekken bij de verderzetting van het 
project. De resultaten van deze online raadpleging worden in het tweede 
deel van dit hoofdstuk gepresenteerd. 
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8.3 Perspectieven van de sleutelactoren 

• De oriëntatie van jongeren in het zorglandschap is 
problematisch. 

• De criteria voor opname op een For-K IBE zijn onduidelijk en 
worden op verschillende manier geinterpreteerd en 
gehanteerd 

• Er is geen consensus over het profiel van een jongere die op 
een For-K IBE behandeld zou moeten worden 

• Er is een gebrek aan gepaste opvang voor jongeren die niet 
aan de opnamecriteria voor een For-k voldoen en voor 
jongeren met een dubbeldiagnose 

• Er is een spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan een 
snelle oplossing, met name onderdak vinden, en anderzijds 
het grondig evalaueren van de zorgbehoefte, die veel meer tijd 
kost 

• Het zorgaanbod dient niet beperkt te blijven tot uitsluitend een 
ziekenhuisopname, maar moet onderdeel zijn van groter 
geheel van hulpverlening in het landschap van jeugdhulp en 
geestelijke gezondheidszorg 

• Er is een gebrek aan forensisch-psychiatrische kennis buiten 
de For-K IBE. De outreach functie dient verder ontwikkeld en 
versterkt te worden 

• Informatie over het zorgaanbod en behandeling bereikt niet 
alle betrokken zorgverleners, met als gevolg een gebrek aan 
continuiteit in de zorg  

• De time-outs voor jongeren moeten beter gekaderd en 
geregeld worden ; time-outs zijn noodzakelijk om uitputting te 
voorkomen bij zorgprofessionals en bij de mensen in de 
context van jongeren 

 Doelstellingen en methodologie  
De discussiegroepen hadden twee doelstellingen: de specificiteit, het 
unieke karakter en de relevantie van de For-K IBE bepalen en de hiaten in 
het huidige zorgsysteem vaststellen, meer bepaald met betrekking tot 
jongeren voor wie er geen plaats is. 

Procedure voor de werving van deelnemers 
Op basis van de oriëntatie, werden zeven doelgroepen vastgesteld: de 
jeugdrechtbanken en -parketten (rechters en procureurs), de jeugdhulp, 
de For-K IBE’s,  gemeenschapsinstellingen, de provinciale netwerken 
GGZKJ en de overheidsadministraties mbt jeugdhulp en geestelijke 
gezondheidszorg. Om de participatiegraad en de interactiviteit van de 
uitwisselingen te bevorderen, werden de discussiegroepen per taalgroep 
(NL / FR) georganiseerd; de Duitstalige vertegenwoordigers werden 
uitgenodigd in de Franstalige discussiegroepen. 

De deelnemers werden persoonlijk uitgenodigd per e-mail. Als ze 
verhinderd waren, mochten ze de uitnodiging doorgeven aan een collega 
die wel kon deelnemen aan de discussie. Iedere organisatie kon maximaal 
twee deelnemers uitsturen. Twee weken na de eerste uitnodiging werd 
een herinneringsmail verzonden. Als hierop nog geen antwoord volgde, 
werd rechtstreeks telefonisch contact opgenomen.  

Voor het geval er te weinig deelnemers zouden zijn, werd in twee 
alternatieve scenario’s voorzien: 1/als de deelnemingsgraad per groep 
laag was, maar enigszins vergelijkbaar met een andere groep, konden 
groepen worden samengevoegd; 2/als de deelnemers tot sterk 
verschillende groepen behoorden, werd een persoonlijk semi-
gestructureerd interview voorgesteld.  

8.3.1.1 Instrument voor het verzamelen van gegevens  
Een semi-gestructureerde discussiegids diende als kader voor de 
discussies in de diverse groepen Deze gids bevat een reeks 
gemeenschappelijke vragen voor alle discussiegroepen, inclusief klinische 
vignetten, en specifieke vragen naargelang het expertisegebied van de 
deelnemers. Door het gebruik van een discussiegids kunnen de 
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bevindingen van de diverse groepen worden vergeleken, met bijzondere 
aandacht voor de punten van overeenstemming en de verschillen. Het 
gebruik van klinische vignetten maakt het mogelijk de uitwisselingen op 
een concreet geval toe te spitsen en de door de deelnemers ervaren 
problemen en hun oplossingen te identificeren  

Op basis van de verkennende gesprekken ontwikkelden de onderzoekers 
3 klinische vignetten van jongeren voor drie gerechtelijke situaties die 
theoretisch kunnen leiden tot opname in een For-K-eenheid: als misdrijf 
omschreven feit (MOF), verontrustende situatie (VOS) en ‘gedwongen 
opname’ (GO). Aan elk vignet werden sociaal-demografische variabelen 
toegevoegd die het traject van de jongeren kunnen beïnvloeden. Op die 
manier komt een brede waaier van situaties aan bod: kinderen jonger dan 
12 jaar, jongeren ouder dan 16 jaar, mentale handicap, ontbreken van een 
stabiele leefomgeving, seksuele misdrijven, gender, crisissituatie, 
recidieven, geen Frans of Nederlands spreken. Twee experts van het 
terrein hebben de drie gevallen gevalideerd. Op basis van hun 
opmerkingen werden de situaties licht gewijzigd om ze geloofwaardiger te 
maken.  

De discussiegids werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld door een van 
de onderzoekers van het KCE-team. Daarna werd hij nagelezen door het 
For-K-team van het KCE voor de inhoud en de cel kwalitatief onderzoek 
van het KCE voor de methodologische aspecten.  

De discussiegids werd op 19 december 2019 aan een voorafgaande test 
onderworpen door het KCE-team en de communicatiecel van het KCE. Na 
validatie in het Frans werd de vragenlijst in het Nederlands vertaald . 

8.3.1.2 Praktische aspecten  
Elke discussiegroep werd geleid door een onderzoeker van het KCE, 
bijgestaan door ten minste één andere onderzoeker van het KCE die de 
rol van secretaris en tijdwaarnemer op zich nam. Volgens de planning 
zouden de discussiegroepen 3 uur duren, met een pauze. Ze vonden in 
het KCE plaats van 20 januari 2020 tot 6 februari 2020. Afhankelijk van het 
tijdstip van de discussiegroep was een lunch of een vieruurtje gepland. Het 

eerste deel van de discussie betrof de algemene en specifieke vragen, 
terwijl het tweede deel was toegespitst op de vignetten.  

De Franstalige en Nederlandstalige groepen werden parallel 
georganiseerd, op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Elke discussiegroep 
werd opgenomen. 

8.3.1.3 Ethische aspecten en privacy 
De deelname gebeurde op vrijwillige basis. De deelnemers gaven hun 
toestemming voor de opname van de besprekingen. Bij het begin van elke 
sessie ondertekenden ze ook een verklaring inzake vertrouwelijkheid en 
belangenverstrengeling. Er werden de deelnemers geen financiële 
vergoedingen aangeboden. Alleen het parkeergeld werd betaald.  

8.3.1.4 Analyses 
De inhoud van de discussiegroepen werd vastgesteld op basis van de 
aantekeningen die tijdens de uitwisselingen en het beluisteren van de 
geluidsopnamen werden gemaakt. Van verhelderende passages werd een 
woordelijke transcriptie gemaakt. De analyse van de discussies verliep in 
drie fasen: elke discussie werd afzonderlijk door een onderzoeker 
geanalyseerd in zijn of haar moedertaal; vervolgens werden de resultaten 
onderling vergeleken voor de Franstalige of de Nederlandstalige 
discussiegroepen; de resultaten werden aan de rest van het team 
voorgesteld voor een gezamenlijke bespreking.  

De discussiegroepen werden geanalyseerd op basis van een vast 
analyseschema waarin de in de discussiegids aangekaarte thema's waren 
opgenomen. 

 Deelnemers aan de discussiegroepen 

Er werden dertien discussiegroepen georganiseerd met in totaal 117 
deelnemers:  

• For-K IBE’s van het Brusselse en het Waalse Gewest: n=13, 6 
jeugdpsychiaters, 4 verpleegkundigen, 3 psychologen. Opmerkelijk is 
de aanwezigheid van een K-eenheid, vertegenwoordigd door een 
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jeugdpsychiater, die op aanbeveling van de andere deelnemers werd 
uitgenodigd wegens haar betrokkenheid bij de problematiek. In deze 
K-eenheid verblijven namelijk vele jongeren waarvan het profiel 
vergelijkbaar is met dat van de For-K IBE’s. Ze werd beschouwd als 
een partner die onlosmakelijk verbonden is met alle For-K-eenheden.  

• For-K IBE’s van het Vlaamse Gewest: n=10, 7jeugdpsychaiters, 2 
psychologen en 1 verpleegkundig afdelingshoofd 

• Netwerken GGZKJ van de Franstalige provincies en het Brussels 
gewest: n= 9 onder wie 3 jeugdpsychiater-coördinatoren van de 
mobiele teams van de netwerken en 6 netwerkcoördinatoren. De 
uitnodiging werd verzonden naar de netwerkcoördinatoren, maar 
bepaalde netwerken stelden voor ze uit te breiden tot de 
coördinatoren van de mobiele teams. De Duitstalige Gemeenschap 
was niet vertegenwoordigd omdat het netwerk op het ogenblik van de 
ontmoeting niet meer over een coördinator beschikte. Het Brusselse 
netwerk GGZKJ is tweetalig. 

• Netwerken GGZKJ van de Vlaamse provincies en het Brussels 
gewest (Nederlandstalig luik): n=5, onder wie 4 netwerk coördinatoren 
en 1 casemanager. 

• De ‘Services de protection judiciaires pour la Fédération Wallonie-
Bruxelles’: n=6 afgevaardigden onder wie twee diensthoofden.  

• De ‘Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles’: n=13, onder wie 2 leden van de 
Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse (AGAJ), 5 directeurs, 
4 psychologen en 2 jeugdpsychiaters. Opmerkelijk is dat alle IPPJ's 
in het Waalse Gewest gevestigd zijn.  

• Het Vlaamse Agentschap Opgroeien: n=3. 

• Jeugdrechtbanken voor de Hoven van Beroep van Brabant,Liège 
en Mons: n=14 onder wie 8 rechters en 6 procureurs of adjunct-
procureurs. Alle aanwezige personen zijn lid van de Union 
Francophone des Magistrats de la Jeunesse.  

• Jeugdrechtbanken voor de Hoven van Beroep van Brabant, 
Antwerpen en Gent: n=7 rechters 

• De ‘Services de l’Aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-
Bruxelles’: n=4, onder wie een vertegenwoordiger van de algemene 
directie van 'Aide à la jeunesse' en 3 afgevaardigden of adviseurs.  

• Jeugdhulpdiensten van de Vlaamse Overheid: n=8, onder wie 2 
gewestelijke coördinatoren, 2 lokale coördinatoren en 1 lid van de 
Sociale dienst jeugdrechtbanken 

• Overheidsadministraties van de federale overheid, en van de 
Franstalige en Duitstalige gefedereerde entiteiten: n=17, onder 
wie vertegenwoordigers van de volgende diensten en kabinetten:  

o Kabinet Linard (kinderopvang en gezondheid, 
gezondheidspromotie en ziektepreventie, toezicht op ONE en 
gezondheidspromotie op school)  

o Kabinet Morreale (sociale actie en gezondheid)  

o Kabinet Antoniadis (Duitstalig minister van Volksgezondheid en 
Sociale zaken, Huisvesting en Ruimtelijke Ordening)  

o Kabinet Désir (onderwijs en jeugd)  

o Kabinet Glatigny (SAJ, SPJ, inspectie, administratie van Aide à 
la jeunesse en van de OIJB's), 

o Kabinet Maron & Tchatche (erkenning van de 
gezondheidsdiensten in het Brusselse Gewest) 

o Agence pour une Vie de Qualité (afdeling ziekenhuiszorg en 
afdeling geestelijke gezondheidszorg) 

o Direction générale Législation, Droits Fondamentaux et Libertés 
/ Direction Droit Pénal - Service de la Politique Criminelle du SPF 
Justice 

o Franstalige overheidsdienst van Brussel onder toezicht van de 
COCOF - gezondheid, geestelijke gezondheid, hervorming 
geestelijke gezondheidszorg 
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o FOD Volksgezondheid 

o Administration de l’aide à la jeunesse de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

o COCOF – erkenning van de Franstalige Brusselse ziekenhuizen 

o Noteer dat de gehandicaptensector niet vertegenwoordigd was, 
hoewel een specifieke uitnodiging was verzonden naar de 
betrokken diensten.  

• Overheidsadministraties van de federale overheid en van de 
Vlaamse overheid: n=8 

o Agentschap Opgroeien (n=2) 

o Agentschap Zorg en Gezondheid 

o Kabinet Minister Elke Van den Brandt 

o Kabinet De Block 

o Zorgnet-Icuro 

o FOD Volksgezondheid DG Gezondheidszorg 

Er werd ook een specifieke discussiegroep gepland met de leden van een 
psychiatrisch kinderziekenhuis van de Duitstalige Gemeenschap. Er is 
namelijk geen specifieke For-K-eenheid voor de jongeren in deze 
gemeenschap. Uit een uitwisseling van e-mails met de jeugdhulpdienst 
blijkt dat slechts weinig jongeren zich in een situatie bevinden waarbij een 
doorverwijzing naar een For-K IBE noodzakelijk is. Daarom werd er een 
interview gedaan met de vertegenwoordigster van de Délégué Général 
aux Droits de l’Enfant. Dat gesprek vond op dinsdag 3 maart plaats in het 
gebouw van de Délégué Général aux Droits de l’Enfant. Hoewel hij op de 
discussiegroep van de administraties was uitgenodigd, wenste de DGDE 
een afzonderlijk gesprek om zijn onafhankelijkheid ten aanzien van de 
overheidsinstanties te garanderen. Tijdens dit gesprek werden dezelfde 
ethische en privacy maatregelen in acht genomen.Resultaten van de 
discussiegroepen 

Hieronder volgt een beschrijving van de resultaten van de 
discussiegroepen. Het betreft een bespreking van de problemen en/of 
vaststellingen en de voorstellen van eventuele oplossingen gesuggereerd 
door de bevraagde groepen. Hierbij wordt niet systematisch aangegeven 
uit welke groep de vaststelling of oplossing afkomstig is aangezien het 
gros van de vaststellingen door verschillende groepen werd aangegeven. 
Voor een samenvatting van de bevindingen per groep. Aangezien de 
organisatie van het landschap van de jeugdhulp en de jeugdbescherming 
er anders uitziet in de verschillende gemeenschappen, zijn een aantal 
problemen en oplossing specifiek voor de betreffende gemeenschap. Er 
zal dan ook worden aangegeven wanneer een bepaald gegeven enkel 
voor een bepaalde gemeenschap geldt. Daarbij komt ook dat de 
discussies in de focusgroepen per taalgroep zijn gebeurd. Dit heeft tot 
gevolg dat, hoewel dezelfde vooraf gedefinieerde topics zijn besproken, er 
in de Nederlandstalige focusgroepen bepaalde topics zijn besproken die 
niet aan bod kwamen in de Franstalige groepen en omgekeerd.  

8.3.2.1 Huidige problemen en mogelijke oplossingen in de fase 
van toeleiding naar de For-K IBE 

De justitiële status van de jongere is vaak doorslaggevend voor het 
vinden van een plaats 
De deelnemers gaven aan dat er een spanningsveld bestaat tussen 
enerzijds de jeugdrechters die, vaak dringend, een (verblijf)plaats nodig 
hebben voor een jongere en de psychiater die moet oordelen of een 
jongere een intensieve psychiatrische behandeling nodig heeft. Waar 
psychiaters aangeven dat ze kijken vanuit de zorgnoden van het kind, 
geven rechters aan dat zij vooral op zoek zijn naar een verblijfplaats die 
snel beschikbaar is. Een gevolg hiervan is dat jeugdrechters de jongere 
aanmelden bij verschillende instellingen (bijvb. MPI, GES+, For-K, etc) en 
kijken wie eerst met aanbod/plaats komt. Een ander gevolg is dat 
jeugdrechters een jongere soms een oneigenlijke kwalificatie geven die 
hen meer kans geeft op het verkrijgen van een plaats aangezien de 
meeste For-K units vooral MOF jongeren (delictplegers) toelaten. Zo 
spreekt men bijvoorbeeld van “vermoffing” (dit is de jongere kwalificeren 
als pleger van een delict om zo te voldoen aan de noodzakelijke 
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kwalificatie voor een GI of een For-K). Deelnemers geven wel aan dat het 
verkeerd labellen als MOF een slecht idee is omdat dit stigmatiserend is 
en jongeren dit lang met zich mee dragen.  

Verwacht wordt dat er in de komende jaren in Vlaanderen meer het ‘MOF’ 
statuut (jeugddelictpleger) zal worden uitgesproken omdat door het nieuwe 
jeugddelinquentierecht, jongeren in een verontrustende situatie (VOS) niet 
langer meer in een gemeenschapsinstelling opgenomen mogen worden, 
behalve voor time-out. Voor die groep van VOS-jongeren worden er wel 
nieuwe organisaties met een zekere mate van beslotenheid opgericht, 
maar op het moment van het schrijven van deze studie is er nog geen zicht 
op de precieze werking.  

In Wallonië is het al langer zo dat de gemeenschapsinstellingen enkel 
delictplegers opnemen. Toch gebeurt het dat ook VOS-jongeren worden 
opgenomen als soort laatste redmiddel. De deelnemers beklemtoonden 
verschillende malen dat niet het justitiële statuut leidend zou mogen zijn, 
maar de noden van de jongere. Echter plaatsgebrek in jeugdhulp leidt er 
toe dat niet iedereen de meest geschikte plaats krijgt. 

Soms worden jongeren ook als vaak laatste redmiddel ‘gedwongen 
opgenomen’ omdat ze dan tijdelijk een plaats toegekend (moeten) krijgen. 
Vanuit de ondervraagden kwam dan ook herhaaldelijk de bemerking dat 
de juridische kwalificatie eigenlijk niet doorslaggevend zou moeten zijn 
voor het toekennen van een plaats, maar wel de eigenlijke zorgnood van 
een jongere. Het gebrek aan plaatsen in de betreffende instellingen laat 
helaas niet toe iedereen een geschikte plaats te geven. Bovendien is er 
een gebrek aan (pedo)psychiaters die de psychiatrische nood kunnen 
inschatten.  

Onduidelijk profiel van “dé For-K jongere” 
Volgens sommige deelnemers worden jongeren vaak onterecht naar een 
For-K verwezen. Ze geven aan dat bijvoorbeeld vaak wordt gedacht dat 
plegers van sexuele delicten thuishoren in de psychiatrie en het onterecht 
is om ze naar de For-K te verwijzen. En voor zover er wel 
gediagnosticeerde psychiatrische problematiek is, dan hoeft dat nog niet 
te betekenen dat opname in For-K nodig is. Eventueel is ook ambulante 
behandeling of een gewone K-dienst mogelijk. Eerst en vooral moet 

volgens deelnemers het profiel van de For-K populatie scherp worden 
gesteld en duidelijk worden gemaakt voor de jeugdrechters. De 
onduidelijkheid zorgt voor frustratie bij de jeugdrechters maar ook bij de 
For-K units en de jongeren zelf die niet op hun plaats zitten. De 
onduidelijkheid over het profiel van een For-K jongere speelt trouwens ook 
bij professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp, die 
niet weten wanneer een jongere naar een For-K te verwijzen.. 

De deelnemers van de discussiegroep met de For-K IBE’s stelden dat het 
profiel van een For-K jongere vooral betrekking heeft op jongeren met 
nood aan psychiatrische zorg, orthopedagogische zorg en met een nood 
aan beveiliging voor zichzelf en de maatschappij. Er wordt daarbij ook 
opgemerkt dat de vereiste van ‘psychiatrische stoornis’ zeer moeilijk te 
hanteren is. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk of een gedragsstoornis een 
psychiatrische stoornis is. Het gebeurt dat in sommige 
jeugdhulpvoorzieningen men niet weet om te gaan met psychiatrische 
problematiek en dat ze dan een beroep op psychiatrische deskundigheid 
inroepen of psychiatrische time-out vragen en dat instellingen die 
psychiatrische hulp kunnen bieden dit afketsen omdat het volgens hen om 
een gedragsmatige problematiek gaat. Door de verregaande 
segmentering en onduidelijkheid van welke instelling nu precies welk 
profiel jongere behandelt, ontstaat er een gepingpong tussen 
instellingen over wie nu de jongere moet behandelen.  
 

Dit zijn jonge mensen van wie de ouders naar de jeugdhulp komen 
aankloppen om hulp; vaak voor jongeren die steeds jonger en jonger 
worden. De situaties geven een tekort aan voorzieningen en structuren 
aan. Er zijn gevallen waarin ouders radeloos zijn (bv. een suïcidepoging, 
zelfverwonding, l, diepe depressieve toestand ...) en die geen gehoor 
vinden, vooral niet in een noodgeval. In Henegouwen, is er geen 
jeugdpsychiatrische spoedteam beschikbaar die hulp kan bieden in 
crisissituaties. En als ziekenhuizen naar een For-K willen verwijzen, dan is 
er eerst een jeugdrechterlijke maatregel nodig. Maar For-K eenheden zijn 
geen eerstelijnsvoorzieningen en onvoldoende beschikbaar om te 
reageren in deze crisissituaties.  
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In La Kapelline zijn er jongeren opgenomen met suïcide-risico, maar niet 
als ‘gedwongen opname’, omdat dit een complexe procedure is en sterk 
afhankelijk is van de psychiater en van de procureur. (Focusgroep 
franstalige jeugdhulp- vrij vertaald ) 

Onvoldoende afstemming tussen justitie, GGZ en jeugdhulp 
Er werd door de deelnemers aangegeven dat justitie, GGZ en jeugdhulp 
niet goed op elkaar afgestemd zijn. Deelnemers pleiten voor een 
regelmatig overleg tussen jeugdrechters en de (psychiater van) de For-K. 
De vroegere “brugfunctie” zorgde volgens de deelnemers voor een goed 
functionerend overleg en samenwerking tussen de For-K’s en de diensten 
van Justitie en Welzijn. Deze functie is ondertussen echter afgeschaft.  

In sommige Vlaamse provincies zijn er wel vervangende “good practices”, 
zoals bijvb. de gecoördineerde toeleiding (=een ondersteuningsteam voor 
consulenten van de sociale dienst van de jeugdrechtbank). Er werd 
gesuggereerd door de deelnemers om dit soort werking in te schrijven in 
samenwerkingsprotocollen.  

Geen overzicht van het aantal beschikbare plaatsen op de For-K en 
in alternatieve settings 
Tussen de For-K’s is het door onderling overleg wel bekend hoeveel vrije 
bedden er op een bepaald moment zijn maar jeugdrechters geven aan 
daar geen zicht op te hebben. Volgens sommige deelnemers van de For-K 
discussiegroep is het echter niet wenselijk om een geactualiseerd 
overzicht van de vrije bedden ter beschikking te stellen van jeugdrechters 
omdat deze dan misschien ten onrechte denken dat ze er beroep op 
kunnen doen, terwijl niet elke jongere dan aan de opnamecriteria voldoet. 
Een beoordeling geval per geval door het team van de For-K IBE blijft 
noodzakelijk. 

Langs Franstalige kant werd ook gewezen op een gebrek aan een 
gecentraliseerd overzicht van de beschikbare plaatsen in de jeugdhulp. Er 
is enkel een overzicht van de plaatsen in de gemeenschapsinstellingen. 

Door het ontbreken van een unieke toegangspoort (analoog aan de 
intersectorale toegangspoort zoals die bijv. bestaat in Vlaanderen), bellen 
de mensen die een plaats nodig hebben voor een jongere vaak zelf rond 
naar de instellingen. Er wordt ook gemeld dat het niet duidelijk is welke 
(crisis) bedden voor welke populatie kunnen worden gebruikt. In het 
algemeen wordt gesteld dat er geen goed overzicht is van de mogelijke 
alternatieven voor For-K. Er werd langs Franstalige kant gesuggereerd dat 
een kadaster van het huidige aanbod noodzakelijk is, maar ook een 
verduidelijking van de rol van alle betrokkenen, evenals een betere 
zichtbaarheid van de alternatieven en de toelatingsvoorwaarden tot de 
verschillende diensten. Dit kadaster zou in real time moeten worden 
bijgewerkt en zou het mogelijk maken de programmering van het aanbod 
in een bepaald gebied aan te passen. Er wordt ook voorgesteld de 
individuele problematieken beter te documenteren en op zo’n wijze dat de 
dossiers gebruikt kunnen worden in de opvolging van jongeren in hun 
traject. 

Gebrek aan jeugdpsychiatrische diagnosestelling 
Jeugdrechters geven aan dat een recente jeugdpsychiatrische 
diagnosestelling vaak niet voorhanden is wanneer zij een beslissing 
moeten nemen. Vaak gebeurt de diagnosestelling door de psychiater van 
de For-K pas tijdens de intake van de jongere. Hoewel deze goed geplaatst 
is om te oordelen of een jongere al dan niet voldoet aan de opnamecriteria 
van de betreffende For-K, komt dit te laat in het proces volgens 
deelnemers. Bovendien is de psychiater van de For-K IBE geen 
onafhankelijke partij. Het is ook aan de sociale diensten jeugdrechtbank 
om een inschatting te maken van behandelbaarheid vooraleer een 
aanvraag in te dienen bij een For-K. Hier is echter niet steeds een 
jeugdpsychiater bij betrokken. Deelnemers pleitten voor een eerdere 
diagnosestelling en risico-taxering in het voortraject of in de instelling waar 
ze eerder verbleven (bijvoorbeeld in de gemeenschapsinstelling). Ze 
verwijzen ook naar het Pieter Baan Centrum (https://www.nifp.nl/pieter-
baan-centrum/) in Nederland, een centrum waar volwassenen eerst 
opgenomen worden voor diagnostiek en observatie vooral ze in een 
residentiële setting worden opgenomen (Forca is het equivalent voor 
jongeren: 

https://www.nifp.nl/pieter-baan-centrum/
https://www.nifp.nl/pieter-baan-centrum/
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https://www.teylingereind.nl/professional/afdelingen/observatieafdeling-
forca/) . Diagnosestelling in België zou volgens deelnemers kunnen 
worden gedaan door een psychiater verbonden aan K-dienst of psychiater 
van het netwerk GGZKJ. Ze meldden echter ook het algemeen tekort aan 
jeugdpsychiaters en de overbelasting die maakt dat veel 
jeugdpsychiaters na 10 jaar compleet zijn uitgeblust. Langs 
Franstalige kant werd door sommigen aangegeven dat het diagnostisch 
bilan niet noodzakelijk (en niet enkel) door psychiaters hoeft te gebeuren. 
Sommige deelnemers betreurden dat mobiele forensische teams, die 
ervaring hebben met het werken onder mandaat slechts in enkele 
netwerken GGZKJ bestaan. Intersectorale mobiele teams kunnen de 
opvolging van de situaties mogelijk maken, een eerste diagnose stellen of 
een eerste bilan opmaken en de doorverwijzing naar het meest geschikte 
begeleidingssysteem bevorderen, ongeacht of het om For-K-eenheden 
dan wel een andere dienst gaat. Door het werk onder mandaat kunnen de 
rechters feedback ontvangen over de zorg en de evolutie ervan. Deze 
teams zouden niet alleen ter beschikking kunnen staan van delinquenten, 
zoals de huidige mobiele teams van l’Aide à la jeunesse, maar ook voor 
andere jongeren 

Grote variatie in opnamecriteria van de For-K IBE’s 
Er is geen uniformiteit in de opnamecriteria van de verschillende For-K 
IBE’s. Dat komt doordat bij de start, de For-K afdelingen elk hun eigen 
programma en opnamecriteria mochten bepalen. De vastgelegde 
contracten tussen FOD en de For-K unit zijn hierbij bepalend en deze 
verschillen onderling nog altijd (zie hoofdstuk 4). Het is voor jeugdrechters 
niet altijd duidelijk welke criteria precies worden gehanteerd in de ene of 
de ander For-K. Hoewel sommigen pleiten voor een verduidelijking in de 
criteria, nuanceren anderen dat een verduidelijking niet mag leiden tot 
strikte criteria die flexibiliteit ten opzichte van de noden van de jongeren in 
de weg staan. Hieronder lijsten we een aantal van de door de deelnemers 
genoemde criteria op en geven we hun bemerkingen mbt deze criteria 
weer.  

Juridische kwalificatie 
Sommige For-K IBE’s mogen alleen maar MOF jongeren opnemen, 
anderen mogen alle justitiële jongeren opnemen. Het verschil in 
opnamecriterium MOF/VOS is historisch gegroeid. De For-K zijn 
geïnitieerd in 2002 voor MOF, omdat psychiatrische patiënten in de GI veel 
onrust veroorzaakten. Verder waren er (en zijn er volgens sommige 
deelnemers nog steeds) te weinig gewone K-bedden; de 
jeugdrechtbanken hadden behoefte aan plekken waar ze met de “zware 
gevallen” terecht konden. Later kwam er een tweede shift; jeugdrechters 
hadden ook behoefte aan plekken waar ze met moeilijke VOS-jongeren 
terecht konden. En zo zijn de opnamecriteria voor For-K  IBE uitgebreid 
en nieuwe For-K IBE’s opgezet.  

De juridische status is niet altijd noodzakelijkerwijs relevant om, althans 
vanuit ons standpunt als clinicus, de behoeften van de jongere in te 
schatten. Of het nu om de ene of de andere juridische status gaat, bepaalt 
wel met wie onderhandeld moet worden, maar klinisch gezien gaat het 
veelal om dezelfde profielen van jongeren. (discussiegroep For-K IBE – 
vrij vertaald) 

Er is onder de deelnemers van de verschillende focusgroepen en 
zelfs tussen deelnemers van dezelfde focusgroep totaal geen 
consensus over wat het profiel van een jongeren in een For-K zou 
moeten zijn.  
Wat betreft de juridische kwalificatie zijn sommigen van mening dat 
enkel MOF-jongeren in een For-K terecht kunnen, anderen stellen dat ook 
VOS-jongeren in een For-K kunnen verblijven. Er werd ook aangehaald 
dat de kwalificatie meestal niet sluitend is. Zo hebben veel VOS-jongeren 
ook kleinere feiten gepleegd, maar aangezien er geen proces-verbaal 
werd opgesteld worden ze niet als MOF gekwalificeerd. Omgekeerd 
bevinden de meeste MOF jongeren zich ook in een VOS-situatie. De 
splitsing tussen beide statuten wordt in die zin door de deelnemers als 
arbitrair gezien. Langs de Franstalige kant wijzen de deelnemers op een 
toename van het aantal dossiers van ‘mineurs en danger’ en in sommige 
gerechtelijke afdelingen zijn er nauwelijks MOF-zaken. De geestelijke 

https://www.teylingereind.nl/professional/afdelingen/observatieafdeling-forca/
https://www.teylingereind.nl/professional/afdelingen/observatieafdeling-forca/
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gezondheid van de jongeren gaat achteruit door de armoede. De situaties 
worden steeds complexer. Men heeft het gevoel dat ze moeilijk in te 
passen zijn in het hulp- en zorgnetwerk, met het risico dat ze onder de 
radar verdwijnen. 
 

Alle MOF- jongeren verkeren ook in een VOS-situatie. Dingen formuleren 
in termen van MOF of VOS zijn niet zo relevant en vaak zijn het 
cumulatieve kwalificaties. (discussiegroep IPPJ – vrij vertaald) 

Groupe de discussion des IPPJ 

Op gerechtelijk niveau is het belangrijk onderscheid te maken tussen 
gesloten en open afdelingen, zowel voor de For-K als voor de gewone K-
afdeling. De jeugdrechter dient in haar vonnis aan te geven waarom ze 
kiest voor een open of gesloten maatregel. Hier is veel verwarring over. 

(discussiegroep administraties – vrij vertaald)  

Sommigen hebben ook bedenkingen bij de opvang van jongeren onder het 
‘gedwongen opname’ statuut in de For-K-eenheden. Volgens sommige 
deelnemers kunnen zij ze niet weigeren.  

Waarom voorziet men dat gedwongen opnames op een For-K kan plaats 
vinden, terwijl in de wet hieromtrent bepaald is dat jongeren op een 
gewone K worden geplaatst en voor de oudere jongere op een A-
afdeling ? Zijn dat andere jongeren? Worden de For-K IBE’s niet 
overbelast door ook de GO-jongeren te moeten opnemen? En moet niet 
eerder spreken van ‘plaatsen onder bescherming’? En moet het 
zorgaanbod niet beter verspreid worden, behalve enkel la Clairière in 
Bertrix en les Marronniers in Tournai? Voor jongeren die ver weg wonen, 
is het moeilijk om de ‘gedwongen opnames’ te organiseren. (discussgroep 
administraties – vrij vertaald) 

Zoals hoger reeds vermeld zijn vele deelnemers het er over eens dat men 
dient te vertrekken van de zorgnood en niet vanuit de juridische 
kwalificatie. Sommigen pleiten er in die zin ook voor om de For-K niet 

enkel te reserveren voor jongeren met een justitieel statuut maar ook open 
te stellen voor jongeren die uit de vrijwillige hulpverlening komen.   

De deelnemers verschillen van mening over de vraag of de MOF-, VOS en 
GO-jongeren al dan niet dezelfde zorgnood/behoeften hebben. Sommige 
deelnemers vinden dat de jongeren dezelfde klinische behoeften hebben, 
ongeacht hun gerechtelijke status. Bovendien gebeurt het niet zelden dat 
eenzelfde jongere meerdere gerechtelijke statuten combineert. Zo zou het 
kunne om alle jongeren samen te plaatsen in een For-K IBE, zolang de 
leefgroep functioneert.  

Volgens anderen hangt veel af van de initiële oriëntatie: jongeren die 
eerder in de GGZ waren opgenomen, hebben een hogere kans een GO-
statuut te krijgen dan jongeren die door jeugdhulp werden opgevangen, 
die dan eerder een MOF of VOS-statuut krijgen. 

Voor andere deelnemers zijn GO-jongeren wel degelijk anders en hebben 
ze andere zorgbehoeften en andere zorg nodig. Het kan voor GO-jongeren 
traumatiserend zijn om tijdens hun opname geconfronteerd te worden met 
MOF-jongeren, en vice versa.  

De jongeren hebben één ding gemeen: ze hebben nood aan onvrijwillige 
hulp. Maar men dient attent te zijn op de groepssamenstelling: jonge VOS-
jongeren mengen met oudere MOF-jongeren is geen goed idee. Er moet 
altijd goed op de groepssamenstelling worden gelet en ervoor te zorgen 
dat jongere met een specifiek profiel niet slachtoffer worden van ander 
jongeren in de groep. (interview met consulent frantalig 
kinderrechtencommissariaat – vrij vertaald). 

IQ, handicap, sexuele delinquentie zijn vaak exclusiecriteria 
Jongeren met een zeer laag IQ, met een handicap of sexueel delinquenten 
worden vaak niet toegelaten door For-K IBE’s. De reden die hiervoor bij 
jongeren met een te laag IQ of met een mentale handicap wordt gegeven 
is dat indien er geen behandelperspectief is, de behandeling in de For-K 
ook geen meerwaarde heeft. Bovendien werd er ook aangegeven dat het 
moeilijk is om jongeren met een laag IQ te mengen met jongeren met een 
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normaal IQ, omdat je dan niet op dezelfde manier kunt communiceren. 
Seksueel delinquenten worden geweerd omdat ze vaak niet passen in de 
groep. Hun problematiek is zeer specifiek en in de For-K wil men ook  
slachtoffers van daders  kunnen scheiden. Dergelijke jongeren komen 
vaak terecht in specialistische voorzieningen. Van andere profielen wordt 
ook gemeld dat ze tot weigering leiden: overactief, te gewelddadig, 
druggebruikers enz. 

Sommige jongeren met een multiproblematiek vallen echter overal uit 
de boot. Alle deelnemers kaarten het vraagstuk aan van de jongeren die 
nergens terechtkunnen en voor wie zelfs de bijnaam ‘les 
incasables’/'onplaatsbaren' stigmatiserend is: jongeren in een 
buitengewoon complexe situatie die meerdere problemen 
combineren, zoals een dubbele (psychiatrische stoornis en 
geestelijke handicap) of driedubbele (psychiatrische stoornis, 
geestelijke handicap, gewelddadig gedrag) diagnose, jongeren op de 
dool van wie de instelling vreest dat ze hun definitieve leefomgeving 
zal worden (ontbreken van een gezin, niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen). Het zijn jongeren van wie het netwerk uitgeput is, die 
geen plaats meer hebben in het opvang- en zorgnetwerk, of die 'niet 
genoeg For-K' of 'te K' zijn om in een centrum te worden ondergebracht. 
De ‘onplaatsbaren’ hebben multisectorale oplossingen nodig en hun zaak 
wordt vaak door verschillende actoren behandeld.  

Motivatie van de jongere 
Een belangrijke voorwaarde voor opname in een For-K IBE is dat de 
jongere zelf gemotiveerd is om opgenomen te worden. Dit leidt soms tot 
een “perverse” situatie dat gemotiveerde jongeren geweigerd worden 
omwille van andere criteria, terwijl jongeren die wel voldoen aan de nodige 
opnamecriteria soms geweigerd worden wegens gebrek aan motivatie.  

Garantie op uitstroom 
Een ander vaak gehanteerd opnamecriterium is de garantie op uitstroom. 
Sommige For-K IBE’s eisen dat er bij aanvang van de opname reeds een 
duidelijk beeld is van waar de jongere zal terechtkomen na het verblijf in 
de For-K. Dit criterium is echter volgens de deelnemers moeilijk 

hanteerbaar aangezien het moeilijk is om te voorspellen wat de evolutie 
van een jongere zal zijn na een jaar. Bovendien is het voor instellingen 
naar een wie een jongere potentieel kan uitstromen moeilijk om 1 jaar op 
voorhand al een plaats te reserveren. Indien jongeren na een jaar 
intensieve behandeling echter niet in een geschikte omgeving 
terechtkomen, geven For-K IBE’s aan dat het resultaat dat behaald werd 
vaak op korte tijd teniet wordt gedaan. Onduidelijke/onzekere uitstroom uit 
de For-K zorgt ook voor onrust bij de jongere, terwijl ze net behoefte 
hebben aan duidelijkheid, aan perspectief. 

Leeftijd 
De jongsten en de oudsten vinden vaak de meeste hindernissen op hun 
weg naar de zorg. De leeftijd van de jongeren voor wie verplichte 
interventies en zorg worden aangevraagd, wordt almaar jonger, maar er is 
geen specifiek aanbod voor jongeren van minder dan 12 jaar, en meer 
bepaald voor de leeftijdsgroep tussen 6 en 12 jaar. Kinderen jonger dan 
12 jaar kunnen niet in een For-K terecht omdat de jeugdrechter pas vanaf 
de leeftijd van 12 jaar maatregelen/sancties kan opleggen voor een 
jeugddelict. Jongeren van 16 jaar en ouder daarentegen worden vaak 
geweigerd en soms doorverwezen naar de volwassenenpsychiatrie. Ook 
voor jongeren van 15 jaar is er vaak geen plaats in de huidige structuren: 
voor sommige eenheden worden ze als 'te oud' beschouwd omdat ze tot 
de hoogste leeftijdscategorie in de doelgroep voor de eenheid (12-15) 
behoren, voor andere eenheden zijn ze dan weer 'te jong' omdat ze tot de 
laagste leeftijdscategorie van de doelgroep de eenheid (15-18) behoren. 

Geslacht 
Bepaalde deelnemers merkten op dat het geslacht van de jongeren van 
invloed is. Jongens dragen vaker een etiket van delinquentie dan meisjes 
die zichzelf in gevaar brengen.  
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Samenstelling van de groep 
De samenstelling van de groep kinderen op een For-K wordt genoemd als 
essentieel element bij de afweging om iemand wel/niet op te nemen. 
Volgens sommige deelnemers wordt dit criterium soms gebruikt om de 
zeer moeilijke jongeren te weigeren.  

Jongeren uit de regio van de For-K 
Regiogebonden werken is ook belangrijk in de opnamecriteria, aangezien 
er steeds geprobeerd wordt om zoveel mogelijk met de context te werken. 
Doorsturen van jongeren naar een For-K in een regio die niet binnen het 
bevoegdheidsgebied ligt van de jeugdrechter gebeurt slechts zeer 
sporadisch. Langs Franstalige kant wordt er echter meer  doorgestuurd 
naar andere regio’s aangezien er niet in elke provincie een For-K IBE 
aanwezig is. De For-K IBE’s zijn niet gelijk verdeeld: historisch gezien 
verhindert het ontbreken van jeugdpsychiatrie in de ziekenhuizen de 
ontwikkeling van een For-K-aanbod in bepaalde provincies. Dit gebrek aan 
aanbod heeft vele gevolgen voor het werk van de diverse actoren: geen 
mogelijkheid om therapeutisch of educatief samen te werken met het 
nauwe netwerk van de jongere, moeilijke samenwerkingen tussen de 
For-K-eenheden, de netwerken GGZKJ en de GI, beperkingen van de 
oplossingen voor de rechters, weigering van samenwerking over de 
territoriale grenzen heen, extra kosten voor de gezinnen en negatieve 
gevolgen voor de op zich al kwetsbare gezinsdynamiek. In de Duitstalige 
Gemeenschap is er geen aanbod, zodat deze jongeren sowieso worden 
doorgestuurd naar een For-K in Wallonië of in Duitsland. Laatstgenoemde 
optie komt overigens het vaakst voor wegens de taalbarrière. 

Akkoord van de ouders over financiële aspecten 
Langs Franstalige kant werd ook opgemerkt dat de verplichte toestemming 
van de ouders, met name voor de financiële aspecten, ook een probleem 
is op het niveau van de opname. In sommige For-K IBE’s worden bepaalde 
kosten, zoals transport of ziektekosten die niet met de opname op de For-K 
te maken hebben, maar toch noodzakelijk zijn (bijv. tandartskosten) 
doorgerekend aan de ouders. Sommige ouders die in een precaire situatie 
leven, hebben het moeilijk deze kosten ten laste te nemen. Daarom gaven 

sommige deelnemers aan dat ook het akkoord van de ouders moet worden 
gegeven bij opname van een jongere in een For-K. Ze gaven ook aan dat 
een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om voor de periode van verblijf 
in de For-K een gedeelte van de kinderbijslag te reserveren voor dekking 
van deze kosten.  

8.3.2.2 Problemen/vaststellingen gelinkt aan de specificiteit/ 
werking van de For-K IBE’s 

Begripsverwarring alom 
Naargelang de populatie die er verblijft wordt een For-K soms ook 
intensieve behandeleenheid (IBE), of SGA afdeling (sterk 
gedragsgestoorde en/of agressieve) genoemd, hetgeen leidt tot veel 
verwarring in terminologie bij de deelnemers. For-K’s hebben bedden voor 
langdurige intensieve behandeling (IBE) en daarnaast hebben ze de 
herval-bedden (voor jongeren die eerder in For-K zaten), crisisbedden en 
time-out bedden. Sommige For-K units kunnen ook jongeren onder een 
statuut van gedwongen opnames (justitiële crisisbedden) opnemen en 
andere weer niet. Deze verschillende soorten bedden, die verschillend 
worden gefinancierd, worden volgens deelnemers niet altijd ingezet 
waarvoor ze initieel bedoeld werden. 

Volgens de deelnemers hebben de For-K-eenheden als opdracht een 
diagnose te stellen, een doorverwijzing voor te stellen voor jongeren met 
multifactoriële behoeften, op spoedeisende situaties te reageren, 
langdurige psychiatrische zorgen met educatieve begeleiding aan te 
bieden, time-outs voor te stellen tussen For-K-eenheden en met het 
netwerk, afstand te creëren tussen de jongeren en hun omgeving en de 
uitputting van de familiecontext netwerk te voorkomen. In bepaalde 
gevallen moet het verblijf in een For-K het mogelijk maken de jongere 
tijdelijk te plaatsen in afwachting van een oplossing. Al deze opdrachten 
moeten echter niet voor alle jongerenprofielen worden aangeboden. 
Bepaalde deelnemers vinden dat de For-K-eenheden therapeutische 
verblijven moeten aanbieden voor bepaalde jongeren en time-outs voor 
andere, zoals de jongeren met een handicap. 
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In het algemeen kan men stellen dat de specifieke expertise, de hoge 
zorgintensiteit en de daaraan gekoppelde hoge 
personeelsnorm/bezetting op een For-K het verschil maakt met andere 
instellingen. For-K’s kunnen zorg bieden die niemand anders kan en er is 
dan ook unanimiteit onder de deelnemers dat For-K’s een grote 
meerwaarde zijn. Hoewel de inhoud van de zorg kan verschillen, is de 
intensiteit van de zorg in alle For-K IBE’s hoog. De mate van beveiliging 
verschilt van For-K tot For-K en kan variëren van jongere tot jongere. 

Tussen de For-K’s onderling zijn er veel verschillen in opnamecriteria 
(vooral in het doelpubliek) en therapeutisch aanbod.  

Outreach is verwaterd en verdund in de nieuwe netwerken GGZKJ 

Volgens deelnemers is een maximale opnameduur van 1 jaar in de For-K 
meestal voldoende maar enige outreach/nazorg na ontslag is nuttig. Het 
is niet altijd evident om de vertrouwensband over te dragen naar iemand 
anders. Bovendien is de noodzakelijke specifieke expertise van een For-K 
niet aanwezig in de setting waar de jongeren na het For-K verblijf heen 
gaat. Soms gaat de overgang niet makkelijk en kan het bereikte resultaat 
van behandeling in de For-K verloren gaan indien er geen nazorg is. Ook 
in het voortraject kan het soms waardevol zijn dat de jongere reeds kennis 
maakt met de zorg die aangeboden wordt in de For-K. De outreach (in 
het voor- en natraject) vanuit de For-K was voorzien in de For-K 
contracten maar is weggevallen en geïntegreerd binnen de netwerken 
GGZKJ. Het was de bedoeling om specialistische zorg meer te integreren 
in de gewone zorg, maar volgens de deelnemers is die outreach hierdoor 
verwaterd/verdund. Ze hebben het gevoel “hun” outreach kwijt te zijn. De 
mobiele teams van de netwerken GGZKJ moeten nu alle kinderen 
bedienen en er is geen prioriteit meer voor For-K jongeren. Er wordt 
bovendien melding gemaakt van lange wachtlijsten. Niet alle expertise 
bleef echter behouden. Bepaalde zorgwerkers van de vroegere mobiele 
For-K-teams sloten zich aan bij de teams van de netwerken GGZKJ, maar 
anderen deden dat niet omdat ze zich niet op hun gemak voelden met de 
nieuwe manier van werken. Hierdoor beschikken de mobiele teams niet 
altijd over de nodige expertise voor de forensische situaties en willen 
ze niet altijd onder mandaat werken en nemen ze niet altijd MOF-
jongeren aan.  

De outreach in residentiële setting is geregeld per provincie (per netwerk 
GGZKJ). Dit heeft tot gevolg dat ieder netwerk/provincie de 
care/nazorg/outreach op zijn manier regelt. Volgens deelnemers is het 
eigenlijk niet correct dat het outreach-budget per netwerk/provincie 
geregeld is. In sommige provincies komen immers veel kinderen uit andere 
provincies terecht omdat specifieke organisaties enkel in sommige 
provincies bestaan (bijv. UKJA in Antwerpen). Er zouden daarom tussen 
de netwerken/provincies ook overeenkomsten gesloten moeten worden 
(inclusief middelen/budget) om transprovinciaal outreach te kunnen doen.  

Naast de outreach van de netwerken GGZKJ bestaan er nog verschillende 
andere vormen van outreach (Care Plus, Outreach Vlaanderen, les 
équipes mobiles de Titeca…). De focus van deze andere vormen van 
outreach ligt echter niet altijd op gespecialiseerde hulp aan jongeren. 
Soms wordt er ook consult en advies aan professionals en organisaties 
gegeven.  

Onderbestaffing 
Hoewel de personeelsnormen van de For-K IBE’s hoger zijn dan in de K-
eenheden, volstaat de bestaffing van de For-K-eenheden volgens de niet 
altijd om de therapeutische activiteiten uit te voeren, met name tijdens de 
weekends. Het werkverlet van het personeel wordt niet in de financiering 
en de personeelsnormen verrekend, terwijl de jongeren met hun 
overactieve, gewelddadige en niet tot medewerking neigende profiel voor 
veel stress zorgen bij het personeel. Er moeten regelmatige 
teamvergaderingen, opleidingen en supervisie worden georganiseerd om 
de coherentie van het team te behouden en burn-outs bij het personeel te 
voorkomen. Overplaatsingen en isolatie van jongeren vergen extra 
personeel. De onderbemanning van de teams leidt tot vertraging in de 
zorg.  
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Onvoldoende financiële middelen  
Momenteel worden de For-K’s gefinancierd op projectmatige basis. Er is 
m.a.w. geen structurele financiering voorzien. Het voordeel van de project 
financiering is dat dit een zekere flexibiliteit toelaat. Zo bijvoorbeeld, 
volgens de deelnemers, is er een geen vaste financiering per bed voor een 
vooraf bepaald percentage van bezetting van het bed, maar kan de 
bezetting flexibel worden ingevuld. Deze flexibiliteit is nodig om 
bijvoorbeeld een jongere geleidelijk te laten uitstromen door een paar 
dagen per week naar een nieuwe voorziening te laten gaan en om om te 
gaan met weekendverblijf elders, tijdelijke opname in een somatisch 
ziekenhuis, time-outs naar GI, gevallen van vluchten gedurende enkele 
dagen, kampen/vakantie, etc..., zonder dat er geraakt wordt aan de 
financiering van het For-K bed dat de facto leeg staat. Indien er wordt 
overgegaan naar een structurele financiering geven de ondervraagden 
aan dat het wenselijk is een dergelijke flexibiliteit te kunnen behouden.  

In de For-K IBE’s is er een hoge zorgintensiteit en daaraan gekoppeld ook 
een hoge personeelsnorm en -bezetting. De reële personeelskosten 
overschrijden echter ruim het budget dat is toegekend door de federale 
overheid zodat de For-K’s (dwz het psychiatrisch ziekenhuis waarin For-K 
gelegen is) uit eigen budget moeten bijspringen (zie verder hoofdstuk 6). 
De budgetten voor For-K zijn sinds de oprichting ervan in 2002 nooit 
geïndexeerd en er is geen rekening gehouden met anciënniteit van het 
personeel. Daarnaast past men verminderende toezichtshonoraria toe. Dit 
betekent dat naarmate tijd van de behandeling vordert een psychiater 
minder betaald wordt en er wordt geen rekening gehouden met feitelijke 
werklast op dat moment. Nochtans kan bijvoorbeeld na zes maanden de 
intensiteit van behandeling omhoog gaan voor ontslagvoorbereiding, 
terwijl de verloning dus omlaag gaat.  

Sommige deelnemers langs Franstalige kant gaven ook aan dat sommige 
For-K IBE’s kosten dekken voor jongeren, die normaal ten laste vallen van 

                                                      
vvvvvvvvvvv Le kit bien-être est destiné à couvrir exclusivement des dépenses pour des frais 
de buanderie, produits d'hygiène, frais de coiffeur, recharges téléphoniques et activités 
récréatives. Il est plafonné à un montant maximum de 84,89 euros par mois. Le montant non 

de ouders. De instelling waar de jongeren worden geplaatst, bepaalt wie 
verantwoordelijk is voor de financiering, de zorg en de eventuele 
toevoeging van supplementen. In tegenstelling tot jongeren in 
gemeenschapsinstellingen worden de jongeren in For-K-eenheden en in 
afdelingen die afhankelijk zijn van het AVIQ, niet gefinancierd en hebben 
zij geen recht op de ‘welzijnskit’vvvvvvvvvvv. Door hun precaire situatie zijn de 
jongeren niet altijd in staat om de bijkomende dagelijkse uitgaven te doen 
voor kleding, ontspanning enz. De ouders kunnen niet altijd de 
weekendverplaatsingen naar huis betalen of zelfs hun eigen 
verplaatsingen of een oppas voor de rest van het gezin financieren. 

Ook (duur) ambulancevervoer in crisissituaties wordt niet betaald door 
bepaalde ziekenfondsen. Bovendien zijn sommige ouders niet 
aangesloten bij een ziekenfonds. Bepaalde ouders willen niet betalen voor 
niet-vrijwillige zorg en weigeren daarom hun ziekenfondsgegevens mee te 
delen. Alle deelnemers zijn het erover eens dat de jongeren niet in For-K-
eenheden zouden worden opgenomen als ze ervoor moesten betalen. De 
forfaitaire financiering beschermt de For-K-eenheden: in het netwerk 
buiten For-K worden bepaalde jongeren geweigerd omdat er geen borg is 
om hun zorg te betalen. 

8.3.2.3 Problemen gelinkt aan de organisatie van de geestelijke 
gezondheidszorg en de jeugdhulp 

Vele partijen geven aan dat er een tekort is aan plaatsen in de For-K. 
Deelnemers zijn het er echter ook over eens dat de problemen van 
capaciteit en werking bij de For-K moeten gezien worden in een breder 
perspectief van de organisatie van geestelijke gezondheidszorg en 
jeugdhulp. Instellingen/diensten uit GGZ en jeugdhulp zijn immers bijna 
altijd aanwezig in het voor– en in het natraject van het verblijf in de For-K. 
Indien de organisatie van GGZ en jeugdhulp niet optimaal is, heeft dit dus 
noodzakelijkerwijze ook repercussies op de werking van de For-K. Het 
optimaliseren van de werking van de For-K bestaat daarom niet alleen uit 

utilisé ne peut être reporté pour les mois suivants. 
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/45968_000.pdf 
 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/45968_000.pdf
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het optrekken van de For-K bedcapaciteit maar dient in relatie gezien te 
worden tot het totale benodigde aantal in andere voorzieningen (bijv. K-
bedden,  GES+-bedden…) en het totale aanbod van de hulpverlening. 

Gebrek aan alternatieven voor For-K 
Er wordt door de deelnemers aangegeven dat er weinig (geschikte) 
alternatieven zijn voor de For-K.  

Deelnemers vinden dat jeugdhulporganisaties geen medische-
psychiatrische zorginstellingen zijn. Ze kunnen niet omgaan met situaties 
waarbij er sprake is van blootstelling aan ernstige gevaren, zoals 
herhaalde pogingen tot zelfdoding, agressieve gedragingen, misbruiken, 
pyromanie enz. Ze hebben niet het personeel (aantal medewerkers en 
kwalificaties) om de zorg op zich te nemen van jongeren met 
psychiatrische profielen, geestelijke gezondheidsproblemen of dubbele 
diagnoses, en om crisissituaties aan te pakken. Bovendien beschikken ze 
niet over de infrastructuren en voorzieningen om een dergelijk publiek op 
te vangen. De jeugdhulporganisaties hebben plaatsen in For-K-eenheden 
nodig voor deze profielen. Voor het geval jongeren met die profielen thuis 
blijven, wijzen de residentiële diensten erop dat snelle antwoorden 
noodzakelijk zijn in crisissituaties. Gelet op deze materiële en menselijke 
beperkingen kan men stellen dat jongeren met een For-K-profiel niet 
thuishoren in de jeugdhulporganisaties.  

Er zijn ‘bufferplaatsen’ in de gemeenschapsinstellingen maar deze zijn 
eerder gericht op beveiliging dan op psychiatrische behandeling. Er is 
soms een ambulant psychiatrisch aanbod maar dit kan niet vergeleken 
worden met het intensieve aanbod van de For-K. Bovendien gebeurt deze 
psychiatrische inreach niet systematisch. GI’s dienen om jongeren op het 
juiste spoor te brengen. In tegenstelling tot For-K-eenheden hebben ze als 
opdracht jongeren terecht te wijzen, hun vrijheid te ontnemen en de 
openbare veiligheid te handhaven. GI’s werken altijd onder dwang, zelfs 
met jongeren die er niet om hebben gevraagd. Jongeren in een GI kunnen 
ook permanent contact opnemen met de Kinderrechtencommissaris , om 
eventuele problemen te melden, en met hun advocaat.  

Iedereen was het erover eens dat de gewone K-eenheden niet over de 
nodige expertise beschikken om de zorg op zich te nemen voor jongeren 

die zichzelf in gevaar brengen of om te gaan met crisis- of noodsituaties, 
gewelddadig gedrag tegenover zichzelf of anderen of dubbele diagnoses. 
Door hun deskundigheid kunnen For-K-eenheden analyses uitvoeren 
waar gewone K-eenheden niet toe in staat zijn. Van For-K-eenheden wordt 
aangenomen dat ze een betere zorg bieden op het vlak van intensiteit en 
van diensten voor bepaalde jongerenprofielen dan K-eenheden. Die 
beschikken niet over de infrastructuur en het personeel om met 
crisissituaties en geweld om te gaan. De medewerkers zijn er minder talrijk 
dan in de For-K-eenheden, de gebouwen bieden niet het besloten kader 
dat vereist is voor niet-vrijwillige zorg of ‘gedwongen opname’. Bijgevolg 
willen K-eenheden zelden jongeren met dubbele diagnoses, gewelddadige 
jongeren, ’gedwongen opnames’, delinquenten, overactieve jongeren of 
jongeren met moeilijk te beheersen gedrag aannemen.  

Volgens sommige actoren zijn verblijven in For-K-eenheden korter dan die 
in K-diensten. Anderen vinden dan weer dat de verblijfsduur niet lang 
genoeg is in de K-eenheden. Er wordt op gewezen dat K-eenheden in 
tegenstelling tot For-K-eenheden weigeren jongeren in noodsituaties op te 
nemen. 

Ten slotte kaartten bepaalde deelnemers aan dat gewone K- eenheden 
noch het personeel, noch de expertise hebben om met complexed 
jeugdpsychiatrische situaties om te gaan. Deze gewone K-eenheden 
spreken soms bij de Délégué Général aux Droits de l’Enfant hun 
bezorgdheid uit over de geschiktheid van de zorg en de veiligheid van de 
jongeren. 

Voor jongeren met specifieke zorg/behandelingsnoden werden 
verschillende specialistische instellingen opgericht. In Antwerpen 
bijvoorbeeld is “UKJA” gespecialiseerd in de behandeling van daders met 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommige jongeren in de For-K 
hebben ook wel seksueel overschrijdend gedrag gesteld maar als die de 
primaire problematiek is, wordt er vaak doorgestuurd naar UKJA of Titeca. 
Het voordeel is dat kan worden ingezoomd op de specifieke problematiek 
en dat daders en slachtoffers van mekaar kunnen worden gescheiden. 
Anderzijds komen jongeren vanuit heel Vlaanderen naar de UKJA, 
waardoor het voor deze groep moelijker is om met de context te werken 
omdat de sociale omgeving te ver weg is.  
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Jongeren met een laag IQ of een mentale handicap worden vaak 
geweigerd door de For-K omdat door ze te mengen met jongeren met een 
hoger IQ het risico is groot dat jongeren er dan slechter uitkomen, 
bijvoorbeeld door pesten. Een laag IQ bemoeilijkt ook de capaciteit om te 
leren en inzicht, wat wel noodzakelijk is voor behandeling op For-K. 
Sommige van deze jongeren kunnen daarom beter elders geplaatst 
worden (bv in VAPH of GES+ sector). Volgens de deelnemers heerst er 
een enorm tekort aan GES+ plaatsen. Er komen ook veranderingen in de 
persoonsvolgende financiering  bij de VAPH, waardoor de wachtlijsten bij 
de MPI zullen vergroten; er komen hierdoor grote uitstroomproblemen voor 
de gewone K-afdelingen maar ook voor de For-K units. Volgens de 
deelnemers is het goed denkbaar dat jongeren in een For-K zullen moeten 
blijven of dat ze naar de GI’s (terug) zullen moeten wegens gebrek aan 
uitstroommogelijkheden. Hierdoor ontstaat dan ook op zijn beurt een 
instroomprobleem, omdat er te weinig doorstroming zal zijn op de For-K 
afdelingen. Het kan tot gevolg hebben dat For-K IBE’s vaker opnames 
gaan weigeren als er geen uitstroomperspectief is.  

Er is volgens deelnemers een gebrek aan ‘beschut wonen voor jongeren’ 
(in analogie met beschut wonen voor volwassenen); dit zou volgens hen 
opgezet moeten worden naar het voorbeeld van het model toegepast in 
CHJ Titeca. 

In geval een jongere niet opgenomen kan worden op een For-K IBE of in 
afwachting van een opname aldaar, is het al voorgekomen dat een jongere  
‘medicamenteuze dwang’ krijgen of dat ze worden doorverwezen naar 
afdelingen voor volwassenenpsychiatrie of naar hun oorspronkelijke 
instelling in de jeugdhulpsector. Daaraan zijn dan allerlei risico's 
verbonden voor de jongere, zijn omgeving en het personeel. Over het 
gebruik van dwang en vrijheidsbeperking bij kinderen wordt niet 
gecommuniceerd buiten de instellingen, waardoor geen reflectie op de 
noodzaak en de impact ervan mogelijk is.  

Sommigen vinden dat deze jongeren met name in crisissituaties ook 
zouden kunnen worden opgevangen door A- of K-diensten. Volgens 
bepaalde actoren kunnen de crisisbedden van jeugdhulp een residentieel 
alternatief zijn voor de For-K IBE’s. 

Sommige kinderen kunnen echt nergens terecht en de ene voorziening 
wijst naar de andere (10 tot 11 jarigen kunnen bv niet op de For-K, maar 
ook niet in andere voorzieningen). 

Onvoldoende aanbod in de geestelijke gezondheidszorg en de 
jeugdhulpverlening (instroom) 
Alle deelnemers zijn het erover eens dat de kwestie van de For-K's niet los 
kan worden gezien van de bredere context van het aanbod van geestelijke 
gezondheidszorg en de jeugdhulpverlening. De toegang tot de geestelijke 
gezondheidszorg moet worden verbeterd. De netwerken zijn verzadigd en 
hebben hun aanbod moeten beperken. Alle diensten voor geestelijke 
gezondheidszorg en de jeugdpsychiaters hebben wachtlijsten. Alle 
deelnemers wijzen op het gebrek aan reactiesnelheid van de 
jeugdpsychiatrie in crisissituaties en/of noodgevallen. De omvang van dit 
probleem verschilt naargelang het gewest en de provincie. Dit gebrek aan 
respons is het meest schrijnend 's nachts en tijdens de weekends: de 
jongeren worden dan achtergelaten bij hun familie of doorverwezen naar 
de pediatrische afdelingen of de spoeddiensten, die noch over het 
personeel, noch over de voorzieningen beschikken om deze situaties aan 
te pakken. Vaak grijpt men naar de noodoplossing van de ‘chemische 
dwangbuis’ om de toestand onder controle te houden en te vermijden dat 
de jongere zichzelf, andere patiënten en personeel in gevaar brengt. Het 
gebrek aan toegankelijkheid van de diensten voor geestelijke 
gezondheidszorg leidt ook tot aanvragen voor ‘gedwongen opnames’ van 
jongeren van wie de geestelijke gezondheid nooit is opgevolgd of voor wie 
nooit een beroep werd/ kon worden gedaan op het buurtnetwerk. 

De organisatie van de geestelijke gezondheidszorg verschilt bovendien 
naargelang de provincie. Die verschillen kunnen zinvol zijn als hierdoor het 
aanbod kan worden gediversifieerd om rekening te houden met de 
verschillende situaties. Het aanbod van de geestelijke 
gezondheidszorg is niet uniform, onsamenhangend en onduidelijk, 
vooral voor de actoren die niet in deze sector actief zijn. De K-bedden voor 
patiënten met een neurologisch probleem worden meegerekend bij de K-
bedden. Dit geeft een vertekend beeld van het aantal jeugdpsychiatrische 
bedden in bepaalde provincies. Het gebrek aan basisaanbod voor 
geestelijke gezondheidszorg in elke regio bemoeilijkt de opvang van 
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For-K-jongeren. Sinds de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg 
is er niet meer in elke provincie een mobiel forensisch team. Deze teams 
zijn nu namelijk variabel geïntegreerd in de mobiele teams van de 
netwerken GGZKJ. Volgens de deelnemers zou er een minimumaanbod 
van K-crisisbedden en van algemene K-bedden per provincie moeten zijn. 

Ook bij de jeugdhulpvoorzieningen zijn er lange wachtlijsten, hetgeen er 
toe kan leiden dat een situatie kan escaleren, waardoor er meer 
specialistische zorg en hulp nodig is.   

Onvoldoende uitstroom na een verblijf op een For-K IBE 
Alle deelnemers vinden dat het aan oplossingen ontbreekt na het ontslag 
uit de For-K-eenheid. Er is nood aan diensten voor minderjarigen of aan 
diensten die 17-20-jarigen een overgangsoplossing kunnen bieden. Een 
opname in een For-K (of een GI) beperkt de mogelijkheden om jongeren 
daarna weer op te nemen in hun (familiale) netwerk. In bepaalde gevallen 
weigert hun oorspronkelijke instelling ze terug te nemen, soms wegens 
hun gewelddadigheid. Ze worden gestigmatiseerd door dit verblijf in de 
jeugdpsychiatrie en het MOF-statuut kan deuren sluiten, of het nu om 
jeugdhulpverlening dan wel om geestelijke gezondheidszorg gaat. De 
For-K-eenheden hebben niet de capaciteit om de ambulante opvolging op 
zich te nemen. Volgens sommige deelnemers moet dan ook worden 
nagedacht over de inrichting van overgangsplaatsen voor jongeren, die 
ontlagen (gaan) worden uit de GI, de For-K IBE’s of de jeugdhulpdiensten 
en met systematische integratie van time-outs om de betrokken partners 
gerust te stellen. Het CHJ Titeca test momenteel een overgangssysteem 
dat jongeren voorbereidt op hun herintegratie in de samenleving en op een 
zelfstandig leven. Anderzijds hoorden we ook van vele deelnemers dat het 
absoluut niet gewenst is om nog extra nieuwe opvangstructuren te creëren 
en nog meer complexiteit toe te voegen.  

Te weinig investering in vroeginterventie en (ambulante) basiszorg 
Er wordt nu vaak geïnvesteerd in heel gespecialiseerde voorzieningen 
(zoals For-K), maar er zou volgens de deelnemers veel meer geld moeten 
gaan naar basisvoorzieningen en goede zorg, zodanig dat minder 
kinderen escaleren en “topvoorzieningen” nodig hebben. Er is te weinig 

capaciteit in de gewone K-bedden, waardoor situaties soms escaleren en 
in crisissituaties wordt dan beroep gedaan op For-K bedden. De For-K-
eenheden worden overspoeld met aanvragen voor gedwongen opname 
en vangen vaak GO-jongeren op die er niet thuishoren. Het gebruik van 
de ‘gedwongen opname’ verplicht de For-K-eenheden tussen te komen. 
Dit beperkt echter hun capaciteit om ander jongeren op te vangen.  

In het algemeen zijn meer middelen zijn nodig voor vroegdetectie en -
interventie, (ambulante) basiszorg en eerste lijn psychologen voor 
kinderen. Nu zijn de For-K vaak het laatste redmiddel nadat alle andere 
instellingen geen oplossing meer zien. Volgens deelnemers is er weinig 
politieke goodwill om meer te investeren in preventie. De opbrengsten van 
een dergelijke investering zijn ook pas zichtbaar na vele jaren. Er doet zich 
volgens hen ook een bevoegdheidsprobleem op; als men wil investeren in 
jeugdhulp op scholen (bijv. via het CLB), dan zegt minister van onderwijs 
dat het een zaak is van de minister van volksgezondheid en andersom. 

Sommige deelnemers wijzen op de noodzaak van een betere opvang 
voor de ouders, zowel voor het voorkomen van moeilijke situaties als voor 
een snellere aanpak van handicapsituaties en de begeleiding tijdens de 
eerste levensmaanden van de kinderen. De eerstelijnszorg en -
hulpverlening is niet voldoende om de huidige aanvragen te verwerken. 
Sommigen wijzen ook op het gebrek aan ondersteuning voor ouders, 
broers en zussen wanneer de jongeren zelf door de diverse diensten 
worden begeleid. 

Te grote segmentering en complexiteit in organisatie van de 
jeugdhulp leidt tot weinig gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Langs Vlaamse kant werd aangegeven dat de jeugdhulp georganiseerd is 
in velerlei segmenten en vakjes (ges-groepen, ges+, plus leefgroepen, 
leefgroepen voor jongeren met autisme, leefgroepen voor jongere met een 
mentale beperking, en vele andere). Volgens deelnemers is er behoefte 
aan een visie over hoe om te gaan met doelgroepen en doelgroep-niches. 
Daarbij moet er meer samengewerkt worden tussen diensten en er is 
behoefte aan flexibele financiering. Er wordt nu teveel gedacht vanuit 
zorgaanbod en de specificiteit van elke zorgaanbieder, en er wordt te 
weinig uitgegaan van de noden van een kind. Als voorbeeld van 
samenwerking tussen verschillende diensten werd meermaals de 
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‘intersectorale zorgnetwerken’ genoemd, waarbij voor jongeren met een 
multi-complexe problematiek in gezamenlijkheid tussen zorgaanbieders 
wordt gekeken hoe de zorgnoden van dat kind te beantwoorden.  Er wordt 
voor een jongere een passend net van zorg gebouwd. Dat intersectoraal 
zorgnetwerk is echter alleen toegankelijk voor kinderen met een status van 
het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH). Per 
kind is er 75000 euro per jaar voorzien, die flexibel kan worden ingezet. 
Het zorgnetwerk moet 7 jaar zorggarantie bieden, los van waar die zorg 
ook geboden wordt; diensten horen elkaar te ondersteunen bij de zorg 
voor die jongere. De toeleiding tot het intersectoraal zorgnetwerk gebeurt 
via de regio coördinator van de afdeling continuïteit en toegang van het 
Agentschap Opgroeien die een jongere aan het netwerk voordraagt; de 
formele beslissing tot opname in het intersectorale netwerk gebeurt door 
de Vlaamse administrateur generaal. Een jeugdrechter kan suggereren 
om een kind in het zorgnetwerk op te nemen, maar kan het niet opleggen. 
Er zijn 3 intersectorale zorgnetwerken in Vlaanderen. In Wallonië bestaan 
deze zorgnetwerken niet.  

De sterke van zo’n zorgnetwerk is dat partners met elkaar samenwerken. 
Uit ervaring blijkt echter dat als er een intersectoraal traject wordt 
opgestart tussen VAPH, jeugdhulp en jeugdpsychiatrie dan blijkt vaak dat 
op het moment dat een kind opgenomen wordt op psychiatrie, de andere 
partners zich terugtrekken. Daarnaast blijkt dat partners vaak ad hoc 
ondersteuning willen bieden maar vaak niet te vinden zijn voor (langdurige) 
residentiële opvang. 

Bij verschillende deelnemers ging de stem op om in plaats van te blijven 
segmenteren en superspecialistische voorzieningen (zoals or-K of Fioretti) 
bij te creëren, er eerder externe specialistische hulp zou moeten 
ingeschakeld worden op de plek waar het kind is. De onderliggende idee 
is dat er meer continuïteit wordt voorzien en een kind niet telkens moet 
verschuiven naar een andere voorziening. Het inzetten van expertise waar 
nodig vergt wel een aanpassing van de financiering. Nu wordt voor de 
For-K financiering een bedbezetting van 85% vereist. Als men de 
parameter van bedbezetting wat meer loslaat, biedt dat perspectief om 
expertise anders in te zetten en bijvoorbeeld opnamevermijdend te werken 
en meer in te zetten in het voortraject. Sommige deelnemers halen aan 
dat het idee om specialistische zorg meer te integreren in gewone zorg 

werd al eens doorgevoerd met de integratie van For-K outreach in de 
netwerken GGZKJ maar dat dit ook geen optimale oplossing biedt. 
Daarnaast is er ook de moeilijkheid dat de financiering van de For-K uit het 
federaal budget komt terwijl de meeste ambulante hulp uit gefedereerde 
budgetten komt.  

Zeer grote regionale verschillen in concrete organisatie GGZ, 
jeugdhulp/-bescherming en de samenwerking tussen de 
verschillende partners 
De jeugdhulp/-bescherming en de jeugdpsychiatrie zijn georganiseerd op 
verschillende bevoegdheidsniveaus. De jeugdrechtbanken en de For-K 
zijn georganiseerd op het niveau van de 5 Hoven van Beroep, jeugdhulp 
is georganiseerd op gemeenschapsniveau en de psychiatrische 
ziekenhuizen op federaal niveau. De netwerken geestelijke 
gezondheidszorg zijn dan weer georganiseerd per provincie (plus 1 voor 
het Brussel hoofstedelijk gewest en 1 voor de Duitstalige gemeenschap). 
Dit zorgt voor grote regionale verschillen. Zowel binnen jeugdhulp als 
jeugdpsychiatrie zijn er wel netwerken maar deze zijn vaak niet op elkaar 
afgestemd. Langs Vlaamse kant haalt men ook aan dat er reeds heel veel 
soorten overleggen bestaan (GES+, case management,….). Deelnemers 
wijzen er wel op dat het overleg tussen psychiatrie en justitie minimaal 
is en verschilt van regio tot regio. Dit heeft volgens de deelnemers ook 
te maken met het feit dat er geen financiering is voorzien voor psychiaters 
om aanwezig te zijn in overleggen.  

Langs Franstalige kant wijst men er ook op dat het gebrek aan informatie 
over het bestaande aanbod, de zorg- en opvangalternatieven, de 
manier van werken, de rol van de actoren, het mandaat en de dwang, 
het ontbreken van tussenstations tussen jeugdhulpverlening en 
geestelijke gezondheidszorg en het gebrek aan gemeenschappelijke 
werkmiddelen voor GI en For-K-eenheden een goede samenwerking 
tussen de actoren bemoeilijken. Sommige deelnemers wijzen op het 
gebrek aan feedback van de FOD Volksgezondheid ten aanzien van 
andere actoren, of het nu gaat om de gefedereerde entiteiten, de Délégué 
Général aux Droits de l’Enfant of de zorgdiensten. 
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Er wordt melding gemaakt van moeizame communicatie tussen justitie en 
de andere actoren, maar blijkbaar staan gezondheidswerkers en met 
name psychiaters wantrouwig tegenover het gerecht. Bepaalde 
deelnemers merken op dat de gezondheidsdiensten geen voeling hebben 
met de situatie van de gezinnen en onvoldoende rekening houden met hun 
levensomstandigheden (bijv. vragen om meerdere keren per week 
aanwezig te zijn voor gezinstherapie). Door de spanningen rond het 
medische geheimen het beroepsgeheim verloopt de uitwisseling van 
informatie tussen de actoren problematisch. Die spanningen bemoeilijken 
of verhinderen zelfs systematische opvolging en samenhangende 
begeleiding. De jongeren worden heen en weer gestuurd tussen deze 
diensten, zonder continuïteit of globale visie. Dit leidt tot een 
opeenstapeling van interventies die niet altijd doeltreffend zijn voor de 
jongere. Uiteindelijk werken de structuren los van elkaar en zonder veel 
coördinatie, wat de breuken in het traject van de jongeren nog doet 
toenemen. Er wordt gewezen op de ontoereikende coördinatie tussen de 
geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptensector. Dit gebrek aan 
communicatie kan rechtstreekse gevolgen hebben voor de medische 
opvolging van de jongeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er geen 
informatie wordt verstrekt over de behandeling met geneesmiddelen.  

Wat de samenwerking met de onderwijssector betreft, vinden sommige 
deelnemers dat het onderwijs het moeilijk heeft om zich met deze 
problematiek bezig te houden en dat de scholen geneigd zijn zich aan deze 
situaties te onttrekken. Hoewel de CLB's jongeren doorverwijzen naar de 
jeugdhulpverlening, heerst de algemene indruk dat zij hun rol van 
vroegtijdige opsporing van probleemsituaties onvoldoende invullen.  

Een intersectorale samenwerking wordt bemoeilijkt door verschillen in 
institutionele aanpak tussen de diverse actoren. Dit probleem doet zich 
zowel tussen als binnen de sectoren voor. Samen met de territoriale 
verschillen maken deze institutionele factoren de begeleiding van de 
jongeren nog moeilijker en verhinderen ze hun doorverwijzing naar de 
diensten die het meest aangewezen zijn voor hun behoeften.  

Door hun vermogen om met complexe situaties om te gaan, zijn de 
casemanagers van de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg en/of 
hun aan zorginstellingen verbonden collega's een mogelijke oplossing om 
de coördinatie van de individuele jongerenbegeleiding te verbeteren. De 

casemanager kan voor een transversale opvolging zorgen en de crisis 
voorkomen. Een deelnemer wijst op de noodzaak van een globaal 
medisch dossier voor de jongeren.  

Moeilijke continuïteit van hulp bij overgang tussen minderjarigheid 
en meerderjarigheid 
De leeftijdsgrenzen voor het aanbieden van jeugdhulp en jeugdpsychiatrie 
en voor de toepassing van het jeugdrecht zijn niet dezelfde. De maximale 
leeftijdsgrens voor vele modules in de jeugdhulp in Vlaanderen is 25 jaar  
terwijl dit voor de geestelijke gezondheidszorg en het jeugdrecht (voor wat 
betreft de plaatsing in For-K) 18 jaar is. Dit maakt dat de overgang tussen 
minderjarigheid  en meerderjarigheid moeilijk voor de continuïteit van 
jeugdhulp, jeugdpsychiatrie en jeugdrecht. In Wallonië is de leeftijdsgrens 
in de jeugdhulp 18 jaar, als zijn er soms uitzonderingen tot 20 jaar.  

Er is ook een gebrek aan steun voor de verzelfstandiging van jongeren 
ouder dan 18 jaar: Sommige deelnemers wijzen op het onvermogen van 
de jeugdhulpverlening om de verzelfstandiging van jongeren met een 
For-K-profiel te bevorderen. In bepaalde gevallen worden de OCMW's 
aangesproken om jongeren tot 17 jaar financiële autonomie te geven. Dat 
is echter niet altijd mogelijk en de toestemming van de ouders kan ook hier 
een belangrijk struikelblok zijn voor de verzelfstandiging van de jongeren. 
Initiatieven voor Beschut Wonen (IBW) kunnen oudere jongeren helpen 
tijdens de overgangsfase. Het huidige netwerk is echter verzadigd, is niet 
altijd aangepast aan de jongeren en aanvaardt niet altijd jongeren met 
MOF-statuut.  

Bovendien wordt opgemerkt dat de Federatie Wallonië-Brussel niet langer 
de zelfstandigheid financiert van jongeren van minder dan 18 jaar die in 
de psychiatrie beland zijn. 

Bijgevolg worden de opnames verlengd tot na de theoretische duur of 
nadat de jongere de beoogde leeftijd heeft bereikt. Volgens de actoren is 
het niet constructief om jongeren in de For-K-eenheid te houden wanneer 
ze genezen zijn.  
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8.3.2.4 Rol van de For-K in crisishulp, gedwongen opnames en 
time-outs 

Crisissituaties 
De definitie van 'crisis' verschilt naargelang de betrokken actoren. In alle 
gevallen zijn er voortekens van een crisis en kan er dus geanticipeerd 
worden op de aanpak ervan. Sommige deelnemers wijzen erop dat 
crisissen bij jongeren vaak ook crisis voor de organisaties betekenen zijn 
en dat ze ook begeleiding van de teams en van de andere jongeren 
vergen.  

Algemeen zijn er regionale verschillen in de werking van de For-K en de 
crisishulp. De herval-bedden (voor jongeren die eerder in For-K zaten), 
crisisbedden, time-out bedden en justitiële crisisbedden voor de 
gedwongen opnames, worden volgens deelnemers niet altijd ingezet 
waarvoor ze initieel bedoeld zijn. Door schaarste speelt men met bedden, 
ongeacht de status van het bed. Volgens deelnemers bestaat er in 
Sleidinge een goede praktijk: men heeft daar een bed op recept dat voor 
meerdere doeleinden kan worden gebruikt. Naast de crisisbedden in de 
For-K zijn er ook nog crisisbedden van de netwerken en de crisisbedden 
uit de jeugdhulp. Crisisbedden worden soms ook gebruikt als 
noodmiddel: sommige kinderen zitten maanden op een crisisbed en gaan 
van het ene crisisbed naar het andere crisisbed. De toegang tot 
crisisbedden wordt als moeilijk en ambivalent ervaren. Een aanvraag op 
initiatief van een jeugdpsychiater wordt altijd als ontvankelijk beschouwd. 
Wanneer een andere actor de aanvraag indient, moet die echter worden 
bevestigd door de jongere. Gezien de reden van de opname wordt het 
personeel dat aan de crisisbedden is verbonden, als ontoereikend ervaren 
om afdoende zorg te verlenen. Omdat het moeilijk is om crisissituaties 
binnen een dienst aan te pakken, onder meer door personeelstekort, wordt 
het nog waarschijnlijker dat de jongere naar een andere instelling wordt 
overgebracht, vinden sommige deelnemers.   

‘Gedwongen opnames’ 
De deelnemers stellen vast dat het aantal aanvragen voor ‘gedwongen 
opname’ van minderjarigen toeneemt. Bovendien blijken de kinderen voor 

wie gedwongen opname wordt aangevraagd, almaar jonger te zijn. 
Volgens bepaalde deelnemers nemen de GO toe omdat het moeilijk is 
jongeren te laten opnemen in For-K-eenheden. Anderen menen dat de 
stijging van de GO-aanvragen verband houdt met de algemene 
achteruitgang van de geestelijke gezondheid bij jongeren door de 
toegenomen armoede. ‘Gedwongen opname’ verplicht de instellingen om 
tussen te komen, maar wordt soms opgelegd op diensten die niet over het 
personeel beschikken om ze doeltreffend aan te pakken. Dit geldt zowel 
voor For-K-eenheden als voor andere zorgeenheden. 

De GO is een complexe procedure en is niet ongevaarlijk: ze kan een 
samenwerking met bepaalde partners in de weg staan en jongeren in 
moeilijkheden nog meer stigmatiseren. Ze wordt vaak gezien als de laatste 
oplossing. Gedwongen opnames worden regelmatig gebruikt door 
jeugdrechters om plek te forceren om oneigenlijke redenen; “zo ‘koop’ je 
toch weer 40 dagen”. Het blijft wel aan een jeugdpsychiater om te 
beslissen of zo’n gedwongen opname nodig is; het kan dus voorkomen dat 
een jeugdrechter beslist tot gedwongen opname maar dat het kind 24 uur 
later weer op straat staat als de arts beslist dat de opname niet nodig is 
omdat het niet gaat om een psychiatrische problematiek. Soms worden 
‘gedwongen opnames’ ook gebruikt als een soort tussenstop, om de 
jongeren even te stabiliseren; het is geen behandeling of start van een 
behandelingstraject. Een ander fenomeen is dat kinderen gedwongen 
worden opgenomen op een volwassen afdeling, wat absoluut niet hoort. 

Anderzijds wordt de GObeschouwd als een goed instrument wanneer ze 
goed wordt gebruikt. Ze kan het mogelijk maken een vrijwillige 
hulpaanvraag te verkrijgen of de jongeren zeer snel beschermen. Toch 
blijft het een weinig begrepen procedure die niet altijd op de juiste manier 
wordt gebruikt. GO’s vergen plaatsen in For-K-eenheden. Volgens 
sommige deelnemers worden ze gebruikt om verlost te zijn van moeilijke 
gevallen, en meer bepaald van gewelddadige jongeren.  

GO-jongeren worden niet terechtgewezen: wanneer een GO- jongere tot 
onrechtmatige daden overgaat, houdt de G)-verplichting in om de jongeren 
op de diensten te houden, zelfs als ze zich misdragen (bijvoorbeeld door 
fysiek geweld te plegen op andere jongeren of personeel). 
Wetsovertredingen van de jongeren verplichten de arts bijgevolg om de 
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GO op te heffen, terwijl de verantwoordelijkheid van de jeugdpsychiater 
voortduurt na de periode van gedwongen opname.  

Time-Outs 
Time-outs bestaan al in de huidige voorzieningen, maar moeten 
systematisch worden opgenomen in het therapeutisch aanbod van de 
For-K's en zelfs van het netwerk. Bovendien is er nood aan een duidelijke 
regelgeving waarin aandacht wordt besteed aan de voorwaarden voor de 
uitvoering, inclusief akkoord bij volmacht, de eisen voor de 
bezettingsgraden en de financiering. Dat systematische aanbod van time-
outs kan de actoren geruststellen. De jongeren kunnen worden 
ondergebracht in For-K IBE’s, maar ook in andere structuren zoals GI’s als 
de jongere niet te zeer gedecompenseerd is, een K-dienst, een 
residentiële dienst of in het informele netwerk. De time-out moet 
gebaseerd zijn op wederkerigheid en onderhandelingen tussen de 
partners met inbegrip van de jongere zelf. Die formalisering moet ook een 
snellere activering van de time-outs mogelijk maken.  

De time-out stelt de jongere in staat om afstand nemen en over zijn situatie 
na te denken, geeft de verantwoordelijke volwassenen en het netwerk een 
adempauze, maakt het mogelijk het gezin bijeen te houden of 
onplaatsbaren op te vangen, met name bij een dubbele diagnose met of 
zonder geweldprobleem.  Om mislukkingen te vermijden, moet niettemin 
met de jongere aan de time-out worden gewerkt. Het project ‘Jeunes Avant 
Tout’ is een voorbeeld van een interessante oplossing om moeilijke 
situaties aan te pakken en breuken te voorkomen. Met een time-out 
kunnen ook het gezin en de teams afstand nemen.  

8.3.2.5 For-K en de wetgeving 

Situatie in Vlaanderen 
Op het moment van de focusgroepen zijn er langs Nederlandstalige kant 
een aantal wetswijzigingen aan de gang of recent gebeurd, die een impact 
hebben op de werking van de For-K.  

Tot voor kort werkten de GI in Vlaanderen met een gemengde groep 
jongeren (MOF-ers, VOS-ers); in het nieuwe decreet 

jeugddelinquentierecht wordt dit losgelaten: GI gaan nog uitsluitend 
werken met jongeren die een delict hebben gepleegd (MOF). Voor de 
VOS-ers worden nieuwe privaatvoorzieningen voor beveiligende opvang 
opgezet. Met nieuwe decreet zal het dus onmogelijk zijn om een jongere 
na een For-K opname naar een GI te ontslaan als de jongere geen delict 
heeft gepleegd. Het nieuwe decreet gaat er ook in voorzien dat er een 
tijdsduur aan de sanctie gekoppeld wordt, in analogie van het volwassen 
recht. Hierdoor moet het duidelijk worden voor de jongere voor hoe lang 
ze naar de GI gestuurd worden. Indien een delictpleger eerst in een For-K 
afdeling heeft gezeten zal die tijd dus in rekening worden gebracht op de 
tijd die hij/zij nadien nog in een GI kan verblijven. Het wordt bovendien ook 
onmogelijk gemaakt dat een kind in een GI verblijft puur omdat er geen 
hulp van een voorziening mogelijk is. Een jeugdrechter zal dus niet langer 
tot GI kunnen besluiten als ultiem redmiddel als niemand die jongere wil. 
Volgens de deelnemers bestaat de kans op ‘vermoffing’, in die zin dat 
kinderen met nu een VOS-statuut in de GI, straks een MOF-statuut gaan 
krijgen (op basis van kleine feiten), zodat ze niet naar die nieuwe 
instellingen moeten en toch in de GI kunnen blijven. 

De deelnemers geven mee dat er nog veel onduidelijkheid heerst over de 
nieuwe beveiligde opvang. Er is 20 miljoen euro vrijgemaakt door 
Vlaanderen voor nieuwe beveiligende opvang voor VOS-ers, in totaal 135 
gesloten bedden voor VOS-ers (die nu in de GI zitten); meestal gaat 
telkens om eenheden van 6 bedden; dit alles moet gerealiseerd zijn voor 
eind 2022. Volgens de deelnemers dreigt er  nu een beetje déjà-vu gevoel: 
in 2003 zijn For-K’s gebouwd om kinderen met MOF-statuut en 
psychiatrische problematiek uit de GI te halen: dat is niet gelukt. En nu 
gaan ze die nieuwe beveiligende opvang bouwen om kinderen met  VOS 
uit de GI te halen; vraag is of dit nu wel gaat lukken. Vraag is wie in die 
nieuwe instellingen gaat instromen? 

Hierbij komt ook de vraag van de opnameplicht. Geen enkele private 
voorziening (dus de beveiligde opvang niet) heeft opnameplicht, alleen de 
publieke gemeenschapsinstellingen. Er is veel wettelijke onduidelijkheid 
over opnameplicht. In principe zou je in de wetgeving ook opnameplicht 
kunnen inschrijven voor private publiekelijke voorzieningen. Dat is nog niet 
gebeurd, maar er wordt wel over nagedacht. Naast opnameplicht, zou je 
volgens sommige deelnemers ook iets moeten schrijven over 
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‘behoudsplicht’, zodat zeker is dat een kind daar kan blijven. Andere 
deelnemers nuanceren dat opnameplicht niet alles oplost: naast 
opnameplicht, blijft ook beschikbare capaciteit; een GI heeft wel 
opnameplicht, maar als er geen plaats is, is er geen plaats. Het inschrijven 
in de wetgeving van een opnameplicht lost in dien zin de problemen van 
in-, door- en uitstroom in het werkveld niet op.  

Op het moment van de focusgroepdiscussies zijn er volgende de 
deelnemers een heel aantal onduidelijkheden in het decreet 
Jeugddelinquentierecht omtrent de werking van de For-K. Er is bijv. 
bepaald dat jongeren in een For-K opgenomen dienen te worden, mits er 
een onafhankelijk psychiatrisch rapport is van maximaal 1 maand oud en 
dat plaatsing van een forensische maatregel nodig is. Er zou ook een 
interpretatieprobleem zijn met de formulering ‘open’ en ‘gesloten’ afdeling 
in het nieuwe decreet; For-K’s zeggen dat ze een open afdeling zijn. Er is 
grote onduidelijkheid over wie er kan instromen in een For-K. De 
positionering van de For-K is volgens deelnemers ook problematisch: For-
k staat er als een sanctie, terwijl ze zichzelf ziet als hulpverlening en niet 
als sanctie. Op het moment van het schrijven van dit rapport is er een 
reparatietekst gestemd die een aantal onduidelijkheden moet rechtzetten.  

Situatie in de Franstalige gemeenschap 
Langs Franstalige kant stelt vooral art. 122 van het wetboek van preventie, 
hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming (Code Madrane) 
problemen. Artikel 122b van de Code Madrane beperkt het verkeer en de 
intersectorale samenwerking in het netwerk: volgens de Code Madrane is 
heen-en-weerverkeer tussen GI's en For-K-eenheden niet meer mogelijk 
voor jongeren met een psychiatrische diagnose. For-K-eenheden kunnen 
dus niet meer met GI’s samenwerken voor terechtwijzingen of voor 
jongeren van wie de afwijkende gedragingen niet te wijten zijn aan 
psychiatrische, maar aan gedragsproblemen. Die beperking van het 
verkeer ging niet gepaard met een toename van de opvangcapaciteit voor 
jongeren in For-K-eenheden of in de geestelijke gezondheidszorg in het 
algemeen. Bovendien benadrukken de rechters dat niet duidelijk wordt 
gedefinieerd op welke jongeren dit artikel 122 betrekking heeft. Volgens 
bepaalde deelnemers is die beperking 'kunstmatig' omdat het, afhankelijk 
van de situatie, mogelijk zou zijn een jongere naar een GI te sturen. Het 

valt echter te vrezen dat er een rechtspraak komt die berust op de 
aanname dat jongeren niet in een GI kunnen worden geplaatst, enkel en 
alleen omdat ze vroeger een psychiatrische behandeling hebben 
ondergaan. Aangezien die bepaling nog vrij recent is, blijft de praktische 
toepassing ervan vrij heterogeen. In Brussel wordt ze helemaal niet 
toegepast wegens de overlapping van de bevoegdheden inzake 
jeugdhulpverlening en -bescherming tussen de gefedereerde entiteiten.  

 Discussie 
Ondanks alle zorg die aan de methode is besteed, kent onze aanpak 
bepaalde beperkingen. De discussiegroepen waren georganiseerd per 
sector en per taalregime: in dit stadium hebben we geen 
gemeenschappelijke discussiegroepen georganiseerd die de 
verschillende actoren samenbrachten, waardoor er geen consensus kon 
ontstaan, met name over het profiel van jongeren die in de For-K-
eenheden moeten worden opgevangen. Alle resultaten zijn echter 
besproken met de wetenschappelijke begeleidingscommissie die heeft 
kunnen helpen deze resultaten in een bredere context te plaatsen. 

Hoewel deze groepsdiscussies ondersteund werden door een 
gemeenschappelijke interviewgids, zijn niet alle thema's door alle groepen 
behandeld. Het feit dat een thema/probleem niet werd genoemd, wil dit 
echter niet per se zeggen dat het niet zo wordt ervaren door de acteurs. 
De deelnemers hebben globaal gezien dezelfde problemen 
geïdentificeerd in de verschillende regio's van het land, maar het blijkt 
niettemin dat de administratieve en juridische context van invloed is op de 
gevoeligheid van de actoren met betrekking tot bepaalde oplossingen of 
de omvang van bepaalde problemen. Deze verschillen zijn meegenomen 
in de totstandkoming van de uiteindelijke aanbevelingen. 

De samenstelling en aantal deelnemers was ongelijk tussen de groepen: 
het is daarom mogelijk dat de stem van bepaalde deelnemers  minder 
vertegenwoordigd was. We hebben er echter voor gezorgd dat de meest 
opvallende punten van de verschillende discussies werden meegenomen 
in de eindsynthese. Evenzo maakten de discussies binnen het team en 
met het wetenschappelijk comité het mogelijk om de bijdragen van elk af 
te wegen. 
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De discussiegroepen, zowel aan Franstalige als aan Vlaamse kant, 
vonden plaats in een periode van hervorming van het jeugdhulp- en 
jeugdbeschermings-landschap: bepaalde elementen waren nog 
voorwaardelijk op het moment dat de bijeenkomsten plaatsvonden en het 
is dus mogelijk dat sindsdien nieuwe maatregelen en / of initiatieven in 
werking zijn getreden. De hoofdstukken 2 en 3 over het wettelijk kader en 
de organisatie bevatten de meest recente informatie die we over deze 
verschillende aspecten hebben kunnen verzamelen. 

Wat betreft opmerkelijke resultaten, kunnen we allereerst opmerken dat de 
oriëntatie van jongeren in het hulp- en zorgsysteem buiten de For-K-
eenheden problematisch is,. Bovendien is er geen consensus onder de 
hoofdrolspelers over het typische profiel van de jongere die in een For-K 
moet worden behandeld. De criteria voor toelating tot de For-K-eenheid 
zijn niet duidelijk en worden verschillend geïnterpreteerd afhankelijk van 
de betrokken actoren. Elk van de actoren heeft zijn eigen definitie van 
For-K en hun eigen visie op wat For-K zou moeten zijn. 

Evenzo mag het aanbod niet worden beperkt tot de For-K opname, maar 
moet het worden geïntegreerd in het bredere landschap van jeugdhulp en 
geestelijke gezondheidszorg, met een sterke nadruk op het voorkomen 
van complexe situaties waarin jongeren leven. De recente COVID19-crisis 
heeft de kwetsbaarheid van sommige jongeren en hun gezinnen (opnieuw) 
benadrukt, met behoefte aan geestelijke gezondheidszorg en 
psychosociale ondersteuning, die naar de mening van de deelnemers 
momenteel onvoldoende worden gedekt. De onzekerheid van gezinnen, 
de toenemende complexiteit van de situaties waarmee ze worden 
geconfronteerd, de verlaging van de leeftijd van kinderen in groot lijden 
zijn allemaal elementen die vragen om flexibele, dynamische en 
intersectorale oplossingen. Er is echter een gebrek aan oplossingen voor 
jongeren met complexe problematiek (bv. dubbele diagnoses), zowel wat 
betreft preventieve, curatieve en ondersteunende aspecten en na een 
verblijf in een For-K-afdeling. 

Wat ook naar voren kwam is het spanningsveld tussen de noodzaak van 
een snelle respons, vooral op het gebied van huisvesting, en 
beoordelingsprocessen die langer duren. Bovendien circuleert de 
informatie niet goed tussen de actoren, wat tot uiting komt in het gebrek 
aan zorgcontinuïteit. Er is een gebrek aan forensische expertise buiten de 

For-K-eenheden: de outreaching moet worden versterkt / ontwikkeld om 
hulp beschikbaar te maken voor jongeren, hun familieleden, maar ook voor 
de diensten die hen verwelkomen buiten de For-K IBE zoals K-eenheden, 
de GI, de jeugdhulp en de gehandicaptensector. 

Naast het herstel van de forensisch-psychiatrische outreach, 
suggereerden de deelnemers beter toezicht en betere regulering van time-
outs: ze zijn essentieel om uitputting van professionals en personeel te 
voorkomen. netwerk. 

Wat in al deze discussiegroepen opviel, was het engagement van de 
verschillende actoren bij het zoeken naar oplossingen voor deze jongeren, 
ook al verhindert de financiële en administratieve context hen  vaak om 
passend antwoord te bieden omtrent de zorg die jongeren nodig hebben. 
Ondanks de ondervonden moeilijkheden streven de deelnemers ernaar 
originele oplossingen te vinden, ook al betekent dit "sleutelen" om zo goed 
mogelijk op de situatie te reageren. 

8.4 Tweede deel: perspectieven van perifere stakeholders 

• Bij het thema van de “For-K jongeren” zijn heel wat spelers 
betrokken van buiten het veld van de forensische 
kinderpsychiatrie.  

• Alle voorzieningen die werden gecontacteerd binnen het kader 
van deze enquête kunnen op een gegeven moment, voor een 
al dan niet langere periode, “For-K jongeren” opvangen. 

• Meer dan de helft van de voorzieningen uit de 
gehandicaptensector verklaart elke week, soms zelfs elke dag, 
“For-K jongeren” op te vangen. Het aantal dubbele diagnoses 
kent de voorbije jaren een stijgende lijn.  

• De perifere stakeholders maken volgende aanbevelingen: 
netwerken, een intersectorale aanpak, duidelijkere 
opnamecriteria in de For-K-eenheden, time-outs tussen de 
verschillende voorzieningen en outreaching om de 
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forensische expertise naar de verschillende sectoren te 
brengen. 

 Methodologie 
Er werd een gesloten online vragenlijst ontwikkeld in het Nederlands en 
het Frans. De vragenlijst bevatte 3 vragen: 1) frequentie van het contact 
met de doelgroep van jongeren tussen 12 en 18 jaar met een psychiatrisch 
probleem die in aanraking zijn gekomen met het gerecht (omwille van als 
misdaad omschreven feiten, een verontrustende situatie of een 
‘gedwongen opname); 2) sector(en) waartoe men behoort; 3) identiteit van 
contactpersoon en e-mail. De deelnemers konden op het einde van de 
vragenlijst hun commentaar ingeven in een tekstveld. 

Het onderzoeksteam heeft systematisch de lijsten van de gezondheids- en 
sociale voorzieningen geconsulteerd om de gegevensbank op te bouwen. 
Er werd gezocht op de volgende sleutelwoorden en categorieën: 
jeugdrecht, jeugdhulpvoorzieningen, jeugdbeschermingsvoorzieningen, 
geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen en psychiatrie, voorzieningen 
voor gehandicapte jongeren, gezondheidsvoorzieningen voor kinderen en 
adolescenten, ambulant en residentieel. De bestaande databanken van 
voorgaande KCE-projecten werden ook geraadpleegd. In de mate van het 
mogelijke werd een persoonlijke contactpersoon geïdentificeerd, ofwel via 
een mail naar een algemeen adres om een referentiepersoon te bekomen, 
ofwel via tussenpersonen. Het team heeft de databank ook aangevuld met 
persoonlijke contacten, de gegevens van personen en voorzieningen die 

werden aanbevolen tijdens de verkennende gesprekken of werden 
geïdentificeerd in rapporten en andere documentbronnen.  

Tabel 29 geeft de categorie-indeling weer van alle geïdentificeerde spelers 
in het For-K-project die we als basis hebben gebruikt om de deelnemers 
van de enquête te selecteren: deze categorie-indeling werd a priori 
gemaakt. De in vet aangezette actoren werden uitgenodigd voor de 
discussiegroepen met de sleutelspelers. Alle andere spelers werden a 
priori beschouwd als “perifere stakeholders” en werden uitgenodigd voor 
de online enquête. 

Er werd een totaal van 1114 e-mailadressen opgenomen in de finale 
databank. Te vermelden is dat eenzelfde organisatie kon worden 
gecontacteerd via verschillende kanalen. We hebben dubbele e-mails 
verwijderd: bepaalde instellingen hebben verscheidene voorzieningen of 
verschillende werklocaties maar gebruiken eenzelfde e-mailadres. Deze 
databank omvatte: 431 jeugdzorgvoorzieningen (ambulant en 
residentieel), 340 voorzieningen en instellingen die werken rond de 
gezondheid van kinderen, jongeren en adolescenten (met inbegrip van de 
schoolgezondheidsvoorzieningen en de voorzieningen voor kinderen en 
jongeren met een handicap), 284 geestelijke gezondheidszorg- en 
psychiatrische voorzieningen voor kinderen en adolescenten (ambulant en 
residentieel), 51 platformen en expertisecentra en 8 patiëntverenigingen.  

Op 19 december 2019 werd een tweetalige uitnodiging gemaild naar alle 
deelnemers. De deelnemers hadden een maand om te antwoorden op de 
vragenlijst. Er werd op 9 januari 2020 een herinnering gestuurd naar 1074 
contacten (na verwijdering van de niet-toegekende en inactieve e-
mailadressen). 
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Tabel 29 – Categorie-indeling van alle spelers betrokken bij de forensische kinderpsychiatrie in België 
  Lage betrokkenheid Hoge betrokkenheid 
Sterke invloed   Commission nationale pour les droits de l’enfant 

Nationale commissie voor de rechten van het kind 

  Délégué général de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux droits de l’enfant 
Kinderrechtencommissariaat 

 Kinderrechtencoalitie Vlaanderen 

  Administration centrale de l'aide à la jeunesse 
Agentschap Ogroeien 

  Commission de surveillance des IPPJ 
Commissie van toezicht voor jeugdinstellingen 

  
  

Autorités fédérales, régionales et communautaires compétentes en matière de 
santé et santé mentale des enfants et adolescents 

Minder invloed Centres d'accueil spécialisés Service de la politique criminelle (SPC) du SPF Justice 
Dienst strafrechtelijk beleid justitie van FOD Justitie Services résidentiels spécialisés (SRS) - 

Services d'accompagnement psycho-socio-éducatif (SAPSE)  Plateforme de concertation en santé mentale 
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg 

Projets pédagogiques particuliers (PPP) sans hébergement / 
projets pédagogiques particuliers (PPP) accessibles sans 
mandat  

 Intersectorale toegangspoorten 

Services d'accompagnement socio-éducatif (SA SE) Ondersteuningscentra jeugdzorg 

Services résidentiels généraux (SRG)  Vlaamse loketten jeugdhulp 

Services de protutelle Intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp (IROJ)  

Centres de jour pour enfants et jeunes souffrant de handicap Institutions publique de protection de la jeunesse IPPJ 
Gemeenschapsinstellingen 

Centres de jour en santé mentale Tribunaux de la jeunesse  
Jeudgdrechtbank 

Services résidentiels pour enfants & adolescents SSM Union francophone des magistrats de la jeunesse 
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  Lage betrokkenheid Hoge betrokkenheid 
Nederlandstalige Unie van Jeugdmagistraten 

Centres de jour pour enfants et jeunes souffrant de troubles 
psychiques 

Cours d'Appel / Hof van Beroep 

Services d’Aide en milieu ouvert (AMO) Parquets de la  Jeunesse  / Jeudgparket 
Procureur du Roi / Procureur des Koning 

 Vlaamse raad voor welzijn, volksgezondheid en gezin (wvg) Service de protection judiciaire / Sociale diensten jeugdrechtbank 

Centres psychomédicosociaux PMS 
Centres de promotion santé à l'école PSE 
Centra voor leerlingenbegeleiding CLB 

Centra voor algemeen welzijnswerk CAW 

Centra voor integrale gezinszorg Réseau santé mentale pour enfants et adolescents 
Netwerken GGZ voor kinderen en jongeren / Agence pour une Vie de Qualité AVIQ / Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap VAPH / Phare 

ONE / Kind & Gezin Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse  
Jeugdonderzoeksplatform JOP 

Instituts médicopédagogiques (IMP) 
Medisch pedagogisch instituten (MPI) - incl. Ges+ afdelingen 

Services de santé mentale SSM avec l’agrément pour enfants et adolescents 
Centra voor geestelijke gezondheidszorg CGG 

Services résidentiels d'observation et d'orientation (SROO) 
Onthaal orientatie en observatiecentra OOOC 

Conseil communautaire de la prévention, de l’aide et de la protection de la jeunesse  
Vlaamse Jeugdraad  

SOS Enfants / Vertrouwenscentra kindermishandeling Chargés de prevention  
Jeudghupregisseurs 

Services résidentiels d'urgence (SRU)  Hôpitaux (psychiatriques) avec lits K 
(psychiatrische) ziekenhuizen met K-bedden 

Diensten voor crisishulp aan huis (CAH)  

Centres d'hébergement / Unités For-K units 

Multifunctionele centra Départements d'urgences psychiatriques 

Services d'accompagnement en logement autonome / Patients & familles / Patienten & families 
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  Lage betrokkenheid Hoge betrokkenheid 
Diensten voor begeleid zelfstandig wonen (bzw) 

Services d'accompagnement en accueil familial (SAAF)/ 
Begeleidingstehuizen 

 Services d'actions restauratrices et éducatives (SARE) / 
Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling 
(HCA) 

 Resultaten 

8.4.2.1 Deelnemers 
Er werden in totaal 545 antwoorden ontvangen op 1074 contacten, een 
participatiegraad van 51%. Van de antwoorden waren er 275 blanco of niet 
toepasbaar. Het uiteindelijke staal bestond uit 270 antwoorden, ofwel een 
finale participatiegraad van 25%. 
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Figuur 28 – Zelfgerapporteerde frequentie van contacten met jongeren 
tussen 12 en 18 jaar die in aanraking zijn gekomen met het gerecht en 
met een psychiatrisch probleem, bij de betrokken partijen op “lange 
afstand” in de sectoren van de jeugdzorg, (geestelijke) 
gezondheidszorg van jongeren en adolescenten, handicap en justitie, 
januari 2020, Belgiëwwwwwwwwwww 

 

                                                      
wwwwwwwwwww Eenzelfde instelling kan tot verschillende sectoren behoren.  

8.4.2.2 Gedetailleerde resultaten voor de categorie “Wekelijkse 
en/of dagelijkse contacten” 

Buiten de overheidsvoorzieningen van jeugdzorg en -bescherming (SAJ, 
SPJ en IJZ), verklaren achtenvijftig jeugdzorgvoorzieningen wekelijks tot 
zelfs dagelijks contact te hebben met For-K-jongeren.  
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Tabel 30 – Aantal Jeugdzorgvoorzieningen die wekelijks tot dagelijks contact hebben met For-K jongeren 
Verdeling van de jeugdzorgvoorzieningen (n=58) 
Fédération Wallonie-Bruxelles  13 

• Services résidentiels généraux (SRG) et spécialisés (SRS) 6 

• Services d'Actions Réparatrices et Educatives (SARE) & Service d'Accompagnement mission socio-éducative (SASE) 4 

• Projets pédagogiques particuliers (PPP) 2 

• Niet-gerapporteerde sector 1 

Vlaamse Overheid 45 

• Organisatie bijzondere jeugdzorg (OBJ) 15 

• Residentiële voorzieningen 9 

• Orientatie & Observatie Centra (OOC) 7 

• Multifunctionele Centra (MFC) 4 

• Begeleide huizen (logements supervisés) 4 

• Centra voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning (CANO) 2 

• Contextbegeleiding aan huis (CB) & Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW) 1 

• Internaat met permanente openstelling (IPO) 1 

• Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW AWW) 1 

• Niet-gerapporteerde sector 1 
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In de gehandicaptensector rapporteren 23 voorzieningen een 
wekelijks/dagelijks contact met ‘For-K jongeren’: in het Vlaams gewest 17 
multifunctionele zorgcentra (MFC) waarvan 5 gespecialiseerd in emotionele 
stoornissen (GES en GES+) en een voorziening voor specifiek gedrag 
(OBC). De MFC-centra vallen onder het Vlaamse Agentschap voor 
Personen met een handicap (VAPH) terwijl de diagnostisering en intensieve 
behandelingen van jongeren met een handicap sinds 2020 zijn toevertrouwd 
aan Opgroeien. In FWB hebben 3 gespecialiseerde residentiële 
voorzieningen, 1 voorziening met een specifiek pedagogisch project en 1 
PMS-centrum uit het gespecialiseerde onderwijs geantwoord.  

Veertien geestelijke gezondheidsvoorzieningen gaven aan 
wekelijkse/dagelijkse contacten te hebben: die voorzieningen zijn ofwel 
ziekenhuiseenheden (buiten for-K) of residentiële K-voorzieningen, 
ambulante geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen, waarvan een 
voorziening gespecialiseerd in de aanpak van seksuele misdaden. Geen 
enkele voorziening voor de somatische gezondheid van kinderen en 
adolescenten verklaart wekelijks of dagelijks contact te hebben met deze 
jongeren.  

Binnen de sector van justitie hebben twee voorzieningen wekelijks, tot zelfs 
dagelijks contact met het doelpubliek: de dienst Voogdij van de FOD Justitie 
en een voorziening die zijn identiteit niet heeft gegeven. 

In de categorie “Andere” worden de volgende instellingen vermeld: 2 
scholen uit het gespecialiseerde onderwijs, 1 opvangcentrum voor 
onbegeleide minderjarigen, 1 sociale hulpverleningsvoorziening (AWW). 

8.4.2.3 Narratieve synthese van de kwalitatieve gegevens 
De deelnemers konden hun commentaar over hun expertise en werk delen, 
we kregen in totaal 173 reacties.  
Zoals de kwantitatieve resultaten aangeven, zijn er heel wat spelers 
betrokken in de zorg voor justitiële jongeren met een psychiatrische 
problematiek. Hoewel sommigen er dagelijks mee worden geconfronteerd, 
hebben anderen onregelmatige contacten: soms krijgen zij gedurende een 
bepaalde periode heel wat gevallen, om er daarna maandenlang niet meer 
mee geconfronteerd te worden. Deze jongeren maken bij sommige 

voorzieningen nauwelijks deel uit van het patiëntenbestand, maar wanneer 
een dergelijke situatie zich voordoet, zijn ze bijzonder moeilijk te behandelen 
omdat de voorziening er geen ervaring mee heeft. Het blijkt dat op een 
gegeven moment alle voorzieningen te maken krijgen met deze 
jongeren, voor een al dan niet langere periode.  

Difficile de spécifier la fréquence des contacts avec ces jeunes. 
Lorsqu'un suivi psychologique se met en place, des entretiens sont 
proposés de façon très régulière (toutes les semaines). Par contre, le 
service peut rester plusieurs mois sans qu'aucun jeune de ce type ne 
soit suivi. Le suivi consiste, selon les besoins, à proposer des entretiens 
psychologiques individuels et /ou familiaux en lien avec le réseau (IPPJ, 
service d'accompagnement, médecins, ...).(Geestelijke 
gezondheidszorgvoorziening) 

Jeugdhulpverlening is meestal vrijwillige hulp. Bij jongeren met een 
psychiatrische problematiek is het soms moeilijk om binnen dat vrijwillig 
kader te blijven werken (bv: jongeren die medicatie weigeren en 
verdovende middelen gebruiken, wat hun wanen enz. nog versterkt). In 
de groep zijn er regels. Jongeren met psychiatrische problematiek 
volgen die niet (bv herhaaldelijk een joint roken in de leefgroep waar 
roken en drugs verboden zijn). Dat creëert een situatie de moeilijk te 
hanteren is voor de begeleiders omdat andere jongeren (met elk ook 
een problematische achtergrond) geacht worden die regels wel te 
volgen. De negatieve communicatie die daaruit volgt heeft al vaak 
geleid tot (soms heel zware!) agressie incidenten. Ook vanuit de 
samenleving zijn er verwachtingen: naar school gaan, gedrag in de 
publieke ruimte. Als dat problematisch is worden begeleiders daarop 
aangesproken terwijl ze geen vat hebben op de jongere. 

Er is dus veel machteloosheid en door naar jeugdrechter te stappen 
probeert men meer vat te krijgen op de jongere. (De aanstelling van JR 
kan ook resultaat zijn van agressie incidenten) Maar een gedwongen 
opname (in een gemeenschapsinstelling of psychiatrie) heeft niet altijd 
het gewenste effect. Soms maakt het indruk en is de jongere daarna 
inschikkelijker, maar meestal verdiept het vooral de kloof tussen de 
jongere en de begeleiders. De frustratie over machteloosheid leidt ook 
tot een vraag naar gespecialiseerde hulp. Negatieve ervaringen maken 
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dat we voorzichtig zijn om jongeren met een psychische problematiek 
op te nemen. Vaak ontbreekt het aan een persoon (begeleider, voogd, 
...) die het vertrouwen heeft van de jongere en vanuit een goed, positief 
contact begeleiden. (Gespecialiseerde residentiële voorziening) 

Bepaalde voorzieningen verklaarden hun eigen uitsluitingscriteria naast zich 
neer te leggen om jongeren op te vangen voor wie geen enkele andere 
oplossing bestaat. Andere daarentegen geven aan dat bij gebrek aan 
oplossingen het risico bestaat dat deze jongeren terug moeten naar hun 
familie. De For-K IBE zijn dus niet de enige voorzieningen die deze 
jongeren opvangen.  
De organisaties binnen de gehandicaptensector getuigen van een stijging 
van het aantal situaties met een dubbele diagnose, psychiatrische en 
een handicap, zowel met ambulante begeleiding als in een residentiële 
dienst. Volgens deze voorzieningen vertegenwoordigen deze jongeren 
tussen 35% en 50% van hun patiëntenbestand. Niet alleen de mentale 
handicaps worden als problematisch ervaren bij de oriëntering van de 
jongeren; zintuigelijke beperkingen zoals doofheid bemoeilijken ook de 
aanpak van deze jongeren. Vooral MFC (multifunctionele centra) en SRG 
(services résidentiels généraux) getuigen van deze moeilijkheden. Meer dan 
ooit lijken jongeren die een psychiatrische problematiek cumuleren met 
een mentale handicap onplaatsbaar. Enkele deelnemende voorzieningen 
hebben zich gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van onbegeleide 
buitenlandse minderjarigen. Deze voorzieningen bestempelen hun 
publiek ook als onplaatsbaar binnen het huidige opvangsysteem.  

Niet alle structuren die werden uitgenodigd om op afstand deel te nemen 
aan de enquête werken onder mandaat (dus binnen het kader van een 
specifieke missie toevertrouwd door een rechter of een (al dan niet 
gedwongen) jeugdzorgvoorziening en die een zekere opvolging van de 
situatie bij deze opdrachtgevers vereist). Bepaalde commentaren 
vermelden het feit dat delinquentie sneller aanspoort tot het vrijwillig 
inroepen van hulp dan de verontrustende situaties. Met andere 
woorden, het feit van misdaden te begaan of gedrag te vertonen dat wordt 
beschouwd als “delinquent”, wordt ervaren als katalysator voor het zoeken 
van hulp door ouders of de entourage van de jongere, zonder tussenkomst 
van een rechter of publieke autoriteit. Een van de risico’s zou zijn dat de 

jongeren die misdaden hebben begaan sneller en makkelijker toegang 
zouden krijgen tot bepaalde psychiatrische zorgstructuren dan de jongeren 
in een verontrustende situatie, maar dat die “delinquente” jongeren (of hun 
familie) sneller vrijwillig hulp zouden hebben gezocht bij de 
hulpverleningsvoorzieningen, omdat de manifestatie van hun malaise 
“zichtbaarder” is.  

Je suis en contact très régulièrement avec des jeunes qui présentent 
des troubles psychiatriques ou un handicap mais qui ne sont pas 
auteurs de FQI. Ils présentent cependant de tels comportements 
difficiles, et hors normes sociales qui justifieraient qu'ils puissent 
bénéficier d'une prise en charge en lit for K. 

Psycholoog 

Het werk onder mandaat zou, voor sommige respondenten, zinvoller zijn 
voor de VOS-jongeren door de jongere te “dwingen” hulp te aanvaarden. De 
invoering van een mandaat beperkt ook de betrokkenheid van bepaalde 
voorzieningen en kan, in sommige gevallen, het vertrouwen dat de jongere 
of zijn familie heeft in de voorziening, beschadigen. Daarnaast zeggen 
bepaalde voorzieningen, zoals de PMS en CLB, weinig te worden 
aangesproken voor jongeren met een delinquent profiel maar eerder bij 
verontrustende situaties. In bepaalde situaties zal de oriëntering en 
psychiatrische begeleiding starten in een opvanggezin of via de 
tussenkomst van een voogd. De plaatsing van een mandaat compliceert ten 
slotte de behandeling van broers en zussen: hoe de andere kinderen 
begeleiden als zij daarvoor niet onder mandaat staan?  

Bepaalde voorzieningen hebben werkpunten voorgesteld voor een betere 
begeleiding van deze jongeren: netwerken, een intersectorale aanpak, 
duidelijkere opnamecriteria, time-outs en outreaching. Interessant om 
te vermelden is dat een groot aantal respondenten aangaven al aan 
outreaching te doen.  
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 Discussie 
Deze enquête toont aan, voor zover dat nog nodig was, hoe complex de 
realiteit is voor de “For-K jongeren”. Zoals beschreven in het hoofdstuk rond 
het profiel van de jongeren en rond de context van de For-K eenheden, zijn 
de trajecten van de jongeren niet rechtlijnig en doorkruisen ze heel wat 
voorzieningen. Gedurende deze unieke en complexe trajecten komen alle 
geïdentificeerde voorzieningen, op een gegeven moment, in contact met 
deze jongeren, voor een al dan niet langere periode. Niettemin 
verduidelijken sommige spelers dat ze vooral worden gemobiliseerd voor 
verontrustende situaties eerder dan voor minderjarigen die delict  hebben 
gepleegd. 

Uit deze enquête blijkt dat de gehandicaptensector een grote speler is 
binnen de thematiek van de “For-K jongeren”. Bijna de helft van de 
voorzieningen uit de gehandicaptensector verklaart elke week, tot zelfs 
dagelijks jongeren op te vangen met een “For-K profiel”. Het gaat vooral om 
jongeren die onder gerechtelijke maatregelen zijn geplaatst binnen het 
kader van verontrustende situaties. Toch vangen ook zij soms MOF-
jongeren op. Daarom hebben we besloten om drie voorzieningen uit de 
gehandicaptensector te ontmoeten om de gegevens uit de 
discussiegroepen en de enquête aan te vullen.  

Sommige van de langeafstandsspelers benadrukken ook de grenzen van 
hun rol ten opzichte van de broers en zussen van de “For-K jongeren”: 
sommige vinden het niet legitiem om tussen te komen in het gezin als ze 
geen mandaat hebben, terwijl hun tussenkomt in het gezin een positieve 
impact zou kunnen hebben. 

Gelet op de participatiegraad van 25%, is het mogelijk dat ondanks onze 
voorzorgen sommige spelers niet hebben kunnen deelnemen aan deze 
consultatie. De moeilijkheden om de contactgegevens van de deelnemers 
in te zamelen weerspiegelen het problematische gebrek aan een duidelijk 
kadaster van het aanbod en de eigenheden aangegeven door de spelers op 
het terrein (zie hieromtrent het hoofdstuk over de discussiegroepen en de 
netwerken). Daarnaast hebben we onze klassering van de stakeholders 
volgens de variabelen van invloed en betrokkenheid a priori gemaakt, 
zonder enige andere validering dan die van het onderzoeksteam. Niettemin 

kunnen we stellen, gezien de diversiteit van de respondenten, dat deze 
resultaten relatief representatief zijn voor het Belgische landschap.  

8.5 Perspectieven vanuit de sector voor personen met een 
handicap 

• De jongeren die zowel een beperking hebben als een 
psychiatrische problematiek zijn een nog kwetsbaardere groep 
dan de jongeren met enkel een justitiële status. 

• Het huidig zorgaanbod voor jongeren met een dubbele 
problematiek is onvoldoende 

• Forensich-psychiatrische outreach naar andere sectoren is 
wenselijk 

 Inleiding 
Hoewel de For-K studie niet gericht is op jongeren die een handicap 
cumuleren met een ernstig psychiatrisch probleem, de zogenaamde 
"dubbele diagnoses", worden deze kinderen vaak genoemd als een van de 
meest complexe profielen die moeten worden opgevangen. ze maken deel 
uit van de groep "incasables". In zijn advies van 2015 definieert de Hoge 
Gezondheidsraad (Hoge Gezondheidsraad 2015) dubbele diagnoses als 
“personen met een verstandelijke beperking (verstandelijke 
ontwikkelingsstoornis) en bijkomende problemen op vlak van geestelijke 
gezondheid (probleemgedrag en/of psychiatrische stoornissen)”  

Deze jongeren zijn oververtegenwoordigd in de jeugdhulpsector. Zelfs als 
de huidige meetinstrumenten niet perfect zijn in het vastleggen van klinische 
complexiteit, meldt de Hoge Gezondheidsraad niettemin dat ongeveer 1/5 
van de mensen die opgenomen zijn in een forensische instelling voor 
volwassenen aan een dubbele diagnose lijdt. Nog steeds volgens cijfers van 
de Hoge Gezondheidsraad: " In 2012 waren er 512 ziekenhuisopnames 
dag/nacht van kinderen met een verstandelijke beperking in psychiatrische 
diensten en op 31/12/2012 waren er 119 kinderen met een verstandelijke 
beperking in ziekenhuizen in België opgenomen. Meer specifiek in de K-
diensten hadden 389 kinderen op 4226 (hetzij 9%) in 2012 een 
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verstandelijke beperking (licht in de meeste gevallen (228)), hetgeen niet de 
voornaamste diagnose was." 

Klinisch gezien zijn het kinderen die een mentale retardatie / 
ontwikkelingsstoornis cumuleren met stemmingsstoornissen, 
gedragsstoornissen, aandachtstekort / hyperactiviteitsstoornissen ... 
Wanneer deze kinderen hetero- en / of zelfagressie vertonen, worden zowel 
gezinnen als opvangstructuren overweldigd door het extreme geweld dat ze 
kunnen inzetten. Zoals een van de kinderpsychiaters in de focusgroep van 
de For-K-unit opmerkte: "Ze zijn ontoegankelijk, het is niet mogelijk om ze 
te laten begrijpen wat goed of fout is. Het is eigenlijk een 2-3 jarige kind in 
het lichaam van een 17-jarige ”. Als hetero-agressieve gedrag seksueel van 
aard is, wordt dit als nog problematischer gezien. Men gaat dan op zoek 
naar de intensiteit van de ondersteuning voor For-K structuren en hun 
"veilige" en "omvattende" raamwerk. 

Daarom hebben we, na de verschillende focusgroepen en de enquête onder 
perifere stakeholders, besloten om drie instellingen in de 
gehandicaptensector te ontmoeten om het probleem van jongeren met 
dubbele diagnoses dieper te behandelen. 

 Methode 
Op basis van de resultaten van de enquête nam het onderzoeksteam 
contact op met drie diensten in de gehandicaptensector die aangaven 
dagelijks contact te hebben met jongeren van 12 tot 18 jaar die lijden aan 
psychiatrische problemen en onder gerechtelijke maatregelen (ofwel een 
MOF ofwel een VOS). 

Het gehandicaptenbeleid is een gefedereerde bevoegdheid. In het Waalse 
Gewest wordt het beheerd door de AVIQ; in het Brussels Gewest door 
Phare en l aan Vlaamse zijde door VAPH. 

Elke afdeling werd uitgenodigd om deel te nemen aan een semi-
gestructureerd online interview tijdens de maanden september-oktober 
2020. De interviewgids was gebaseerd op de interviewgidsen die in de 
focusgroepen werden gebruikt, met uitzondering van klinische gevallen. 

 Resultaten 
De drie ondervraagde diensten hebben allemaal kinderen die door de 
jeugdrechtbank verwezen omwille van een verontrustende situatie: ofwel 
kunnen de ouders niet voor hun kind zorgen vanwege hun handicap, ofwel 
is het kind het slachtoffer van verwaarlozing of misbruik door zijn ouders. De 
precariteit van de ouders en de aanwezigheid van psychiatrische problemen 
bij ouders zijn twee oorzaken van de veel voorkomende problematische 
situaties. Instellingen in de gehandicaptensector verwelkomen ook kinderen 
die via de hulpdiensten zijn geplaatst, zonder tussenkomst van de rechter, 
of na vrijwillige stappen van de kant van de ouders, vaak met de hulp van 
professionals (arts, psychologen, OCMW, enz.). Net als de andere actoren 
die in dit project werden geïnterviewd, wijzen de drie instellingen ook op de 
noodzaak van betere preventie van probleemsituaties, en benadrukken ze 
het gebrek aan middelen voor eerstelijnsdiensten zoals PMS / CLB of 
gezondheidscentra. 

Kenmerkend voor deresidentiële diensten in de gehandicaptensector is het 
aanbieden van langdurige huisvesting: sommige kinderen kunnen er bijna 6 
jaar blijven. Kinderen worden dagelijks begeleid door opvoeders, met één 
referentieopvoeder per kind. Ook andere professionals zijn betrokken, zoals 
een coördinerend arts, psychologen, maatschappelijk werkers, 
verpleegkundigen (voor basiszorg), psychomotorische therapeuten of 
logopedisten. Geen van de drie ondervraagde diensten is in staat 
psychiatrische zorg te verlenen. Er is onvoldoende en onvoldoende opgeleid 
personeel. Evenzo is het kader van deze diensten niet omvattend of 
beveiligd genoeg om jongeren met "For-K" profielen tegemoet te komen. 
Geen van de drie diensten heeft een aangestelde kinderpsychiater: een van 
de diensten heeft een overeenkomst gesloten met een externe 
kinderpsychiater, met name om het profiel van jongeren tijdens de pre-
opname te helpen verduidelijken. 

Hoewel de aanwezigheid van een handicap een van de inclusiecriteria is, 
moet men er wel opletten dat de jongeren passen in de organisatie. De 
algemene doelstelling is om samen te werken, maar voor sommige jonge 
mensen die te veel weerstand vertonen voeren, is deze doelstelling niet 
haalbaar. Evenzo, als de handicap te ernstig is, als de jongere zichzelf in 
gevaar brengt of anderen in gevaar brengt, is het mogelijk dat de jongere 
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niet wordt geaccepteerd en doorgestuurd naar een andere dienst. Deze 
heroriëntatie kan een bron van spanning zijn bij de rechters die de weigering 
van ondersteuning niet begrijpen. Een van de diensten verklaart van tijd tot 
tijd een jongere met een dubbele diagnose te kunnen huisvesten en bouwt 
daarom een dicht netwerk rond deze jongere op om hem in staat te stellen 
te functioneren in de groep en in de instelling. Deze zorg wordt echter als 
zeer energie-intensief en moeilijk uitvoerbaar gezien. 

De drie diensten wijzen op het gebrek aan toegang tot ambulante en 
residentiële geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische diensten: te 
lange wachttijden, tekort aan kinderpsychiaters, gebrek aan kennis van 
handicaps, gebrek aan personeel om jongeren te ondersteunen, complexe 
vereisten en geen rekening houden met de specificiteit van jongeren of 
instellingen, ... Sommige residentiële psychiatrische diensten vereisen 
bijvoorbeeld een garantie dat de jongeren na hun verblijf naar de instelling 
kunnen terugkeren. Zoals een werknemer opmerkt, kan een verblijf in een 
residentiële dienst echter tot twee jaar duren: gedurende deze tijd kunnen 
de behoeften van de jongere veranderen en daarom niet langer 
overeenstemmen met het instellingsplan. Het einde van de 
ziekenhuisopname wordt ook als een probleem genoemd: sommige 
psychiatrische instellingen beëindigen het verblijf op zeer korte termijn en 
vragen de dienst gehandicaptensector om de jongere terug te nemen. 
Bovendien vragen diezelfde residentiële psychiatrische diensten het team 
van de gehandicapteninstelling om de link te behouden tijdens de opname 
van de jongere: als dit verzoek zin heeft in de continuïteit van de zorg, blijkt 
het in de praktijk moeilijk te realiseren. Als sommige kinderen bij hun 
opname al een kinderpsychiater hebben, is het moeilijk om de continuïteit 
van de reeds bestaande hulp te behouden. De gehandicaptenvoorzieningen 
hebben niet altijd de tijd en voldoende personeel om deze begeleiding te 
kunnen coördineren, zeker niet als de kinderpsychiater niet in de directe 
omgeving van de instelling is. 

Het gebruik van de mobiele teams van het provinciale netwerk GGZKJ 
varieert tussen de drie diensten. De ene afdeling verklaart er geen gebruik 
van te maken omdat ze niet weet hoe ze een beroep kan doen op dit team, 
terwijl een andere afdeling de mogelijkheid waardeert om over externe 
expertise te beschikken om probleemsituaties op te lossen. Outreaching 
vanuit de For-K-eenheden wordt gezien als een mogelijke oplossing voor 

kinderen met een handicap en een psychiatrisch probleem: dit zou het 
mogelijk maken om psychiatrische expertise in te brengen bij de dienst die 
het kind het beste kent en om de handicapexpertise van de dienst aan te 
vullen. Wat betreft de verwijzing naar een For-K eenheid, geen van de 
afdelingen maakt er gebruik van. Het komt voor dat verzoeken om 
‘gedwongen opname’ door de diensten van de gehandicaptensector. Deze 
‘gedwongen opnames’ worden niet noodzakelijk uitgevoerd in een For-K 
IBE. Een van de diensten gebruikte een For-K IBE om een time-out aan een 
jongere te geven. 

Een van de diensten stelde voor om binnen hun organisatie een 
‘therapeutisch opvangcentrum’ te openen: dit zou intra-institutionele time-
outs vergemakkelijken en tegemoet kunnen komen aan de veranderende 
behoeften van de jongere in de loop van de tijd - tussen 
handicapgerelateerde behoeften en die in verband met psychiatrie - in een 
context die de jongere kent. Deskundigheid op het gebied van 
kinderpsychiatrie en handicaps zouden daarom complementair aanwezig 
zijn binnen de nieuwe structuur. 

De drie ondervraagde diensten zijn vaak machteloos in ‘extreme’ 
crisissituaties waarin ‘dringende’ hulp op zeer korte termijnnodig is, met snel 
advies en een snel beschikbare doorgeefluik, met name voor hulpverlening. 
Als crisismanagement wordt gepland en geanticipeerd, bijvoorbeeld door 
met regelmatige tussenpozen een time-out te voorzien, kunnen de 
gehandicaptenvoorzieningen zichzelf organiseren, maar in extreme 
crisissituaties met fysiek geweld en agressie zeggen ze behoeftig te zijn. 
Deze crises laten vaak sporen achter bij het personeel en andere aanwezige 
kinderen, en vereisen nabespreking en ondersteuning. 

Voor een van de diensten zou het hen helpen om een meer te weten van 
wat er bestaat en hoe ze kunnen verwijzen naar ambulante diensten voor 
geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie. Overlegplatforms zijn 
belangrijke instrumenten om dit soort werk te promoten. 

Ten slotte wijzen de drie diensten op het gebrek aan 
huisvestingsoplossingen voor deze jongeren als ze meerderjarig worden. 
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8.6 Algemene conclusie 
Afgezien van de verschillen tussen de stakeholders en de regio’s, blijkt dat 
de For-K-eenheden door de verschillende actoren worden beschouwd als 
een toegevoegde waarde bij de ondersteuning van jongeren onder 
gerechtelijke maatregelen en die lijden aan een psychiatrische stoornis. 

Over de hele linie blijft het huidige aanbod onvoldoende, vooral wat betreft 
het inbrengen van expertise buiten de muren van For-K IBE. Alle actoren 
zijn het erover eens dat er behoefte is aan betere coördinatie en een betere 
articulatie van de beschikbare middelen. Het For-K aanbod is bij uitstek 
gespecialiseerd en moet daarom deel uitmaken van een kader van preventie 
en bevordering van de gezondheid en het welzijn van jongeren, door op een 
verstandige manier diensten van geestelijke gezondheidszorg, justitie en 
jeugdhulp te combineren. 

 

9 FOR-K PROFIELEN EN TRAJECTEN 
VAN JONGEREN 

9.1 Kernpunten 

• Een psychiatrische diagnose stellen tijdens de adolescentie is 
moeilijk vanwege de onvolwassen persoonlijkheid van de 
jongere en de negatieve gevolgen van een voortijdige en/of 
onjuiste diagnose.  

• Bij jonge minderjarige gedetineerden zijn psychische 
stoornissen eerder regel dan uitzondering.  

• Psychiatrische comorbiditeit komt vaak voor: jongeren hebben 
zelden slechts één stoornis.  

• Agressieve jongeren zijn dagelijkse kost op een For-K eenheid: 
om geweld te voorkomen speelt de infrastructuur op zich geen 
rol, maar zijn de aanwezigheid van voldoende opgeleide 
medewerkers en veilige ruimten van cruciaal belang.  

• De familiale en sociale context speelt een belangrijke rol in het 
ontstaan van gedragsstoornissen en het bestendigen van 
delinquentie bij jongeren.  

• Jonge meisjes en jongeren met een allochtone achtergrond zijn 
ondervertegenwoordigd in de For-K literatuur.  

• Een blik op de betrokken actoren vertelt ons dat de trajecten van 
jongeren relatief gelijk lopen, ondanks de verschillende 
juridische statussen. 

• Het grootste verschil tussen jongeren voor wie een gedwongen 
opname is aangevraagd en MOF/VOS-jongeren ligt in het feit dat 
jeugdhulp en -bescherming geen sleutelrol spelen in het proces. 
Het is echter niet uitgesloten dat deze jongeren wel degelijk door 
deze diensten worden begeleid.  
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• Voor MOF-jongeren zijn de veiligheidscomponent en het werk 
aan de herinnering van feiten en hun rechtsgevolgen 
(‘herinnering aan de wet’) twee belangrijke punten van het 
traject.  

• Jeugdtrajecten zijn zelden lineair en beginnen vaak al op zeer 
jonge leeftijd. 

• Jongeren met een meervoudige problematiek passen niet in het 
dienstenaanbod en worden van de ene dienst naar de andere 
gestuurd, waarbij continuïteit ver zoek is.  

• Gehoord en gerespecteerd worden zijn twee van de noden die 
jongeren zelf het vaakst naar voren brengen. 

• Voor hen is het belangrijk dat in de zorg- en hulpprogramma's 
rekening wordt gehouden met hun levenscontext en hun familie, 
broers en zussen en naasten.  

• Jongeren geven ook aan dat ze nood hebben aan “quality time” 
met hun verzorgers. 

• Jongeren moeten de professionals kunnen vertrouwen, vooral 
als het gaat om het delen van informatie die hen aangaat.  

• Voor jongeren gaat een succesvol levenstraject gepaard met 
geestelijke gezondheid, een gevoel van verbondenheid met 
anderen, plezier en praktische hulp bij financiën, werk en 
huisvesting. 

                                                      
xxxxxxxxxxx  https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-les-juges-de-la-jeunesse-liberent-

des-mineurs-delinquants-depuis-ce-lundi-matin?id=10532166  
yyyyyyyyyyy https://www.hln.be/binnenland/noodkreet-van-vader-vang-mijn-dochter-alstublieft-op-

of-ze-pleegt-zelfmoord~a6cdac02/  
zzzzzzzzzzz  https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/ces-deux-cas-psychiatriques-n-ont-pas-

leur-place-en-ippj.html  

• Het hebben van een baan of een diploma is een nood die 
jongeren en hun ouders delen. 

9.2 Inleiding 
De afgelopen jaren besteedde de pers veel aandacht aan de moeilijkheden 
die jongeren en hun ouders ondervinden om de juiste zorg en bescherming 
te vinden. Ze bericht ook over de (talrijke) feiten waarbij minderjarigen 
slachtoffer of dader zijn. Maar achter deze krantenkoppen gaat de realiteit 
van deze jonge mensen en hun families schuil. We vinden het daarom 
gepast om de zogenaamde “For-K”-jongeren in deze studie voor te stellen. 
Zoals we in de methode zullen uiteenzetten, hebben we met deze 
beschrijving geen epidemiologisch of sociaal-demografisch doel voor ogen, 
maar willen wij deze jongeren tot leven brengen via de literatuur en de 
woorden van de mensen die dagelijks met hen werken. 

Bruxelles : les juges de la jeunesse libèrent des mineurs délinquants 
depuis ce lundi matinxxxxxxxxxxx 

Noodkreet van vader: “Vang mijn dochter alstublieft op of ze pleegt 
zelfmoord”yyyyyyyyyyy 

"Stop ! Ces deux cas psychiatriques n'ont pas leur place en IPPJ 
!"zzzzzzzzzzz 

Getuigenissen uit de isolatiecel ‘Ik weet nog hoe mijn onderbuik 
brandde toen ik eruit mocht’aaaaaaaaaaaa. 

Tribunal de la jeunesse : dans la cour des miracles encore à 
venirbbbbbbbbbbbb 

aaaaaaaaaaaa https://www.standaard.be/cnt/dmf20191014_04663473?articlehash=77D3A1 
B25CB96CE7B8290E5E037B6C868A3A15E50F14AEB185E1B6A9D9162750193
DDAF0C81F518E848E06D5D0F11D717488339506285656261D99EF85EDD2A8  

bbbbbbbbbbbb https://www.levif.be/actualite/belgique/tribunal-de-la-jeunesse-dans-la-cour-des-
miracles-encore-a-venir/article-normal-1224369.html?cookie_check= 
1610026365  

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-les-juges-de-la-jeunesse-liberent-des-mineurs-delinquants-depuis-ce-lundi-matin?id=10532166
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-les-juges-de-la-jeunesse-liberent-des-mineurs-delinquants-depuis-ce-lundi-matin?id=10532166
https://www.hln.be/binnenland/noodkreet-van-vader-vang-mijn-dochter-alstublieft-op-of-ze-pleegt-zelfmoord%7Ea6cdac02/
https://www.hln.be/binnenland/noodkreet-van-vader-vang-mijn-dochter-alstublieft-op-of-ze-pleegt-zelfmoord%7Ea6cdac02/
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/ces-deux-cas-psychiatriques-n-ont-pas-leur-place-en-ippj.html
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/ces-deux-cas-psychiatriques-n-ont-pas-leur-place-en-ippj.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191014_04663473?articlehash=77D3A1B25CB96CE7B8290E5E037B6C868A3A15E50F14AEB185E1B6A9D9162750193DDAF0C81F518E848E06D5D0F11D717488339506285656261D99EF85EDD2A8
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191014_04663473?articlehash=77D3A1B25CB96CE7B8290E5E037B6C868A3A15E50F14AEB185E1B6A9D9162750193DDAF0C81F518E848E06D5D0F11D717488339506285656261D99EF85EDD2A8
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191014_04663473?articlehash=77D3A1B25CB96CE7B8290E5E037B6C868A3A15E50F14AEB185E1B6A9D9162750193DDAF0C81F518E848E06D5D0F11D717488339506285656261D99EF85EDD2A8
https://www.levif.be/actualite/belgique/tribunal-de-la-jeunesse-dans-la-cour-des-miracles-encore-a-venir/article-normal-1224369.html?cookie_check=1610026365
https://www.levif.be/actualite/belgique/tribunal-de-la-jeunesse-dans-la-cour-des-miracles-encore-a-venir/article-normal-1224369.html?cookie_check=1610026365
https://www.levif.be/actualite/belgique/tribunal-de-la-jeunesse-dans-la-cour-des-miracles-encore-a-venir/article-normal-1224369.html?cookie_check=1610026365
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Gedwongen afzondering van kinderen en jongeren moet overal een 
uitzondering wordencccccccccccc 

Sarah is tien en verhuisde de afgelopen maanden elf keer: ‘Nergens is 
er plaats voor haar’dddddddddddd 

Ouders zwaar autistische Cis (14) zoeken betere opvang: “Zoon wordt 
urenlang opgesloten in kamer, door gebrek aan begeleiders”eeeeeeeeeeee 

Enfants maltraités par leurs parents : le cri d'alarme des écolesffffffffffff 

Zorgen om geestelijke zorg: de lange lijdensweg van Cato 
(19)gggggggggggg 

Helft kinderen met psychische problemen moet minstens half jaar op 
hulp wachten, "Wachtrijen zijn er al 20 jaar"hhhhhhhhhhhh 

Mineurs en danger : enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide 
sociale à l'enfanceiiiiiiiiiiii 

Titeca: sept personnes blessées au couteau, l'auteur est un patient de 
19 ansjjjjjjjjjjjj 

                                                      
cccccccccccc  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/14/gedwongen-afzondering-van-jongeren-

moet-overal-een-uitzondering/ 
dddddddddddd https://www.standaard.be/cnt/dmf20191118_04723180?articlehash=80221E08 

578B57D6397CD55DC35168A3F3F562FDE8D20E0D963F9604CBED0BC38D5C
DB83DF43AB0195ACF82525703AEF5501900E7DD096571F96EC18395B9F1E  

eeeeeeeeeeee  https://www.hln.be/herentals/ouders-zwaar-autistische-cis-14-zoeken-
betere-opvang-zoon-wordt-urenlang-opgesloten-in-kamer-door-gebrek-aan-
begeleiders~a9624a35/  

9.3 Methode 
Dit hoofdstuk is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel stellen we de 
profielen voor van jongeren met psychiatrische problemen die onder 
gerechtelijke maatregelen zijn geplaatst, zoals gerapporteerd in de 
wetenschappelijke en de grijze literatuur. Vanwege de bijzondere aard van 
de doelgroep hebben we ons verdiept in de populatie van jongeren van wie 
de sociale en psychiatrische kenmerken overeenkomen met de jongeren in 
de For-K eenheden. We hebben geen systematische literatuurstudie 
uitgevoerd: gedurende het hele project hebben we bronnen uit de grijze en 
wetenschappelijke literatuur verzameld over jongeren met psychiatrische 
stoornissen onder een gerechtelijke maatregel. Deze bronnen werden 
gerangschikt volgens het algemene thema waarnaar ze verwijzen en 
vervolgens samengevat. In dit hoofdstuk geven we alleen de 
informatiebronnen weer die een beter inzicht geven in het psychosociale en 
forensische profiel van jongeren.  

Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft de trajecten van de jongeren op 
basis van de verkennende gesprekken en focusgroepen, vanuit het 
standpunt van een jongere die het systeem doorloopt. Voor een beschrijving 
van de situatie vanuit administratief en juridisch oogpunt verwijzen we u naar 
hoofdstuk 2. Dit tweede deel is gebaseerd op de verkennende gesprekken 
met de verschillende actoren die bij de For-K-problematiek betrokken zijn, 
de klinische vignetten die tijdens de focusgroepen werden gepresenteerd 
en bronnen uit de literatuur. In hoofdstuk 8 wordt de methodologie van de 
focusgroepen en de klinische vignetten voorgesteld. In de zomer van 2019 

ffffffffffff  https://www.rtbf.be/info/societe/detail_enfants-maltraites-par-leurs-parents-le-cri-d-
alarme-des-ecoles?id=10337290  

gggggggggggg https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/08/margot-cloet-terzake/  
hhhhhhhhhhhh https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/09/helft-kinderen-met-psychische-problemen-

moet-minstens-half-jaar/  
iiiiiiiiiiii https://www.rtbf.be/tipik/article/detail_mineurs-en-danger-enquete-sur-les-scandaleuses-

defaillances-de-l-aide-sociale-a-l-enfance?id=10525546  
jjjjjjjjjjjj  https://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-forcene-blesse-7-personnes-au-centre-

psychiatrique-titeca-de-schaerbeek?id=9195917  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/14/gedwongen-afzondering-van-jongeren-moet-overal-een-uitzondering/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/14/gedwongen-afzondering-van-jongeren-moet-overal-een-uitzondering/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191118_04723180?articlehash=80221E08578B57D6397CD55DC35168A3F3F562FDE8D20E0D963F9604CBED0BC38D5CDB83DF43AB0195ACF82525703AEF5501900E7DD096571F96EC18395B9F1E
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191118_04723180?articlehash=80221E08578B57D6397CD55DC35168A3F3F562FDE8D20E0D963F9604CBED0BC38D5CDB83DF43AB0195ACF82525703AEF5501900E7DD096571F96EC18395B9F1E
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191118_04723180?articlehash=80221E08578B57D6397CD55DC35168A3F3F562FDE8D20E0D963F9604CBED0BC38D5CDB83DF43AB0195ACF82525703AEF5501900E7DD096571F96EC18395B9F1E
https://www.hln.be/herentals/ouders-zwaar-autistische-cis-14-zoeken-betere-opvang-zoon-wordt-urenlang-opgesloten-in-kamer-door-gebrek-aan-begeleiders%7Ea9624a35/
https://www.hln.be/herentals/ouders-zwaar-autistische-cis-14-zoeken-betere-opvang-zoon-wordt-urenlang-opgesloten-in-kamer-door-gebrek-aan-begeleiders%7Ea9624a35/
https://www.hln.be/herentals/ouders-zwaar-autistische-cis-14-zoeken-betere-opvang-zoon-wordt-urenlang-opgesloten-in-kamer-door-gebrek-aan-begeleiders%7Ea9624a35/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_enfants-maltraites-par-leurs-parents-le-cri-d-alarme-des-ecoles?id=10337290
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_enfants-maltraites-par-leurs-parents-le-cri-d-alarme-des-ecoles?id=10337290
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/08/margot-cloet-terzake/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/09/helft-kinderen-met-psychische-problemen-moet-minstens-half-jaar/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/12/09/helft-kinderen-met-psychische-problemen-moet-minstens-half-jaar/
https://www.rtbf.be/tipik/article/detail_mineurs-en-danger-enquete-sur-les-scandaleuses-defaillances-de-l-aide-sociale-a-l-enfance?id=10525546
https://www.rtbf.be/tipik/article/detail_mineurs-en-danger-enquete-sur-les-scandaleuses-defaillances-de-l-aide-sociale-a-l-enfance?id=10525546
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-forcene-blesse-7-personnes-au-centre-psychiatrique-titeca-de-schaerbeek?id=9195917
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-forcene-blesse-7-personnes-au-centre-psychiatrique-titeca-de-schaerbeek?id=9195917
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werden verkennende gesprekken gevoerd met de For-K-eenheden, 
afgevaardigden van de gerechtelijke beschermingsdiensten, jeugdrechters 
en leden van de administratie van jeugdhulp. Deze als open gesprekken 
aangekondigde interviews waren bedoeld om inzicht te krijgen in de 
problematiek en om de belangrijkste actoren te bepalen. De gesprekken 
vonden plaats in de lokalen van de actoren. Elke ontmoeting werd 
samengevat in een gespreksnota die vervolgens werd besproken op een 
bijeenkomst van het onderzoeksteam.  

In een derde en laatste deel komen de jongeren aan het woord. In 2019 
wees de Hoge Gezondheidsraad nogmaals op het belang van de participatie 
van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg, zowel op 
individueel niveau, als op het niveau van de diensten en op macroniveau 
(Conseil supérieur de la Santé 2019). Hoewel we erkennen dat het 
belangrijk is om jongeren (en hun families) een stem te geven, was het in 
deze KCE-studie niet mogelijk om jongeren rechtstreeks te bevragen, zowel 
om praktische als om ethische redenen. Bovendien was het door Covid-19 
moeilijk om jongeren en hun families te ontmoeten die, naast hun complexe 
levenssituatie, ook het hoofd moesten bieden aan vele andere uitdagingen, 
zoals de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind in zijn 
jaarverslag aangeeft (Délégué général de la Communauté française aux 
droits de l’enfant 2020). Toch was het belangrijk om deze jongeren ook 
indirect een stem te geven, want, zo benadrukt het 
Kinderrechtencommissariaat in zijn jaarverslag 2018-2019, “Kinderen willen 
echt gehoord worden” (Kinderrechtencommissariaat 2019). Hoewel er geen 
systematisch literatuuronderzoek werd verricht, zijn er in de loop van dit 
project verschillende documenten gevonden die het perspectief van 
jongeren en hun families weergeven. In het derde deel wordt daarom een 
samenvatting gegeven van de informatie uit deze verschillende 
documenten. 

9.4 Profielen van jongeren 
 "De geestelijke gezondheid van minderjarigen en adolescenten omvat 
een gevoel van identiteit en eigenwaarde, het vermogen om positieve 
relaties aan te gaan met familie en leeftijdsgenoten, evenals het 
vermogen om productief te zijn, te leren en gebruik te maken van 
ontwikkelingsgebonden uitdagingen en culturele hulpbronnen om de 
ontwikkeling te maximaliseren (Dawes et al., 1997). Een goede 
geestelijke gezondheid in de kindertijd is een randvoorwaarde voor een 
optimale psychologische ontwikkeling, productieve sociale relaties, 
doeltreffend leren, een goede zelfzorg, een goede lichamelijke 
gezondheid en een efficiënte deelname aan het leven in de 
gemeenschap op volwassen leeftijd ”. (Uittreksel uit Padovani 
(Padovani et al. 2011), bladzijde 116) 

• Een psychiatrische diagnose stellen tijdens de adolescentie is 
moeilijk vanwege de onvolwassen persoonlijkheid van de 
jongere en de negatieve gevolgen van een vroege en/of onjuiste 
diagnose.  

• Bij jonge minderjarige gedetineerden zijn psychische 
stoornissen eerder regel dan uitzondering.  

• Psychiatrische comorbiditeit komt vaak voor: jongeren hebben 
zelden slechts één stoornis.  

• Agressieve jongeren zijn dagelijkse kost op een For-K eenheid: 
om geweld te voorkomen speelt de infrastructuur op zich geen 
rol, maar zijn de aanwezigheid van voldoende opgeleide 
medewerkers en veilige ruimten van cruciaal belang.  

• De familiale en sociale context speelt een belangrijke rol in het 
ontstaan van gedragsstoornissen en het bestendigen van 
delinquentie bij jongeren.  

• Jonge meisjes en jongeren met een allochtone achtergrond zijn 
ondervertegenwoordigd in de For-K-literatuur. 
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 Een psychiatrische diagnose stellen tijdens de adolescentie 
Alvorens in te gaan op de meest frequente psychiatrische problemen 
moeten we herhalen hoe moeilijk het is om een psychiatrische diagnose te 
stellen bij kinderen en adolescenten, en hoe sommige zorgverleners zelfs 
aarzelen om deze diagnose te snel te stellen. Voor Besnard en Marchand 
zijn bevestigde psychiatrische diagnoses zelfs zeldzaam (Besnard and 
Marchand 2011). De diagnose van een psychische stoornis wordt gesteld 
wanneer een reeks symptomen en manifestaties met beperkingen in het 
sociaal en psychologisch functioneren kan worden vastgesteld, en wanneer 
dit klinische beeld voldoet aan de criteria van gevalideerde diagnostische 
classificatiesystemen zoals de DSM-V of ICD10 (Padovani et al. 2011).  

Colins (2009) onderscheidt twee groepen van psychiatrische stoornissen 
die kunnen leiden tot ziekenhuisopname in For-K  (Colins et al. 2009). De 
eerste groep van psychiatrische stoornissen betreft internaliserende 
stoornissen waaronder ernstige depressie, dysthyme stoornis, 
posttraumatische stressstoornis, scheidingsstoornis en ernstige 
angststoornis. De tweede groep omvat externaliserende stoornissen zoals 
aandachtstekortstoornis, hyperactiviteitsstoornis, gedragsstoornis, 
oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en stoornissen door 
middelenmisbruik.  

Terwijl sommige symptomen van diep leed getuigen, zijn andere 
daarentegen inherent aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de 
jongere en zullen zij in de loop der tijd en met het volwassen worden van de 
jongere verdwijnen. Hulsebosch (2011) geeft het voorbeeld van weglopen 
uit een zorg- of detentie-instelling, wat kan worden opgevat als een 
symptoom van een gedragsstoornis of als het uitdagen van het gezag 
(Hulsebosch 2011). 

In plaats van heilzaam te zijn, kan het te snel stellen van een psychiatrische 
diagnose het traject van de jongere blokkeren en hem ten onrechte een 
etiket opkleven waar hij soms moeilijk weer van afgeraakt. Tijdens de 
verkennende bezoeken verklaarden enkele kinderpsychiaters dat sommige 
zorgverleners in de psychiatrie bang zijn om “de patiënt een etiket op te 
kleven”. Sommige auteurs benadrukken bovendien dat de categorie 
"gedragsstoornissen" zeer breed is en veel psychopathologische 

verschijnselen omvat, variërend van milde en "geneeslijke" verschijnselen 
tot ernstige en onbehandelbare stoornissen, wat de verwarring over de 
exacte aard van de stoornis en daarmee de noden van de jongere nog 
vergroot. Besnard en Marchand wijzen er ook op dat de 
beroepsbeoefenaren soms verschillende termen en concepten gebruiken 
voor gelijkaardige gebeurtenissen (Besnard and Marchand 2011). Dit werd 
bijvoorbeeld vastgesteld in de focusgroepen bij het gebruik van de term 
"crisis". Taylor en Leys illustreren dit aan de hand van het feit dat de termen 
"psychiatrisch", "psychologisch" of "geestelijke gezondheidsproblemen" 
door elkaar worden gebruikt (Taylor and Leys 2013). Evenzo kan de 
benaming van de stoornis ook de therapeutische aanpak weerspiegelen die 
in de instelling wordt gebruikt: Besnard illustreert dit met systeemtherapieën 
die de term "hechtingsstoornissen" verkiezen boven "affectieve stoornissen" 
(Besnard and Marchand 2011). Verder hebben Taylor en Leys (2013) in hun 
studie over jongeren in Vlaams-Brabant en het Vlaamse deel van Brussel 
bedenkingen bij de noodzaak van een psychiatrische diagnose (Taylor and 
Leys 2013). 

In het geval van For-K-jongeren is de psychiatrische diagnose des te 
belangrijker omdat deze het traject van de jongere in het rechtssysteem zal 
bepalen. Maar, zoals Goffinet et al. (2019) aangeven, de psychiatrische 
expertise heeft zijn eigen beperkingen, vooral omdat het niet altijd mogelijk 
of haalbaar is om de mate van gevaarlijkheid of het recidiefrisico van een 
jongere te beoordelen (Goffinet et al. 2019). Dit probleem voor 
(kinder)psychiaters om de mate van gevaarlijkheid te beoordelen, werd al 
eerder aangehaald (Voyer et al. 2009). Hoewel er schalen of aanbevelingen 
bestaan om het recidiefrisico en/of de mate gevaarlijkheid te beoordelen, 
zoals die van de Franse Haute Autorité de Santé, is het niet altijd mogelijk 
of wenselijk om ze toe te passen op "jeugddelinquenten", omdat de 
instrumenten niet geschikt zijn voor deze populatie (Haute Autorité de Santé 
2011). In een recente studie nam Filippi (2020) de beoordeling van 
minderjarige delinquenten in Frankrijk onder de loep op basis van het Risk-
Need Responsivity Model (RBR) en het Good Lives Model (GLM): na het 
combineren van kwalitatieve (n=11 interviews) en kwantitatieve (n=250 
jeugddossiers) gegevens concludeerde de studie dat de huidige 
benaderingen weinig gericht zijn op het voorkomen van recidief en dat deze 
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modellen nog maar gedeeltelijk worden toegepast op jeugddelinquenten 
(Filippi 2020). 

 Geestelijke gezondheidsproblemen en psychiatrische 
stoornissen bij adolescenten onder gerechtelijke maatregel 

Ongeacht de psychiatrische diagnose verklaren de actoren die we tijdens 
de verkennende gesprekken en focusgroepen hebben ontmoet, unaniem 
dat alle jongeren onder een gerechtelijke maatregel jongeren zijn die 
lijden. Wat hen onderscheidt, is de manier waarop het lijden zich 
manifesteert in hun leven.  

“These young people no longer find any value, or even sense in existing, 
and through transgressive behaviour they obtain an emotional and 
instinctual unburdening, and which leads them correlatively to identify with 
other peers suffering from similar difficulties. Therefore, their behavioural 
disturbances should not be approached as being associated or competing 
with their difficulties, but as being at the heart of their problems, directly 
linked to a profoundly altered estimation of themselves “ (Overgenomen uit 
Hoffman et al. 2011  (Hoffmann et al. 2011), blz. 52). 

In een studie uit 2009 bij 245 Belgische en Marokkaanse jongens die voor 
minstens één maand in drie GI's in Vlaanderen waren geplaatst, rapporteert 
Colins (2009) dat 66% een ernstige gedragsstoornis had, 73,5% een 
stoornis door middelenmisbruik, 59% een "zuivere" externaliserende 
psychiatrische stoornis en 73% een psychiatrische comorbiditeit (gemeten 
aan de hand van de Vlaamse versie van het Diagnostic Interview Schedule 
for Children IV) (Colins et al. 2009). Hij merkt ook op dat 50% van de 
jongeren recidiveert. De gemiddelde leeftijd van jongeren is 16 jaar. Met 
behulp van een logistisch regressiemodel probeerde Colins (2009) te 
bepalen welke psychiatrische stoornis het behoren tot een categorie van 
delinquent gedrag voorspelt. Hij stelt dat plegers van 
eigendomsdelictenkkkkkkkkkkkk de hoogste niveaus van depressie en van 
middelenmisbruikstoornissen vertonen. Bij gemengde groep delinquenten, 
die persoons- en eigendomsdelicten plegen, ziet hij zeer frequent 

                                                      
kkkkkkkkkkkk  In de originele versie: property offenders 

externaliserende stoornissen, maar veel minder affectieve en 
stemmingsstoornissen. In de groep "gewelddadige" delinquenten vindt hij 
de minste psychiatrische stoornissen (Colins et al. 2009). 

De systematische review van Colins (2010) includeerde 15 studies met in 
totaal 3.401 jonge gedetineerde jongens waarin de jongeren hun 
stoornissen zelf rapporteerden (Colins et al. 2010). In de 15 studies bedroeg 
de prevalentie van psychiatrische stoornissen, ongeacht de diagnose, 
69,9% (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 69,5 - 70,3). Volgende 
diagnoses werden gesteld: 46,4% gedragsstoornissen (95% BI 45,6- 47,3), 
45,1% middelenmisbruikstoornissen (95% BI 44,6-45,5), 19,8% 
oppositioneel-opstandige stoornissen (95% BI 19,2-20,3), 13,5% 
aandachtstekortstoornis/hyperactiviteitsstoornis (95% BI 13,2 - 13,9), 15,9% 
angststoornissen (95% BI 15,6-16,1), 12,0% ernstige depressie (95% BI 
11,7-12,2) en 9,6% posttraumatische stresssyndromen (95% BI 9,2-10,0). 
Drie studies vonden een zeer lage prevalentie van psychotische 
stoornissen, nl. 1,35% (95% BI 1,32-1,39). Deze lage prevalentie klopt met 
de bevinding van Hulsebosch (2011) die aanbeveelt om het precieze 
aandeel van psychose na te gaan na melding van ten minste één 
psychotisch symptoom (hallucinatie of waanvoorstelling) door sommige 
gedetineerde jongens (Hulsebosch 2011). 

Devlieger toonde in 2010 aan dat jonge jongens in GI een meer kwetsbare 
geestelijke gezondheid hebben dan schoolgaande jongeren (Devlieger and 
Verschuere 2010). Devlieger vergeleek 67 jongens tussen 12 en 17 jaar met 
MOF-status die in het GI van De Zande waren geplaatst met 96 jongens 
zonder MOF-status. Hij stelde vast dat MOF-jongeren hoger scoorden op 
alle items van het Massachusetts Youth Screening Instrument (MAYSI-2), 
behalve op somatische klachten. Op de dimensies 
alcoholgebruik/drugsgebruik, agressiviteit/prikkelbaarheid, depressie/angst, 
en suïcidegedachten hadden MOF-jongeren vaker dan niet-GI-jongeren 
scores in de waarschuwingszone, een indicatie voor de nood aan klinische 
opvolging (Devlieger and Verschuere 2010).  
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In zijn antropologiescriptie, uitgevoerd in 2011 op de For-K eenheid van 
Titeca, volgt Damman (2012) de trajecten van 12 jongens tussen 15 en 18 
jaar oud (Damman 2012). Hoewel hij geen diagnose stelt, wijst hij toch op 
het leed van de jongeren, op een zorgwekkende seksualiteit die wordt 
gekenmerkt door het niet kunnen onderscheiden van intieme en affectieve 
relaties en, in sommige gevallen, door het ontbreken van een morbide 
bewustzijn, waardoor de jongeren moeilijk toegang krijgen tot 
therapeutische zorg. Als verklaring voor deze stoornissen bij jongeren 
schuift Damman de hypothese van een atypische hersenconstitutie naar 
voren, maar hij benadrukt vooral de invloed van de sociale en familiale 
omgeving op het ontstaan van psychiatrische stoornissen. Met bijzondere 
omgeving bedoelt Daman, net als andere auteurs, mishandeling, 
verwaarlozing, verschillende vormen van misbruik, parentificatie - wanneer 
het kind de ouder van zijn ouders wordt -, de afwezigheid van grenzen of 
kaders, evenals "ongewone" rolmodellen.  

Parallel hiermee, stelden Hoffman et al. (2011) aan de hand van 
retrospectieve anamnestische gegevens een psychiatrisch profiel op van de 
jongeren die op de For-K-eenheid in Titeca werden opgenomen, met name 
40 jonge jongens (gemiddelde leeftijd: 16,2 ± 1,1) (Hoffmann et al. 2011). 
Van de 40 jongeren vertoonde 80% depressieve symptomen en had 28,6% 
een suïcidepoging achter de rug, 88,6% vertoonde affectieve 
terugtrekking/vervlakking, 65,7% alogiellllllllllll, 80% 
avolitiemmmmmmmmmmmm/apathie, 80% sociale 
terugtrekking/anhedoniennnnnnnnnnnn, 77,2% hallucinaties, 88,6% 
waanideeën, 88,5% als "bizar" omschreven gedrag en 60% formele, niet-
deficiënte denkstoornissen. De eerste pathologische psychiatrische 
symptomen ontstonden gemiddeld op de leeftijd van 8,3 jaar (SD 5.3.). Op 
het moment van opname was 80% van hen al eens behandeld op een 
psychiatrische afdeling en sommigen zelfs meerdere keren (Hoffmann et al. 
2011).  

                                                      
llllllllllll  Afasie als gevolg van gedachtearmoede.  
mmmmmmmmmmmm  Syn. aboulie – psychologische stoornis gekenmerkt door een algemeen 

gebrek of vermindering aan wilskracht of verlangen 

In Nederland komt Hulsebosch (2011) tot dezelfde vaststelling in een 
literatuuroverzicht: 76% van de jonge delinquenten heeft een 
externaliserende psychiatrische stoornis en 75% heeft een ernstig 
gedragsprobleemoooooooooooo (Hulsebosch 2011). Hij stelt ook een prevalentie 
van 17% van occasioneel antisociaal gedrag vast (DSM-IV-code V71.02). 
Jongeren die voor de Nederlandse jeugdrechtbank verschijnen, hebben 6 
tot 7 keer meer psychiatrische stoornissen dan jongeren van dezelfde 
leeftijd in de algemene bevolking. Daaruit concluderen Hulsebosch, en 
andere auteurs, dat het samen voorkomen van psychische stoornissen bij 
jonge delinquenten eerder regel dan uitzondering is. Slechts een klein deel 
van de jongeren in strafinrichtingen heeft geen psychiatrische diagnose op 
basis van de DSM-IV. Al in 2003 meldde Vreugdenhil, geciteerd door Colins 
(2010), dat 90% van de jongeren in strafinrichtingen voor minderjarigen een 
DSM-IV-diagnose had, en dat 67% van hen meerdere psychiatrische 
problemen had (Colins et al. 2009). Kortom, geestelijke 
gezondheidsstoornissen komen ongeveer 10 keer zoveel voor bij 
gedetineerde jongeren dan bij hun leeftijdsgenoten in de algemene 
bevolking (Hulsebosch 2011). 

Met betrekking tot het samengaan van stoornissen benadrukt Hulsebosch 
(2011) met name de sterke associatie tussen middelenmisbruikstoornissen 
en externaliserende stoornissen bij gedetineerde jongens (Hulsebosch 
2011). Hij wijst op een positieve correlatie tussen de mate van agressie en 
externaliserende pathologieën (ADHD, oppositioneel-opstandige stoornis, 
gedragsstoornissen), internaliserende psychiatrische pathologieën 
(depressie, posttraumatische stressstoornis), het aantal trauma's en de 
prevalentie van risicogedrag, waaronder middelenmisbruik en verslavingen.  

Op basis van een casestudie, gesprekken met professionals en gegevens 
van participerende observatie binnen de GES+-voorziening in Sint-Idesbald, 
stelde Vangheluwe (2012) een profiel op van deze jongeren met extreem 
emotioneel gedrag (Vangheluwe 2012). Jongeren hebben zowel 

nnnnnnnnnnnn  Gebrek aan plezier 
oooooooooooo In de originele tekst spreekt de auteur van ”serious problem behaviour”, wat eens te 

meer laat zien hoe moeilijk het is om te onderscheiden wat er achter het begrip 
schuilgaat.  
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internaliserende als externaliserende stoornissen, wat hen beperkt in hun 
schoolse en familiale activiteiten. Ze zijn op intellectueel en emotioneel vlak 
minder goed ontwikkeld, vertonen hechtingsstoornissen en verschijnen 
bijna altijd in de comorbiditeitstabellen.  Het geeft ook aan dat delinquentie 
een onlosmakelijk deel van en zelfs een voorwaarde is voor de diagnose 
van gedragsstoornissen (Vangheluwe 2012). 

In hun studie naar de prevalentie van agressie op de For-K-eenheid 
Fordulas (Leuven) onderzochten Tremmery et al. (2014) de situatie van 21 
jongeren die in de eerste twee jaar na de oprichting van de For-K werden 
opgenomen  (Tremmery et al. 2014). Ze waren gemiddeld 15,2 ± 1,3 jaar 
oud, variërend van 12 tot 17 jaar. Tijdens de studieperiode werden 15 
jongens en 6 meisjes opgenomen, met een gemiddelde verblijfsduur van 
176 ± 135 dagen. Het kortste verblijf duurde 18 dagen, het langste 442. Uit 
het psychiatrisch profiel blijkt dat alle jongeren 2 tot 3 diagnoses hadden, als 
volgt verdeeld: gedragsstoornis (n=17), aandachtstekortstoornis met 
hyperactiviteit (n=8), impulscontrolestoornis (n=4), reactieve 
hechtingsstoornis (n=7), problemen in de ouder-kindband (n=5), 
gegeneraliseerde ontwikkelingsstoornis (n=3), angststoornis (n=3), 
stemmingsstoornis (n=3), of middelenmisbruik (n=2). Elf jongeren hadden 
ook een verminderd intellectueel functioneren. Alle jongeren vertoonden ook 
een hoog recidiefrisico op gewelddadig gedrag: vóór de opname bedroeg 
hun gemiddelde aantal geweldsdelicten 9,2 ± 3,8. Gemiddeld pleegden ze 
ook 12,8 ± 5,4 verschillende niet-gewelddadige misdrijven. Er is gemiddeld 
één incident per dag, met de hoogste pieken tussen 16.00 en 17.00 uur, en 
alle jongeren zijn betrokken geweest bij een incident van agressie. 
Incidenten met dezelfde jongere komen vaker voor en zijn erger tijdens de 
derde week van het verblijf: over het algemeen houdt het agressieve gedrag 
verband met overgangsfasen in de therapie die in Fordulas wordt toegepast 
(Tremmery et al. 2014).  

Buyle-Bodin (2019) deed een retrospectieve analyse van sociaal-
demografische en klinische gegevens en gegevens van de 
behandelingsmodaliteiten verzameld in de medische dossiers van 80 

                                                      
pppppppppppp  Voor meer informatie over La Clairière: https://www.ge.ch/organisation 

/centre-educatif-detention-observation-clairiere  

adolescenten die in de 9 speciaal aangepaste ziekenhuiseenheden (UHSA) 
in Frankrijk verbleven in de periode 2010-2017. Hieruit blijkt een prevalentie 
van 25% psychotische stoornissen en 26% angststoornissen in een groep 
waarvan 85% jongens en met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar (Buyle-
Bodin et al. 2019). In 43% van de gevallen worden jongeren na handelingen 
van zelfagressie overgeplaatst van een strafinrichting naar een UHSA. Bij 
het verlaten van de UHSA krijgt 86% van de jongeren een psychotrope 
behandeling.  

In een in 2019 uitgevoerde meta-analyse analyseerden Livanou et al. 
(Livanou et al. 2019) de gegevens van 30 in het Engels gepubliceerde 
studies, met in totaal 8.153 gedetineerde jongeren, onder wie 6.647 jongens 
tussen 14 en 18 jaar, in 16 verschillende landen. De drie majeure 
aandoeningen die werden geïdentificeerd zijn: gedragsstoornissen (66% - 
95% BI 56-76%); antisociale persoonlijkheidsstoornissen (62% - 95% BI 39-
82%) en oppositioneel-opstandige gedragsstoornissen (21% - 95% BI 13-
28%). De studie identificeert ook prevalenties van 43% (95% BI 30-56%) 
voor matige leerstoornissen en 31% (95% BI 20-43%) voor "borderline" 
leerstoornissen. Ze stellen ook een gendereffect vast: jonge meisjes hebben 
een hogere prevalentie van depressie, suïcidepogingen, posttraumatische 
stressstoornis en scheidingsangststoornissen (Livanou et al. 2019).  

Recent voerde Heller (2020) tussen 2011 en 2018 een prospectieve 
longitudinale studie uit bij 86 adolescenten van 12 tot 18 jaar, opgenomen 
in een Zwitsers detentie- en observatiecentrum La Clairièrepppppppppppp, van 
wie 70,9% jongens en 29,1% meisjes (Heller 2020). De jongeren waren 
zowel onderworpen aan een gerechtelijke maatregel na een strafbaar feit 
als aan een voogdijmaatregel zonder strafbaar feit. De gemiddelde leeftijd 
was 15,96 ± 1,20 en 57,3% had een sociale achtergrond die de auteur als 
“zwak” omschrijft. Vóór opname was 79,1% van de jongeren al eens 
psychiatrisch/psychologisch behandeld. Tijdens hun verblijf van gemiddeld 
118 dagen liep bij 17,4% van de jongeren een strafrechtelijk psychiatrisch 
onderzoek. In volgorde van belangrijkheid zien we volgende 
gediagnosticeerde psychiatrische stoornissen: gedragsstoornis (59,4% van 

https://www.ge.ch/organisation/centre-educatif-detention-observation-clairiere
https://www.ge.ch/organisation/centre-educatif-detention-observation-clairiere
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de deelnemers, 95% BI = 46,9%-71,1%), middelenmisbruik (58,0%, 95% BI 
= 45,5%-69,8% voor alle middelen, waarvan 30,4% voor alcoholmisbruik 
(95% BI = 19,9%-42,7%), 43,5% voor cannabismisbruik (95% BI = 31,6%-
56,0%) en 14,5% voor andere middelen (95% BI = 7,2%-25,0%)), ADHD 
(23,2%, 95% BI = 13,9%-34,9%) en oppositioneel-opstandige stoornis 
(18,8%, 95% BI = 10,4%-30,1%). Heller signaleert dat internaliserende 
stoornissen (depressie en angststoornissen) zelden voorkomen: 11,6%, 
95% BI = 5,1% - 21,6%. Comorbiditeit was aanwezig bij 66,7% van de 
jongeren, met slechts 17,4% zonder gediagnosticeerde psychiatrische 
stoornis. Na afloop van de observatieperiode werd voor 72,1% van de 
jongeren ambulante geestelijke gezondheidszorg en/of psychiatrische 
follow-up voorzien. Om te kunnen vergelijken, includeerde de studie ook een 
groep van 160 adolescenten van 12 tot 19 jaar. Bij vergelijking van de 
prevalenties zien we bij jongeren in observatie een hogere prevalentie van 
psychiatrische stoornissen en lagere cognitieve functies. Ze bereiken 
gemiddeld ook vaker de klinisch significante drempels voor fysiek en 
seksueel misbruik en voor emotionele en fysieke verwaarlozing (Heller 
2020).  

Borschmann (Borschmann et al. 2020) voerden een uitgebreide review uit 
van de literatuur verschenen tussen 1980 en 2018 over de gezondheid van 
gedetineerde adolescenten jonger dan 20 jaar. Van de 245 geanalyseerde 
artikels stellen de auteurs, naast somatische gezondheidsproblemen, hoge 
prevalenties vast, over de gehele levensloop, van psychische problemen 
(0% tot 95% prevalentie), verslavingen (22% tot 96%), automutilatie (12% 
tot 65%) en ontwikkelingsstoornissen (2% tot 47%) (Borschmann et al. 
2020).  

In hun in 2021 gepubliceerde systematische review vonden Beaudry et al. 
(Beaudry et al. 2021) 47 studies over de prevalentie van psychische 
stoornissen bij gedetineerde jongeren. In totaal coveren deze studies een 
populatie van 28.033 jongens en 4.754 meisjes van 10 tot 19 jaar, met een 
gemiddelde leeftijd van 16 jaar, in 19 verschillende landen. De 
systematische review van Beaudry is een van de weinige recente studies 
waarin meisjes en jongens worden vergeleken. Slechts weinig studies zijn 
immers specifiek op jonge meisjes gericht. Betreffende de jongens 
rapporteert Beaudry volgende prevalenties: 61,7% gedragsstoornissen 
(95% BI: 55,4%-67,9%); 17,3% ADHD (95% BI: 13,9%–20,7%); 10,1% 

ernstige depressie (95% BI: 8,1%–12,2%); 8,6% PTSS (95% BI: 6,4%–
10,7%) en slechts 2,7% psychotische stoornissen (95% BI 2,0%–3,4%). Bij 
jonge meisjes vertoont 59,0% gedragsproblemen (95% BI 44,9% –73,1%); 
25,8% ernstige depressie (95% BI 20,3% -31,3%); 18,2% PTSS (95% BI 
13,1% –23,2%); 17,5% ADHD (95% BI 12,1% –22,9%) en 2,9% een 
psychotische stoornis (95% BI 2,4% –3,5%). Vergeleken met jonge jongens 
hebben jonge meisjes een hogere prevalentie van ernstige depressie en 
PTSS (Beaudry et al. 2021).   

Binnen deze groep schaarse studies melden Harmerlynck et al. dat een 
hoog percentage gedetineerde meisjes risicovol seksueel gedrag vertoont, 
zoals het niet gebruiken van voorbehoedsmiddelen bij seksuele 
betrekkingen (de pil of condooms) en het hebben van een hoog aantal 
seksuele partners, met vroege (ongewenste) zwangerschappen tot gevolg 
(Hamerlynck et al. 2006). Borschmann (Borschmann et al. 2020) (2020) 
meldt prevalenties van 20 tot 37% van meisjes die op de leeftijd van 19 jaar 
zwanger zijn/zijn geweest. Harmerlynck et al. komen tevens tot de 
vaststelling dat 34% van de jonge meisjes in de strafinrichting matig tot 
ernstig automutilatief gedrag vertoont en dat 6% van hen dissociatieve 
symptomen heeft (Hamerlynck et al. 2006). Bijna 47% van deze meisjes had 
ook suïcidale gedachten of intenties, of deed zelfs een poging tot zelfdoding 
(Hulsebosch 2011). Taylor en Leys (2013) wijzen er ook op dat psychische 
en psychiatrische problemen zich anders voordoen bij jongens en meisjes: 
meisjes hebben meer internaliserend gedrag, jongens meer externaliserend 
(waaronder agressie) (Taylor and Leys 2013). Deze verschillende 
psychologische en psychiatrische manifestaties verklaren waarschijnlijk ook 
waarom jongens vaker dan meisjes in de jeugdhulp en gespecialiseerde 
onderwijsinrichtingen voor gedragsstoornissen terechtkomen (Taylor and 
Leys 2013), ook al is de prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen 
bij jonge meisjes hoger (Lodewyckx et al. 2005).  
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 Gerechtelijke profielen 

9.4.3.1 Verwijzing van jongeren in het rechtssysteem 
Volgens Vanneste (2001) spelen volgende elementen, in volgorde van 
belangrijkheid, een rol in de beslissing tot verwijzing naar de jeugdrechter: 
het soort delict, de omstandigheden van het delict, de voorgeschiedenis, het 
gedrag van de minderjarige, de gezinsdynamiek en de schoolopleiding 
(Vanneste 2001b).  

Na ontvangst van het dossier kan de jeugdrechter de politie om bijkomende 
onderzoekstaken vragen en de gerechtelijke beschermingsdiensten de 
opdracht geven om de psychosociale aspecten van de problematiek van de 
jongere te onderzoeken en oplossingen voor de jongere voor te stellen. 
Cappon en Vander Laenene (2015) bevestigen dat (Cappon and Vander 
Laenen 2015):   

“Een belangrijke rol wordt toegekend aan de consulent van de sociale 
dienst van de jeugdrechtbank. Voor vele jongeren vervult deze persoon 
een essentiële rol tijdens de procedure op de jeugdrechtbank. Er wordt 
gevraagd naar meer ‘tijd’ voor de consulent opdat dat ruimte heeft om 
een vertrouwensrelatie met de jongere op te bouwen en meer in functie 
van de jongere kan werken (waaronder aanwezig zijn op de zitting)”.  

Overgenomen uit Cappon 2015 

Wat Vanneste (2001) in zijn - weliswaar al oude - studie benadrukt, is dat 
"los van elk ander element, het bestaan van een pluriforme delinquentie het 
meest doorslaggevende element is bij de beslissing om de zaak aan de 
rechter voor te leggen. In dit geval vervijfvoudigt de kans dat de zaak aan 
de rechter wordt voorgelegd. Als de feiten zijn gepleegd in het kader van 
een georganiseerde bende verdrievoudigt de kans op verwijzing naar de 
jeugdrechter. Als er sprake is van diefstal, wordt de kans meer dan 
verdubbeld. Hetzelfde geldt voor drugsgerelateerde misdrijven. Als de 
minderjarige recidivist is ten slotte, zien we meer dan een verdubbeling van 
het aantal zaken dat voor de rechter komt. De kans op een verwijzing van 
de zaak naar de “jeugdrechter” is bijna verdrievoudigd. Wanneer de 
magistraat op de hoogte is van een precaire arbeidssituatie leidt dit 

eveneens tot nagenoeg een verdrievoudiging van de beslissingen tot 
verwijzing naar de rechter, ongeacht of er andere variabelen zijn. 

De allochtone afkomst van de minderjarige ten slotte is een derde factor die, 
los van elke andere overweging, het besluitvormingsproces aanzienlijk 
bepaalt en de kans op doorverwijzing naar de rechter verdubbelt. Een van 
de meest waargenomen verbanden tussen de verschillende variabelen - 
andere dan deze die te maken hebben met de besluitvorming - is het 
verband tussen de melding van schoolproblemen en de vaststelling van een 
slechte gezinsharmonie of een problematische gezinsdynamiek door de 
magistraat. Agressief gedrag, drugsgebruik en weglopen zijn drie soorten 
gedragingen die, elk afzonderlijk genomen, in hoge mate geassocieerd zijn 
met een verhoogde kans op doorverwijzing naar de jeugdrechter. Maar ook 
hier hebben de vele associaties ervan met andere variabelen, delinquent of 
familiaal, hun invloed op de besluitvorming" (Vanneste 2001b).  

Recentere gegevens vonden we niet, maar uit ontmoetingen met bepaalde 
actoren, met name de dienst gerechtelijke bescherming, blijkt dat deze 
elementen momenteel nog steeds gelden.  

Wanneer de zaak in dit stadium wordt overgenomen door de dienst 
gerechtelijke bescherming kan de rechter ook een eerste forensisch 
psychiatrisch onderzoek aanvragen en zal de jeugdrechter op basis van de 
verzamelde informatie een gerechtelijke maatregel tegen de jongere 
uitspreken. In zijn studie van 2001 identificeerde Vanneste de elementen 
waarop jeugdrechters hun beslissing over de verdere behandeling van de 
jongere destijds baseerden, in volgorde van belangrijkheid: het gedrag van 
de minderjarige, de gezinsdynamiek, de misdrijfgebonden elementen (het 
soort delict, de omstandigheden en het gerechtelijk verleden) en ten slotte 
de elementen in verband met de schoolopleiding (Vanneste 2001b). 

Drie factorcombinaties met betrekking tot scholing, gezinssituatie en 
probleemgedrag beïnvloeden de beslissing van de jeugdrechter. Het 
besluit dat we hieruit kunnen trekken is dat de eigenlijke 
beslissingslogica, meer dan de logica die aan de hand van de 
vragenlijst expliciet wordt geformuleerd, vooral gebeurt conform een 
beschermingsmodel, en dat levensmoeilijkheden een essentiële impact 
hebben op de besluitvorming" (Overgenomen uit Vanneste, (Vanneste 
25)) 
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9.4.3.2 Adolescenten die als misdrijf omschreven feiten hebben 
begaan 

Zoals weergegeven in de figuur hieronder (Ravier 2015) zien we een daling 
van de bij de jeugdparketten gemelde MOF’s in de arrondissementen Liège, 
Gent, Antwerpen, Charleroi en Brussel in de periode 2006-2013. De daling 
is groter voor jongens (-19%) dan voor meisjes (-7%); dit is echter, wegens 
een gebrek aan contextuele gegevens, geen bewijs voor een 
vervrouwelijking van delinquentie (Ravier 2015). Ze vertegenwoordigen 
slechts 5,7% van de uit handen gegeven minderjarigen (Nuytiens et al. 
2015). Dezelfde gegevens lijken ook de steeds jongere leeftijd van jeugdige 
delinquenten tegen te spreken, aangezien het leeftijdspercentage stabiel 
blijft en de daling algemeen is (Ravier 2015).  

Rekening houdend met de beschuldigingen tegen minderjarigen, ongeacht 
of ze al dan niet psychiatrische problemen hebben, identificeert Ravier 8 
hoofdcategorieën voor alle gerechtelijke arrondissementen: gewone diefstal 
(20%), zware diefstal (gewelddadige diefstal en diefstal met verzwarende 
omstandigheden) (15-16%), vernieling, beschadiging en brand (10-12%), 
doodslag en poging tot doodslag (0,1%), opzettelijke geweldpleging en 
opzettelijk toebrengen van letsels (15-17%), inbreuken op de openbare orde 
(10%), misdrijven tegen de openbare zeden (verkrachting en aanranding 
van de eerbaarheid) (2%), drugsgerelateerde zaken (7-9%) (Ravier 2015). 
In Italië rapporteren Padovani et al. (2011) een aanzienlijke stijging van het 
aantal minderjarigen beschuldigd van drugsgerelateerde feiten (bezit, 
handel en beschadiging van eigendom) (Padovani et al. 2011).  

Figuur 29 – Evolutie van MOF-zaken gemeld in de jeugdparketten van 
de arrondissementen Liège, Gent, Charleroi, Brussel en Antwerpen 

 
Bron: Ravier 2015 (Ravier 2015 23), pagina 9 

Bij het bestuderen van de populatie minderjarige delinquenten als geheel 
wijst Nuytiens op een "trechtereffect": naarmate men opschuift in het 
jeugdstrafrechtsysteem, stijgt het percentage jongens, het percentage 
jongeren van niet-Europese herkomst en het percentage jongeren buiten 
het algemeen onderwijs (Nuytiens et al. 2015).  

Dit bewees Vanneste al in 2001 op basis van gegevens van de Belgische 
arrondissementen: allochtone jongeren zijn oververtegenwoordigd in de 
gegevens van de parketten en de jeugdrechtbanken (Vanneste 2001b). In 
een studie van gegevens van het Antwerpse parket signaleerde Lodewyck 
(2005) eenzelfde oververtegenwoordiging van jongeren met een 
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migratieachtergrond in straf- en ordehandhavingsinstellingen (Lodewyckx et 
al. 2005). Lodewyckx wijst er ook op dat jongeren met een 
migratieachtergrond en jongeren uit de meest kwetsbare sociale klassen 
een groter risico lopen om gearresteerd te worden door de politie (2005). In 
de studie van Colins (2009) vertegenwoordigen jonge Marokkanen een 
derde van de GI-populatie (Colins et al. 2009). De overgrote meerderheid 
van de uit handen gegeven minderjarigen, d.w.z. meer dan 80%, zijn ook 
allochtone jongeren en buitenlanders (Nuytiens et al. 2015). Dit fenomeen 
van oververtegenwoordiging van jonge buitenlanders is niet uniek voor 
België. In Italië vertegenwoordigen Italianen 50% van de MOF, terwijl de 
overige 50% jonge buitenlanders zijn (niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen uit voornamelijk Noord-Afrika en Europese burgers van de 
"nieuwe" lidstaten, vooral Roemenen) (Padovani et al. 2011). Anderzijds 
wijst Lodewyckx op een paradox bij allochtone jongeren: zij zijn vaker 
vertegenwoordigd in strafinrichtingen, maar ondervertegenwoordigd in de 
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, en terwijl epidemiologische 
studies een hogere prevalentie van psychische stoornissen bij allochtone 
jongeren aantonen (Lodewyckx et al. 2005). In dezelfde studie zien we dat 
het eerste hulpcontact bij allochtone jongeren later plaatsvindt en vaker in 
het kader van gedwongen hulpverlening dan bij jonge Belgenqqqqqqqqqqqq.  

In dezelfde studie van 2001 wijst Vanneste ook op een 
oververtegenwoordiging van jongeren in het niet-algemeen secundair 
onderwijs, met een groot aandeel vroegtijdige schoolverlaters of gevallen 
van schoolverzuim (Vanneste 2001b). Nuytens (2015) merkt op dat alle uit 
handen gegeven minderjarigen de school voortijdig verlaten (Nuytiens et al. 
2015). In haar studie waarin ze jonge jongens aan het woord laat in de GI in 
Jumet, wijst Gilles (2003) erop dat 9 van de 10 jongeren al van school 
werden gestuurd en dat ze allemaal een jaar schoolachterstand hebben. Ze 
zegt: "ze zijn niet langer gemotiveerd in een school die hen niet naar waarde 
schat” (Gilles 2003). Dezelfde vaststelling bij Cardon (2013), waar jongeren 
uit de drie GI's en hun opvoeders de school beschouwen als een van de 
eerste plaatsen van discriminatie (Cardon 2013a):   

                                                      
qqqqqqqqqqqq  Lodewyckx bespreekt de oorzaken van deze verschillende fenomenen in 

zijn rapport.  

"De macrobeperkingen die zowel op de mogelijkheden van de 
interveniënten als op de levenscontext en de toekomst van jongeren 
wegen, zoals de discriminerende werking van het schoolsysteem, dat 
jongeren met onvoldoende sociaal en cultureel kapitaal zeer minimale 
kansen op succes biedt, roepen veel vragen op over de 
resocialisatiedoelstelling van de GI's. Welke educatie is haalbaar 
wanneer, enerzijds, het streven naar een beroepsopleiding die jongeren 
de mogelijkheid biedt om de arbeidsmarkt te betreden een utopie lijkt in 
de huidige sociaaleconomische context en wanneer, anderzijds, het 
zich beperken tot het opzetten van eenvoudige beroepsactiviteiten 
binnen de institutionele microkosmos en zonder de voordelen van deze 
uitvaltijden te ontkennen, zeer ver af lijkt te staan van de opvoedkundige 
beginselen die net de emancipatie van deze personen in ontwikkeling 
willen bevorderen?“ (Overgenomen uit Cardon, 2013, pagina 126) 

Figuur 30 toont de verdeling van de sociaal-demografische kenmerken van 
minderjarigen die in België met het gerecht in aanraking komen voor als 
misdrijf omschreven feiten, zoals vastgesteld door Vanneste (2001). Hoewel 
deze gegevens al meer dan 20 jaar oud zijn, geven ze nog steeds goed 
weer wat andere auteurs over het onderwerp hebben gerapporteerd. 
Hoofdstuk 7 toont de gegevens verzameld op basis van de huidige registers. 
Het onvermogen van ouders om in de basisbehoeften te voorzien, wordt 
door sommige auteurs beschouwd als een voorspeller van 
jeugddelinquentie (Vangheluwe 2012). De extreme (financiële) precariteit 
(gebrek aan voedsel, medische zorg, zelfs huisvesting), al dan niet 
samengaand met psychische stoornissen bij de ouders, werkt het ontstaan 
van situaties van delinquentie bij kinderen in de hand (Vangheluwe 2012). 
Een lage sociaaleconomische status is ook een kenmerk van twee derde 
van de steekproef van jongeren in GI’s in de Belgische studie van Colins et 
al. (Colins et al. 2009). Het hebben van (goede) vrienden die MOF-daders 
zijn, speelt ook een rol bij het plegen van daden door de jongere, evenals 
de kwaliteit van de relatie met andere familieleden, niet alleen de ouders, of 
leven in een "chaotische" omgeving (Besnard and Marchand 2011).  
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Figuur 30 – Kenmerken van de populaties van minderjarigen die met 
het gerecht in aanraking komen voor als misdrijf omschreven feiten 

 
Bron: Vanneste, 2001(Vanneste 2001b), bladzijde 10 

Op het niveau van de jongere wijzen Padovani et al. (2011) op het vermogen 
om toekomstige doelen te plannen, het vermogen om de grenzen van 
asociaal gedrag te testen, het vermogen om problemen op te lossen, een 
gevoel van interne controle en het vermogen om zich met anderen te 
verbinden en te communiceren als factoren die, volgens zijn eigen woorden, 
een "criminele carrière" kunnen afremmen, verminderen of stoppen 
(Padovani et al. 2011).  

Wat vooral opvalt in het profiel van deze jongeren is hun (jonge) leeftijd bij 
de eerste tekenen van delinquentie en gedragsproblemen. In de studie van 
Hoffman (2011) bij 40 jongeren is de gemiddelde leeftijd van het eerste delict 
13,7 jaar (SD 2.4), terwijl de gemiddelde leeftijd van de eerste 
gedragsproblemen 6 jaar en 9 maanden is (SD 4.2) (Hoffmann et al. 2011). 
Taylor en Leys (2013) melden dat jongeren uit Brussel en Vlaams-Brabant 
op steeds jongere leeftijd (- 12 jaar) in de jeugdbescherming terechtkomen, 
ook al is de instroom in de jeugdbescherming niet noodzakelijkerwijs 
gekoppeld aan een MOF (Taylor and Leys 2013).  

Van de 40 jongeren in de studie van Hoffman voor wie het eerste misdrijf 
een seksueel delict was, pleegde 40% een aanranding van de eerbaarheid, 
40% aanranding, 37,2% een verkrachting en 2,9% een groepsverkrachting. 
In geval van niet-seksuele delicten was het eerste misdrijf verbaal geweld 
(97,1%), 94,3% ongewapend fysiek geweld, diefstal (80%), gewapend 
fysiek geweld (49,6%), afpersing (45,7%), diefstal zonder geweld (42,9%), 
brandstichting (31,4%), diefstal met geweld (25,7%), moord of poging tot 
moord (17,1%), drugshandel (20%), heling (11,4%) (Hoffmann et al. 2011).  

Grégoire en Mathys toonden in hun studie (2018) bij 120 jongeren uit de zes 
Franstalige GI's ook aan dat jonge delinquenten vaak zelf slachtoffer waren, 
en in veel hogere mate dan middelbareschooljongeren van dezelfde leeftijd 
(Grégoire and Mathys 2018). Ze stellen ook een gendereffect vast: jonge 
meisjes die dader zijn van een MOF zijn zelf ook vaker slachtoffer dan 
jongens. Dit blijkt ook uit de waarnemingen van Dechenne in 2011 op de 
Karibu-afdeling van Titeca: jonge daders van extreem gewelddadig gedrag 
zijn heel vaak zelf slachtoffer, met een levenspad gekenmerkt door talrijke 
feiten van geweld en verwaarlozing, soms al vanaf de vroege kinderjaren 
(Vandenbroeck P et al. 2011).  
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Van de jongeren van For-K van Titeca was 80% ooit opgenomen in een GI 
(Hoffmann et al. 2011). Gemiddeld hebben de jongeren van de For-K van 
Titeca 2,1 plaatsingen in een GI achter de rug, met een gemiddelde 
verblijfsduur van 5,5 maanden. In de studie van Colins uit 2009 recidiveert 
50% van de jongeren in de GI (Colins et al. 2009). Dit strookt met de 
Amerikaanse studie van Breda (2003), waarin 48% van de 217 jongeren 
tussen 13 en 17 jaar in de strafinrichtingen in de Amerikaanse staat Georgia 
recidivist was (Breda 2003). Breda (2003) noemt “low parental monitoring”, 
dit wil zeggen ouders die geen aandacht hebben voor de emotionele 
behoeften van hun kinderen, als een van de risicofactoren voor het ontstaan 
van recidiverend gedrag (Breda 2003).  

Hulsebosch (2011) bracht de kwestie van een handicap en delinquent 
gedrag ter sprake. Hij merkt een stijging van het aantal jongeren met een 
handicap in de hele justitieketen in Nederland: van 9% nog voor ze bij de 
jeugdrechter terechtkomen tot 60% van de jongeren in een strafinrichting 
(Hulsebosch 2011). Onder de delinquente minderjarigen merkt hij ook een 
groot aantal jongens met een beperking. Voor Vangheluwe (2012) zorgt het 
plegen van een misdrijf voor een versnelde opname in de GES+-
voorzieningen (Vangheluwe 2012). Besnard en Marchand (2011) namen de 
Franse situatie onder de loep en stelden vast dat de dubbele diagnose 
(geestelijke gezondheid en beperking) om een speciale aanpak vraagt, 
omdat het de bestaande institutionele dynamiek ondermijnt (Besnard and 
Marchand 2011).  

9.4.3.3 Minderjarigen in een verontrustende situatie  
Hoffman verklaart dat 82,9% van de jongeren die in Titeca worden 
behandeld het slachtoffer was van psychische mishandeling, 80% van 
fysieke mishandeling en 65,7% van verwaarlozing: in 90% van de gevallen 
spelen deze feiten zich af in de familiale sfeer (Hoffmann et al. 2011). 
Bovendien werd 37,2% van de jongeren het slachtoffer van seksueel 
misbruik binnen of buiten het gezin. De meesten werden in een residentiële 
dienst geplaatst, met een gemiddelde van 4,8 plaatsingen. In de studie van 
Hamerlynck vermeldt bijna 95% van de jonge meisjes een of meer 
traumatische ervaringen in hun verleden (Hamerlynck et al. 2006). Naast 
de door Hoffman aangehaalde factoren identificeert Vangheluwe (2019) er 

nog andere factoren: een psychiatrische stoornis bij de ouderfiguur, met of 
zonder ziekenhuisopname, een door de ouder gepleegd misdrijf, een 
tijdelijke/permanente plaatsing van de broers en zussen, of nog 
drugsgebruik van de ouder (Vangheluwe 2012). Damman (2012) spreekt 
van een bepaalde omgeving als voedingsbodem voor het ontstaan van 
probleemsituaties: naast mishandeling, verwaarlozing of misbruik vermeldt 
hij parentificatie, een proces waarbij een kind de ouder wordt van zijn 
ouders, het ontbreken van grenzen of een kader, alsook "ongewone" 
rolmodellen (Damman 2012). 

In Titeca hebben alle jongeren van jongs af aan te maken gekregen met 
gedragsproblemen en interpersoonlijke en/of leerproblemen (Hoffmann 
et al. 2011). 48,6% van de jongeren komt op de gemiddelde leeftijd van 7,7 
jaar terecht in het bijzonder onderwijs (SD 3.3). Van deze jongeren uit het 
bijzonder onderwijs zit 47% in type 3 (gedragsstoornissen), 35,% in type 8 
(leerproblemen) en 5,9% in type 2 (lichte verstandelijke beperking). Van 
11,8% weten we niet in welk type bijzonder onderwijs ze terechtkwamen. In 
85% van de gevallen, verlaten de jongeren voortijdig de school: de 
gemiddelde leeftijd waarop dit gebeurt, is 11,5 jaar (SD 3,4). Het 
schoolverzuim begint op de gemiddelde leeftijd van 12,7 jaar (SD 2,4) en 
betreft 68,5% van de jongeren. Ook de integratie op school speelt een rol 
bij het terechtkomen in de delinquentie (Besnard and Marchand 2011).  

Voor Padovani (2011) vertegenwoordigen de VOS-minderjarigen een breed 
spectrum aan situaties met sociale, economische, emotionele en relationele 
aspecten: hij geeft situaties aan van extreem misbruik tot extreme 
toegeeflijkheid, of zelfs van totale onverschilligheid vanwege de 
ouderfiguren (Padovani et al. 2011). Maar hij ziet ook een tendens waarbij 
het gedrag en de problematiek in disfunctionele gezinnen van generatie op 
generatie worden doorgegeven. Hij noemt met name het geval van jonge 
daders van seksuele MOF die zelf het slachtoffer waren van misbruik 
(Padovani et al. 2011). In een studie over recidivisme ontdekte Breda (2003) 
een verband tussen emotionele verwaarlozing en mishandeling met recidief 
bij jonge MOF-plegers, wetende dat deze jongeren geen psychiatrische 
stoornis hebben (Breda 2003).  

Bij minderjarigen in een verontrustende situatie komt een bepaalde 
categorie naar voren: jonge meisjes die het slachtoffer zijn van seksuele 
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uitbuiting. In het kader van de activiteiten van ChildFocus hebben Demarée 
en Verhofstadt in 2020 in het Brussels Gewest een onderzoek uitgevoerd 
naar de slachtoffers van tienerpooiers (Demarée and Verhofstadt 2020). In 
een reeks interviews met belangrijke actoren haalden ze verschillende 
kenmerken aan die deze jonge meisjes gemeen hadden: familiale 
voorgeschiedenis en/of plaatsing, schoolproblemen, afhankelijkheid van 
drugs en/of alcohol, psychische problemen, slechte gezondheid/laag 
zelfbeeld en mentale beperkingen. Weglopen is een bijzonder kritiek 
moment dat deze meisjes nog kwetsbaarder maakt: seksuele uitbuiting van 
minderjarigen vindt immers vaak plaats tijdens deze vluchtperiode. Andere 
sleutelelementen zoals een klein sociaal netwerk, eenzaamheid of de 
afwezigheid van referentievolwassenen, vergroten het risico op prostitutie. 
Drie doelgroepen komen naar voren: jonge meisjes die begeleid worden 
door jeugdhulp, jonge meisjes met een bemiddelde sociaaleconomische 
status uit de Brusselse zuidrand en jonge meisjes uit Oost-Europa en 
Frankrijk die het slachtoffer zijn van internationale mensenhandel. Het 
rapport benadrukt de "volledige banalisering van seksuele uitbuiting en 
prostitutie" met een fysieke dissociatie die de begeleiding door 
gespecialiseerde diensten bemoeilijkt. Het wijst ook op het risico van 
‘besmetting’ van andere jonge meisjes, vooral binnen instellingen. In die zin 
zorgt het veilige en gesloten kader ervoor dat jonge meisjes uit de invloed 
van pooiers worden gehaald en dat "genezing" wordt gegarandeerd 
(Demarée and Verhofstadt 2020).  

Bij jongeren van buitenlandse afkomst of met een migratieachtergrond 
kunnen identiteitsconflicten en culturele spanningen nog eens bovenop een 
moeilijke gezinssituatie komen (Besnard and Marchand 2011). Lodewyck 
(2005) wijst erop dat buitenlandse gezinnen andere verwachtingen hebben 
op het vlak van hulp en bijstand in vergelijking met Belgische gezinnen 
(Lodewyckx et al. 2005). Ze nemen vaker hun toevlucht tot alternatieve 
behandelingen, ze internaliseren het geestelijke gezondheidsstigma anders 
en krijgen ook te maken met taalbarrières en ongeletterdheid op het vlak 
van gezondheid. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn bijzonder 
kwetsbaar: het ontbreken van een sociaal netwerk en van mogelijkheden tot 
sociale herintegratie na een verblijf in een strafinrichting of psychiatrische 
inrichting belemmeren hun weg naar de zorg  (Padovani et al. 2011).  

9.5 Traject van jongeren - stand van zaken in 2019-2020  

• Een blik op de betrokken actoren vertelt ons dat de trajecten van 
jongeren relatief gelijk lopen, ondanks de verschillende 
juridische statussen.  

• Het grootste verschil tussen jongeren voor wie een gedwongen 
opname is aangevraagd en MOF/VOS-jongeren ligt in het feit dat 
jeugdhulp en -bescherming geen sleutelrol spelen in het proces. 
Het is echter niet uitgesloten dat deze jongeren wel degelijk door 
deze diensten worden begeleid.  

• Voor MOF-jongeren zijn de veiligheidscomponent en het werk aan 
de herinnering van feiten en hun rechtsgevolgen (‘herinnering 
aan de wet’) twee belangrijke punten van het traject.  

• Jeugdtrajecten zijn zelden lineair en beginnen vaak al op zeer 
jonge leeftijd. 

• Jongeren met een meervoudige problematiek passen niet in het 
dienstenaanbod en worden van de ene dienst naar de andere 
gestuurd, waarbij continuïteit ver zoek is.  

 Context 
Hierna proberen we het traject van jongeren in kaart te brengen volgens de 
"fase" van hun problematiek.  

Voor elke gerechtelijke maatregel probeerden we de informatie te ordenen 
volgens de 4 functies van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid, 
namelijk vroegdetectie en screening, diagnostiek, behandeling en inclusie. 
Een beschrijving van het juridische en administratieve kader is te vinden in 
hoofdstuk 2 en 3.  

Door een onderscheid te maken tussen de drie gerechtelijke maatregelen - 
als misdrijf omschreven feiten, minderjarigen in verontrustende situaties, en 
gedwongen opnames – trachten we bepaalde bijzonderheden te integreren 
in de diensten die met jongeren werken. In dezelfde lijn hangen de rol en de 
mate van betrokkenheid van de betrokken diensten af van hun locatie, van 
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het feit of zij al dan niet met een mandaat aan Franstalige of Duitstalige zijde 
werken, en van de samenstelling van het team en andere beperkingen, die 
niet in detail kunnen worden gedocumenteerd. Sommige diensten zullen 
hun activiteiten ook parallel voortzetten of "on hold” zetten, afhankelijk van 
waar de jongere zich bevindt. De jongere gaat immers heen en weer tussen 
de verschillende afdelingen. Hoewel een schematische weergave de indruk 
kan wekken dat de trajecten lineair zijn, zijn ze dat in de praktijk zelden. 
Evenzo sluiten de verschillende justitiële maatregelen elkaar niet uit en 
kunnen jongeren in de loop van hun traject van de ene maatregel in de 
andere terechtkomen, of zelfs verschillende maatregelen combineren. Uit 
ontmoetingen met actoren uit het veld blijkt bijvoorbeeld dat MOF-jongeren 
vaak een VOS-profiel hebben. In dit deel willen we ons concentreren op de 
trajecten voor de drie bovengenoemde profielen die via een For-K eenheid 
verlopen. 

Jonge minderjarigen in een verontrustende situatie of in een 
problematische opvoedingssituatie 

De 13-jarige Cynthia is de jongste dochter van een gezin met 3 kinderen. 
Haar oudere broer en zus hebben het ouderlijk huis al verlaten. Drie jaar 
geleden verloor haar vader zijn baan als gevolg van economische 
herstructurering en ondanks zijn inspanningen vond hij sindsdien geen 
werk meer. Haar moeder heeft nooit gewerkt, ze is altijd thuisgebleven 
om voor haar kinderen te zorgen. Sinds het ontslag van haar man doet 
ze huishoudelijk zwartwerk in de buurt om het gezinsinkomen aan te 
vullen. Het gezin moest de woning verlaten en verhuisde naar een 
kleinere woning. De ouders maken vaak ruzie, terwijl ze proberen de 
schijn op te houden voor buren en familie. Het krappe inkomen zorgt voor 
veel angst en ongerustheid bij het koppel en een scheiding komt vaak ter 
sprake.  

Cynthia brengt veel tijd door op straat met een bende jongeren, van wie 
sommigen 17 jaar oud zijn, maar haar ouders merken het niet. De politie 
heeft haar al ondervraagd, maar ze is er met een waarschuwing vanaf 
gekomen. Ze heeft een vriend die ze elke dag ziet, en slaapt regelmatig 
bij hem thuis zodat ze niet naar huis hoeft. Zij begint schoolachterstand 
op te lopen en de school gaf al een waarschuwing voor haar talrijke 

afwezigheden, maar zonder reactie van haar ouders. Bij afspraken komt 
Cynthia altijd alleen opdagen. De school heeft de ouders op de hoogte 
gebracht dat ze melding zou doen bij het PMS. Ze zal waarschijnlijk niet 
kunnen overgaan naar het volgende jaar. Sinds een tijdje heeft Cynthia 
regelmatig nieuwe kleren en is ze in het bezit van kostbare voorwerpen 
zoals een nieuwe telefoon. Buiten de school draagt ze steeds vaker 
make-up, waardoor ze er ouder uitziet.  

Wanneer een oudere zus op bezoek komt, merkt ze dat Cynthia zich op 
een ongepaste, verleidelijke manier gedraagt tegenover haar 21-jarige 
vriend en expliciet seksueel taalgebruik hanteert. Ze vindt ook condooms 
en glijmiddel in de kamer van haar zusje, evenals contant geld.  

Na een gesprek met Cynthia komt de oudere zus erachter dat Cynthia 
betaalde seks heeft, soms zonder bescherming, en dat dit al enkele 
maanden aan de gang is zonder dat de ouders op de hoogte zijn. Cynthia 
ziet het probleem niet en vindt dat een meisje van haar leeftijd zich zo 
moet gedragen. "Ze houden immers echt van mij en geven me daarom 
geld", zegt ze. 

Op initiatief van de oudere zus wordt contact opgenomen met de 
jeugdhulp, maar Cynthia weigert alle voorgestelde maatregelen te volgen 
en haar ouders berusten er volledig in. 

Jongeren voor wie een gerechtelijke maatregel is aangevraagd wegens 
als misdrijf omschreven feiten 

De 15-jarige Dimitri gaat al 3 jaar niet meer naar school en heeft zijn 
getuigschrift basisonderwijs nooit gehaald. Zijn vader erkende hem niet 
bij zijn geboorte en is volledig afwezig. Dimitri heeft nooit een ouderlijke 
steunfiguur gehad, zijn moeder was lange tijd depressief, wat nog 
verergerde na de dood van de grootmoeder die voor Dimitri en zijn 3 
broers en zussen zorgde. Een van de zussen van Dimitri, 17 jaar oud, 
heeft gevraagd om het ouderlijk huis te verlaten en woont in afwachting 
van haar meerderjarigheid bij een tante. Zijn broer en zijn andere zus 
wonen nog in het gezin, maar zijn vaak weg: zijn zus is al verschillende 
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keren weggelopen en zijn broer is al eens betrapt op het bezit van 
verdovende middelen, zonder dat er vervolging is ingesteld.  

Sinds kort heeft zijn moeder een deeltijdse baan bij een 
dienstenchequebedrijf en woont ze in een sociale huurwoning. Sinds één 
maand heeft Dimitri een nieuwe stiefvader. Hij is de zoveelste partner van 
zijn moeder sinds Dimitri klein was, werkt in een transportbedrijf en legt 
zijn leefdiscipline op aan het gezin. Zo voerde de stiefvader onder meer 
een avondklok in, verbiedt hij de drie overgebleven kinderen te roken en 
eist hij dat Dimitri terugkeert naar school, op straffe van "hem aan de deur 
te zetten". Dimitri weigert deze regels te aanvaarden en is vaak uithuizig 
en zwerft op straat rond. Als hij thuis is, roept hij tegen zijn moeder en 
soms slaat hij haar als ze zijn eisen niet inwilligt. Tegen zijn stiefvader 
zegt hij vaak "hou je mond, je bent mijn vader niet" en hij vernielt 
regelmatig meubels. Hij heeft zijn kamer en de vuilnisbakken van enkele 
buren al in brand gestoken. De buren hebben klacht ingediend. 

Jongeren in gedwongen opname 

De 16-jarige Ahmed wordt door brandweerlieden en politie opgepakt 
terwijl hij naakt in een supermarkt rondloopt en klanten en personeel 
bedreigt met een keukenmes. Hij heeft littekens op beide armen en romp, 
waarvan er enkele zeer recent zijn. Ahmed heeft geen familie in België. 
Hij kwam 12 maanden geleden uit Afghanistan aan en spreekt noch Frans 
noch Nederlands. Het is niet de eerste keer dat hij in verwarde toestand 
wordt aangetroffen. Hij is bekend bij de diensten: hij kwam 
achtereenvolgens terecht in een oriëntatie- en observatiecentrum voor 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, een GI, een psychiatrische 
zorgafdeling, een dienst voor noodopvang, een psychiatrische afdeling en 
opnieuw een GI. Momenteel woont hij in een kraakpand met andere 
Afghanen, maar wisselt regelmatig van verblijfplaats omdat hij bang is om 
uitgewezen te worden. 

                                                      
rrrrrrrrrrrr  https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/dienstverlening-door-

partners/opvoeding/inloopteams/  

 Welke actoren?  
Uit de focusgroepen leerden we dat een groot aantal actoren betrokken is 
bij de zorg voor deze jongeren, met name bij alles wat te maken heeft met 
vroegtijdige detectie en screening. De vroegtijdige detectie en de screening 
worden beschouwd als algemene zorg. Heel wat actoren sporen immers 
tekenen van lijden bij de jongeren op en gaan na welke middelen het meest 
geschikt zijn om de vastgestelde noden te lenigen. De eerste personen die 
het psychisch lijden van een jongere gewaarworden zijn de ouders, de 
broers en zussen of goede vrienden, evenals leerkrachten. Leerkrachten 
kunnen contact opnemen met ouders, maar kunnen een problematische 
situatie ook melden bij de schoolarts via de diensten voor 
gezondheidsbevordering op school (Promotion de la Santé à l’École, PSE) 
en bij de “centres psychomédicosociaux” (PMS) in de Federatie Wallonië-
Brussel of de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) in het Vlaamse 
Gewest. Het PMS/CLB kan een eerste inschatting maken van de situatie en 
een eerste doorverwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg of jeugdhulp 
voorstellen. De PMS/CLB's helpen ook bij de beoordeling van situaties van 
handicaps en leerproblemen, en wijzen de jongere eventueel door naar het 
bijzonder onderwijs, met inbegrip van de medisch-pedagogische instituten 
(MPI)/het multifunctioneel centrum (MFC). 

Naast bovengenoemde actoren kan de vroegtijdige detectie ook gebeuren 
door een huisarts, een GGZ-dienst, het mobiele team van GGZ-netwerken, 
een (psychiatrische) spoeddienst, de politie, een team van SOS Enfants, 
een service d’action en milieu ouvert (AMO), een Ondersteuningscentrum 
Jeugdzorg (OCJ), een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK), een 
Jongeren Advies Centrum (JAC), of een Inloopteam (Integraal 
Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt) voor gezinnen met zeer 
jonge kinderenrrrrrrrrrrrr.  

Alle actoren die betrokken zijn bij vroegtijdige detectie en screening kunnen 
een verzoek tot gedwongen opname indienen, op voorwaarde dat er een 
gedetailleerd medisch verslag is van minder dan twee weken oud. In het 

https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/dienstverlening-door-partners/opvoeding/inloopteams/
https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/dienstverlening-door-partners/opvoeding/inloopteams/
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft de Nixon-procedure voor dat dit 
verslag moet worden opgesteld door een (kinder)psychiater. In het Vlaamse 
en Waalse Gewest kan het gedetailleerd medisch verslag door elke arts 
worden opgesteld: aanvragen tot gedwongen opname komen voornamelijk 
van huisartsen, spoeddiensten en pediatrische diensten. De arts die het 
verslag opstelt, mag geen familielid of aanverwant zijn van de geesteszieke 
of van de persoon die het verzoek indient. De aanvraag mag ook niet 
afkomstig zijn van de afdeling waar de patiënt zich bevindt. 

Het is dus het netwerk, in de ruimste zin van het woord, dat de vroegtijdige 
detectie en screening op zich neemt, hoewel ook andere, niet door de 
deelnemers genoemde, actoren een rol kunnen spelen.   

Zodra een situatie is gedetecteerd, komen diensten in actie wier opdracht - 
soms al gestart door de bovengenoemde actoren - gericht is op het op gang 
brengen van de verwijzing en de diagnose van de situatie. Dit is bijvoorbeeld 
de rol van de Service d’Aide à la Jeunesse, zoals beschreven in de 
Franstalige focusgroepen.  

Volgens de verschillende actoren die wij hebben ontmoet, leidt de 
vroegtijdige detectie van een VOS aan Franstalige zijde in de meeste 
gevallen tot een doorverwijzing naar een Service d'Aide à la Jeunesse 
(SAJ), in het kader van vrijwillige hulpverlening. De tussenkomst van de SAJ 
kan aanleiding geven tot een mandaat aan een voorziening van jeugdhulp. 
Situaties van minderjarigen in verontrustende situaties zullen in de overgrote 
meerderheid van de gevallen door de SAJ worden behandeld, zolang de 
jongere en zijn verwanten in vrijwillige hulpverlening zitten. In dat geval kan 
de SAJ een instelling voor jeugdzorg en/of geestelijke gezondheidszorg en 
psychiatrie mandateren. Op basis van de rapporten van de gemandateerde 
diensten zal de SAJ beslissen of de zaak al dan niet voor de rechter zal 
worden gebracht. Jongeren tussen de 12 en 14 jaar worden tijdens 
gesprekken met de SAJ bijgestaan door een advocaat. Vanaf 14 jaar kan 
de jongere de gesprekken alleen bijwonen. Situaties van minderjarigen in 
verontrustende situaties worden dus alleen aan de rechter voorgelegd als 

                                                      
ssssssssssss Het gedrag van de jongere vormt een gevaar voor de openbare veiligheid 

de jongere en zijn familie niet meewerken: in dat geval zal het bij het SAJ 
geopende dossier worden overgedragen aan de jeugdrechter, die 
vervolgens de gerechtelijke beschermingsdienst kan mandateren. De 
rechter kan overgaan tot een spoedplaatsing en/of gedwongen 
hulpverlening in geval van gevaar en niet-medewerking: de verwijzing naar 
een For-K eenheid wordt gerechtvaardigd door de noodzaak van inperkende 
maatregelenssssssssssss en de aanwezigheid van een ernstig psychiatrisch 
probleem, vastgesteld tijdens een psychiatrische expertise door een door 
de jeugdrechtbank aangewezen deskundige, naast de sociale dimensie. 
Voor een verwijzing naar een For-K eenheid oordeelt de rechter op basis 
van de verzamelde informatie dat inperkende maatregelen en intensieve 
psychiatrische behandeling noodzakelijk zijn.  

De afgevaardigde van de Service de Protection Judiciaire, de consulent van 
de Sociale Dienst Jeugdrechtbanken of de rechter verzoekt de For-K 
eenheid om de procedure voor de opname van de jongere in de For-K 
eenheid in gang te zetten. Een aanvrager kan een eerste diagnose hebben 
gesteld, die door het team van de For-K eenheid als basis voor de diagnose 
wordt gebruikt om opname in de For-K eenheid te rechtvaardigen. De 
diagnose van de For-K eenheid vormt ook de basis voor het behandelplan.  

De enige opmerkelijke uitzondering op de noodzaak van een verzoek aan 
een rechter om toegang te krijgen tot een For-K eenheid voor een 
minderjarige in een verontrustende situatie, is de For-K eenheid van La 
Kapeline (Hof van Beroep van Mons), die minderjarigen in een 
verontrustende situatie opneemt die onder jeugdhulp vallen en dus niet 
onder een gerechtelijke maatregeltttttttttttt.  

In geval van een MOF neemt de Franstalige politie op basis van de 
ingediende klacht contact op met het parket, dat na onderzoek beslist om 
de zaak voor te leggen aan de jeugdrechter. Voor jongeren in Brussel 
bepaalt de taal waarin de jongere wordt onderwezen het taalstelsel van de 
gerechtelijke procedures. Zodra de zaak naar de rechter wordt verwezen, 

tttttttttttt  Deze uitzondering noopt tot een wijziging in de overeenkomst, gemotiveerd door het 
gebrek aan K-bedden in de regio. 
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heeft de jongere het recht zich te laten bijstaan door een advocaat en een 
volwassene van zijn of haar keuze. 

Na ontvangst van het dossier kan de jeugdrechter de politie om bijkomende 
onderzoekstaken vragen en de Service de Protection Judiciaire (SPJ) de 
opdracht geven om de psychosociale aspecten van de problematiek van de 
jongere te onderzoeken. De SPJ kan al een eerste voorstel doen voor 
oplossingen die aan de situatie van de jongere zijn aangepast. De rechter 
kan de situatie ook overdragen aan het volwassenenstrafrecht als hij of zij 
dat nodig acht. In het Waals Gewest wordt de directeur van de SPJ door de 
jeugdrechtbank gemandateerd om het vonnis uit te voeren. Voor Franstalige 
jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft de jeugdrechter de 
zaak opvolgen, die rechtstreeks wordt uitgevoerd door de afgevaardigden 
van de SPJ. Er is geen directeur jeugdhulp in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Wanneer plaatsing in een For-K unit niet nodig is, wordt een MOF-jongere 
rechtstreeks doorverwezen naar een GI. In de Federatie Wallonië-Brussel 
wordt hij of zij opgevolgd door een mobiel jeugdhulpteam.  

Volgens de deelnemers aan de focusgroepen: indien de rechter op grond 
van de hem aangeboden verslagen oordeelt dat er geen sprake is van een 
psychiatrische component en dat de jongere geen intensieve psychiatrische 
zorg in een For-K eenheid nodig heeft, kan hij, afhankelijk van de aard van 
de feiten, verzoeken om de jongere in een openbare 
jeugdbeschermingsinrichting (GI) te plaatsen. Over andere maatregelen 
beslist de rechter (zie hoofdstuk 3).  

In de GI stelt het sociaal-educatieve team ook een interdisciplinaire 
diagnose van de situatie van de jongere en kan het, indien nodig, het team 
van de For-K eenheid vragen om de jongere ter plaatse te komen 
onderzoeken. Als de jongere niet in zijn leefomgeving kan blijven, wordt hij 
of zij tijdelijk in een GI geplaatst terwijl naar een passend zorgalternatief 
wordt gezocht. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer de jongere een MOF van 
seksuele aard of fysiek geweld tegen anderen heeft gepleegd. 

 Welke behandeling en welke follow-up?  
De deelnemers aan de For-K-focusgroepen gaven aan dat het zorgproject 
wordt uitgestippeld samen met de jongere en zijn netwerk. Op initiatief van 
For-K wordt dit zorgproject steeds op maat aangepast aan de noden van de 
jongere, rekening houdend met de medische, sociale, psychologische, 
psychiatrische en educatieve dimensies. De therapie omvat verschillende 
soorten individuele en groepsactiviteiten. Tijdens het verblijf van de jongere 
op de For-K eenheid blijven de rechtsbeschermingsdiensten de zaak van de 
jongere opvolgen en worden zij betrokken bij de voorbereiding van het 
ontslag. 

Naast de psychiatrische en sociaal-educatieve behandeling geven de 
verschillende focusgroepen ook aan dat er bij MOF-jongeren veel nadruk 
wordt gelegd op de het werk aan de herinnering van feiten en hun 
rechtsgevolgen (‘herinnering aan de wet’) twee belangrijke punten van het 
traject. Voor sommige deelnemers wordt de herinnering aan de wet gevoed 
door de samenwerking met de GI's en de jeugdrechters. Volgens bijna alle 
focusgroepen wordt deze samenwerking aan Franstalige kant beperkt door 
artikel 122b van de ‘Code Madrane’ en is ze alleen mogelijk als de rechter 
een dubbel mandaat geeft, d.w.z. dat de jongere zowel door een For-K-
eenheid als door een GI wordt opgevolgd.  

Volgens de deelnemers aan de focusgroep van de For-K eenheden beslist 
de kinderpsychiater van de For-K eenheid voor de gedwongen opnames 
over het al dan niet sluiten van de afdeling (niet verplicht), hetzij tijdelijk 
(enkele uren tot enkele dagen), hetzij voor een korte periode (enkele weken 
= uitzonderlijk). Voor deze actoren hangt de werking in een beveiligde en 
beperkende (of zelfs gesloten) dienst af van de medische situatie en het 
gedrag van de jongere, vooral om de jongere te beschermen tegen een 
situatie van gevaar voor zichzelf en/of voor anderen (zelfdoding, agressie, 
enz.), overeenkomstig de vastgestelde psychische stoornissen. De 
deelnemers aan de focusgroep van de Franstalige For-K eenheden wijzen 
erop dat de familiale component weliswaar belangrijk is, maar dat het 
ontbreken van een mandaat in het kader van de gedwongen opname het 
soms moeilijk maakt om de familie te mobiliseren. 
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 Inclusie en opvolging van het verblijf op een For-K eenheid 
Na ontslag uit de For-K eenheid geniet een terugkeer naar de leefomgeving 
meestal de voorkeur: hetzij naar de familie, hetzij naar een jeugdhulpdienst. 
Voor jongeren met een ongeschikte familiale omgeving is een terugkeer 
naar de familie problematisch. Wanneer een residentiële jeugdhulpdienst 
reeds gemandateerd was, is het in sommige gevallen aan Franstalige zijde 
mogelijk om het dubbele mandaat te behouden om de terugkeer van de 
jongere naar de oorspronkelijke instelling te vergemakkelijken.  

Volgens de verschillende focusgroepen en verkennende gesprekken zijn de 
moeilijkst te verwijzen profielen bij minderjarigen in verontrustende situaties 
de jongeren die gevaarlijk gedrag vertonen tegenover anderen en zichzelf 
en/of die problematisch seksueel gedrag vertonen. De andere afdelingen 
zijn vaak ook bezorgd over jongeren "in verontrustende situaties” die drugs 
gebruiken of zich prostitueren, wat de doorverwijzingsmogelijkheden voor 
deze jongeren beperkt. Voor sommigen van hen eindigt het ontslag uit het 
jeugdhulpsysteem in een zwervend en dakloos bestaan.uuuuuuuuuuuu Volgens 
het Forum de Lutte contre la Pauvreté vertegenwoordigen jongeren van 16 
tot 25 jaar een kwart van de dakloze bevolking in Brussel, waaronder 150 
minderjarigen in 2020 van wie het grootste deel in contact is geweest met 
jeugdhulp (De Muylder and Wagener 2020). Sommige residentiële 
jeugdhulpdiensten geven voorrang aan jongeren die in een GI verbleven om 
dit gebrek aan beschikbare plaatsen te compenseren.  

De psychiatrische follow-up kan ambulant gebeuren met bepaalde leden 
van het For-K team, het mobiele team van het netwerk voor geestelijke 
gezondheidszorg of een andere persoon die het vertrouwen van de jongere 
en zijn naasten geniet. Het is ook mogelijk om een casemanager voor te 
stellen. De follow-up zal in de loop van de tijd evolueren tot de jongere 
meerderjarig is, met bepaalde uitzonderingen voor verlenging.  

                                                      
uuuuuuuuuuuu Zie hierover het artikel van De Morgen op 19.02.2020. “Het is een beetje dat 

‘netwerkdenken’ dat de beleidsintenties achter het actieplan goed samenvat: zorgen 
dat jeugdhulp niet abrupt ten einde komt. Niet toevallig kwam de uitvoering ervan in 

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen eventueel op eigen benen staan: er lopen 
hiervoor verschillende proefprojecten. Vanaf 18 jaar kunnen jongeren 
worden ondergebracht in initiatieven van beschut wonen.  

Jongeren staan onder toezicht van de diensten voor gerechtelijke 
bescherming tot zij meerderjarig worden of totdat een rechter het toezicht 
door de diensten voor gerechtelijke bescherming niet langer nodig acht. 
Jeugdrechters en -magistraten herinneren ons eraan dat als minderjarige 
gepleegde MOF's niet als volwassene in het strafregister worden 
opgenomen.  

Als de jongere zelf vraagt om zijn verblijf te verlengen na een gedwongen 
opname en niet langer in een situatie van verplichte zorg verkeert, zal hij 
door een andere psychiatrische zorgafdeling buiten de For-K eenheid 
worden overgenomen. Er kan wel een time-out met de For-K eenheid 
worden voorzien als integraal onderdeel van de zorg (net als voor MOF’s en 
minderjarigen in verontrustende situaties). Voor sommige deelnemers kan 
de psychiater op zeer korte termijn de beëindiging van de maatregel vragen 
als hij of zij het verzoek tot gedwongen opname ongegrond acht. Volgens 
sommige For-K eenheden komt deze situatie frequent voor wanneer het 
verzoek tot gedwongen opname niet werd ingediend door een 
(kinder)psychiater. 

 "Incasables” (Niet-plaatsbare jongeren) 
Het in kaart brengen van het traject van jongeren geeft een onvolledig beeld 
van hun werkelijke traject. Actoren uit het veld geven toe dat rechtlijnige 
trajecten zeldzaam en zelfs uitzonderlijk zijn. In de verkennende gesprekken 
of focusgroepen hoorden we herhaaldelijk dat in de praktijk veel jongeren 
van de ene instelling naar de andere worden gestuurd, "als een hete 
aardappel" die steeds wordt doorgeschoven: "deze jongere met dit 
probleem behoort niet tot onze doelgroep". Dat zijn de jongeren die 
sommigen “incasables (niet plaatsbaar)” noemen (Moriau 2005, Minotte 

een versnelling, luttele maanden nadat de 19-jarige Jordy eenzaam en uitgeput stierf 
in een tentje op de Gentse Blaarmeersen. Sindsdien staat de problematiek van ‘dak- 
en thuisloosheid bij jongeren’ op de radar, en die is sowieso gelinkt aan dit verhaal: 
instellingsverlaters zijn de grootste risicogroep”. 
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2011a, Minotte 2011b, De Muylder and Wagener 2020, Vandenbroeck P et 
al. 2011).  

Deze jongeren die van de ene structuur naar de andere worden gestuurd, 
die "te veel” dit of "niet genoeg" dat zijn, die “storend”, “tegendraads”, 
“provocerend” gedrag vertonen en voor wie niemand nog weet wat te doen, 
worden door de sector de "niet-plaatsbare jongeren" genoemd. Deze 
heterogene groep wordt gekenmerkt door trajecten die bestaan uit breuken 
en een cascade van interventies door talrijke diensten, zonder enige 
gecoördineerde actie of echte oplossing. Zij worden vaak al op zeer jonge 
leeftijd door de hulpdiensten opgevangen, maar "putten" het netwerk 
uiteindelijk letterlijk uit. Onder deze niet-plaatsbare jongeren vinden we 
onder andere jongeren met een dubbele psychiatrische diagnose en een 
verstandelijke beperking, zwerfjongeren, jongeren zonder wettig 
verblijfsstatuut, en jongeren met extreem agressief gedrag. Reeds in 2012 
wees de CBCS op de "ondoordringbare grens”vvvvvvvvvvvv tussen de 
gehandicapten- en jeugdhulpsector. Zoals geïllustreerd in hoofdstuk 8 over 
de vooruitzichten op het terrein stellen we vast dat deze grens er in 2021 
nog steeds is. In het in 2018 gepubliceerde rapport “Geblokkeerde 
ontwikkelingstrajecten bij jongeren”wwwwwwwwwwww benoemen de auteurs de 
volgende criteria als sleutelelementen van deze complexe situaties 
(Decoene et al. 2018):  

• chronische en moeilijk te keren problemen bij de jongeren en/of de 
context; 

• extreem zware zorgbehoeften; 

• de afwezigheid van een toekomstperspectief; 

• een persisterend gebrek aan motivatie en hanteerbaarheid van de 
jongeren en/of de context; 

                                                      
vvvvvvvvvvvv Zie themadossier in Bis 166-167 van 2012: https://www.cbcs.be/IMG/pdf/bis_166-

167.pdf?86/562d5d8d27d6a557850a67b6bedb085dc42be290  

• dilemma’s en noden inzake onveiligheid en beveiliging van de jongere 
en/of de samenleving. 

De jongeren hebben zelf het gevoel ongewenst te zijn. Ze verklaren dat ze 
niet in de hulpmechanismen kunnen (of willen) stappen, want dat ze die als 
te rigide, infantiliserend of zelfs vernederend ervaren, zoals jongeren 
getuigen die aan het recente project #Lesincasablesxxxxxxxxxxxx deelnamen 
(Minotte 2011a) (De Muylder and Wagener 2020). 

De “niet-plaatsbare jongeren” zijn degenen die de diensten “tekenen”, zoals 
blijkt uit deze door de Kinderrechtencommissaris gerapporteerde casus 
(Kinderrechtencommissariaat 2019):  

Fysieke en mentale beperking: recht op kinderpsychiatrische hulp? Een 
voogd signaleert de situatie van een niet begeleide minderjarige bij de 
Klachtenlijn. De jongen is doofstom en heeft een mentale beperking. 
Tot voor kort verbleef hij in een gespecialiseerd internaat. Psychisch en 
gedragsmatig gaat hij de laatste maanden sterk achteruit. Er is 
observatie nodig en intensieve psychiatrische zorg. De jongen is nog 
jong en heeft al heel wat meegemaakt. Geen enkele 
kinderpsychiatrische dienst wil hem opnemen, ofwel vanwege zijn 
beperking, ofwel vanwege zijn IQ. Ze lopen vast. Ook al heeft de 
jeugdrechtbank een opname opgelegd, toch blijven de diensten 
weigeren. Naast de Klachtenlijn werden nog verschillende andere 
diensten op de hoogte gebracht van de situatie. 
Kinderrechtencommissaris, 2019 

Tijdens de verkennende gesprekken en de focusgroepen benadrukten de 
actoren uit het veld dat hoe meer het steunsysteem problemen probeert te 
codificeren, hoe meer het hokjes creëert die min of meer overeenkomen met 
het profiel van de jongeren, zonder rekening te houden met het unieke 
karakter van de levensloop en de opeenstapeling van problemen. In 

wwwwwwwwwwww Ditzelfde rapport biedt een selectie van bibliografische bronnen rond de 
werkingsdefinitie van de doelgroep. 

xxxxxxxxxxxx http://www.le-forum.org/medias  

https://www.cbcs.be/IMG/pdf/bis_166-167.pdf?86/562d5d8d27d6a557850a67b6bedb085dc42be290
https://www.cbcs.be/IMG/pdf/bis_166-167.pdf?86/562d5d8d27d6a557850a67b6bedb085dc42be290
http://www.le-forum.org/medias
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hoofdstuk 8 worden de kenmerken van de “niet-plaatsbare jongeren” 
weergegeven zoals de actoren uit het veld ze zien.  

Bovendien veronderstelt de toegang tot de verschillende mogelijke 
begeleidingstrajecten een snelle instap in de hulp- en 
begeleidingsprocessen. Maar in geval van een crisis, in de zin van een 
noodsituatie, kan de jongere in bepaalde kritieke situaties niet blijven op de 
plaats waar hij of zij woont, of dat nu zijn of haar familie, een instelling of een 
andere plaats is. De jongere kan ook zijn gearresteerd na een MOF en op 
de vlucht zijn. 

In 2019 onderzochten Roevens et al. de situatie van jonge 'celslapers', 
jongeren die van 22.00 tot 8.00 uur in een cel zitten, in tal van politieregio's 
in Vlaanderen. De gegevens maken geen onderscheid tussen MOF- en 
VOS-jongeren: deze laatsten worden soms "gearresteerd" om te worden 
opgevangen (Roevens et al. 2019). Voor jonge MOF's kan detentie worden 
gerechtvaardigd door de noodzaak om voor een jeugdrechter te worden 
gebracht en door de aard van de gepleegde feiten. Bij VOS-jongeren wordt 
de detentie soms verlengd door het gebrek aan huisvesting. In bepaalde 
situaties wordt een minderjarige opgesloten uit angst dat hij of zij wegloopt.  

De wet voorziet een reeks bepalingen, in het bijzonder op praktisch vlak, om 
deze noodopvang mogelijk te maken (zie in dit verband het rapport Roevens 
voor meer details) (Roevens et al. 2019).  

Bovendien wijzen sommigen, ondanks de door de verschillende actoren 
geuite wens om samen te werken, nog op de hinderpalen om te komen tot 
een "goede" verstandhouding. Zo bericht het rapport van de 
Kinderrechtencommissaris uit 2019 regelmatig over het spanningsveld 
tussen justitie en kinderpsychiatrie (Kinderrechtencommissariaat 2019). 

Het Kinderrechtencommissariaat krijgt regelmatig signalen over de 
gespannen relatie tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en justitie. Die 
signalen komen enerzijds van de gezinnen, als klachten over 
wachtlijsten of geen toegang tot gepaste hulp. Anderzijds benoemen 

                                                      
yyyyyyyyyyyy  https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/aide-a-la-jeunesse-valerie-glatigny-

plaide-pour-la-mise-en-reseaux.html  

ook professionals uit de kinder- en jeugdpsychiatrie én jeugdadvocaten 
en jeugdrechters heel wat problemen. Kinderpsychiatrie en justitie 
kijken vanuit een heel ander perspectief naar dit spanningsveld, 
waardoor het water vaak erg diep lijkt te zijn. 
(Kinderrechtencommissaris, 2019) 

Het blijft een feit dat deze over verschillende diensten heen en weer 
getrokken en door velen afgewezen jongeren, verloren lopen in de kronkels 
van een systeem dat "voor hun bestwil" werd bedacht, nog steeds kinderen 
zijn die lijden en voor wie flexibele oplossingen moeten worden gevonden 
met respect voor hun welzijn en hun plannen.  

«Voor een hele reeks jongeren is het de instelling die zich aan hen moet 
aanpassen en niet zij die in kleine vooraf bepaalde hokjes moeten 
passen. Dit geldt met name voor jongeren die zich op het kruispunt van 
verschillende sectoren bevinden: jeugdzorg, geestelijke gezondheid en 
gehandicaptenzorg. Dat zijn de jongeren voor wie niet duidelijk is welke 
instellingen het meest geschikt zijn om hen te helpen, die "niet-
plaatsbaar" worden genoemd en die uiteindelijk door geen enkele 
instelling worden opgevangen. Voor hen, en ook voor andere gevallen, 
is het noodzakelijk om een einde te maken aan het gepingpong tussen 
de instellingen en de krachten te bundelen, zelfs als dit betekent dat de 
verschillen tussen de instellingen moeten worden overstegen." 
Uittreksel uit een interview van V. Glatiny in Guide Social, 13 januari 
2020yyyyyyyyyyyy 

https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/aide-a-la-jeunesse-valerie-glatigny-plaide-pour-la-mise-en-reseaux.html
https://pro.guidesocial.be/articles/actualites/aide-a-la-jeunesse-valerie-glatigny-plaide-pour-la-mise-en-reseaux.html
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9.6 Opvattingen van jongeren  

• Gehoord en gerespecteerd worden zijn twee van de noden die 
jongeren zelf het vaakst naar voren brengen. 

• Voor hen is het belangrijk dat in de zorg- en hulpprogramma's 
rekening wordt gehouden met hun levenscontext en hun familie, 
broers en zussen en naasten.  

• Jongeren geven ook aan dat ze nood hebben aan “quality time” 
met hun verzorgers. 

• Jongeren moeten de professionals kunnen vertrouwen, vooral 
als het gaat om het delen van informatie die hen aangaat.  

• Voor jongeren gaat een succesvol levenstraject gepaard met 
geestelijke gezondheid, een gevoel van verbondenheid met 
anderen, plezier en praktische hulp bij financiën, werk en 
huisvesting. 

• Het hebben van een baan of een diploma is een gedeelde nood 
van jongeren en hun ouders. 

Wat jongeren willen 
In 2018 benadrukten Van den Steene et al. reeds dat het inwinnen van de 
opvattingen van jongeren en hun families nog steeds bijkomstig is in het 
specifieke gebied van de forensische kinderpsychiatrie, ook al zijn er de 
laatste jaren steeds meer studies en bevragingen (Van den Steene et al. 
2018). Gilles (2003) beklemtoont zelfs dat zijn aanpak bij de jongeren zelf 
verbazing wekte (Gilles 2003). Afgezien van het bevragen van de meningen 
van jongeren in een onderzoeks- of praktijkevaluatiecontext, zijn jongeren 
weinig betrokken bij beslissingen over hun justitiële toekomst. Cappon 
(2015) herinnert ons eraan dat het betrekken van jongeren bij gerechtelijke 

                                                      
zzzzzzzzzzzz Kekki Research on Stage. Samen op weg met VOS en MOF. Inzichten uit onderzoek 

over jeugdhulp en jeugddelinquentie voor beleid en praktijk 

procedures wordt gewaarborgd door artikel 12 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind (Cappon and Vander Laenen 2015). Maar uit de 
kwalitatieve studie van Cappon (2015) bij 31 jonge Belgen met psychische 
problemen en 17 ouders blijkt dat jongeren en hun families weinig betrokken 
zijn bij de gerechtelijke besluitvorming (Cappon and Vander Laenen 2015). 
De beslissing is in wezen het resultaat van een interactie tussen de 
jeugdrechter en de sociale diensten, met nagenoeg geen betrokkenheid van 
de jongeren en hun familie. De agressiviteit, het gedrag en het 
wegloopgedrag van de jongeren hebben meer invloed op de beslissing van 
de rechter (en de sociale diensten) dan hun nood aan psychiatrische zorg 
(Cappon 2015).  

Op de in oktober 2015 door het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) 
georganiseerde studiedagzzzzzzzzzzzz komt men tot dezelfde bevinding: 
jongeren moeten de beslissingen die hen aanbelangen, begrijpen. Deze 
beslissingen moeten duidelijk en transparant zijn en de rechten van de 
jongere, waaronder zijn inspraak, respecteren (Keki research on stage 
2015). Jongeren vragen meer tijd met de consulenten van de sociale 
diensten van de rechtbank: zij willen een vertrouwensrelatie met de 
consulent kunnen opbouwen, zich gesteund voelen, vooral door de 
aanwezigheid van de consulent op zittingen met de jeugdrechter. Ook 
andere noden, geformuleerd als aanbevelingen en uitgangspunten voor een 
betere zorg voor MOF- en VOS-jongeren, worden opgesomd: de 
communicatie verbeteren; diepgaande, goed onderbouwde en open 
gesprekken voeren over fundamentele keuzes bij het nemen van 
beslissingen voor jongeren; kwaliteitsvolle, duurzame, efficiënte, 
doeltreffende en flexibele begeleidingskaders opzetten, zowel voor de 
jongeren als voor de professionals; de samenwerking en de 
coördinatie tussen de verschillende interveniënten versterken en meer 
rekening houden met de context van de jongere, inclusief zijn of haar 
familie (Keki research on stage 2015).  
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Dat kwam ook naar voren in de “Werkgroep traject jeugdrecht 2016” onder 
leiding van ZorgNet Icuro: jongeren willen weten waarom ze gestraft 
worden, waarom voor deze straf gekozen wordt en vooral dat de sanctie 
snel na de feiten wordt opgelegd (Werkgroep traject jeugdrecht 2016).  

In haar doctoraal proefschrift nam Helena Van den Steene (2019) in een 
actieonderzoek in het kader van het Van Celst-projectaaaaaaaaaaaaa de 
veelvoudige en complexe behoeften van jonge meisjes onder de loep (Van 
den Steene 2019). Het Van Celst-project staat voor een intensieve 
samenwerking tussen een psychiatrisch centrum voor kinderen en jongeren 
en een dienst jeugdhulp en -bescherming. Er werden negen diepte-
interviews afgenomen met jonge meisjesbbbbbbbbbbbbb: de jonge meisjes 
waren tussen de 14 en 19 jaar oud (gemiddelde leeftijd: 16,8 jaar) met een 
gemiddelde verblijfsduur van twee jaar. De meisjes gaven te kennen nood 
te hebben aan aandacht en “quality time” met de professionals, maar 
stelden tegelijk vast dat de tijd van de professionals soms in beslag wordt 
genomen door administratieve taken ten nadele van de therapietijd. 
Respect, luisteren, zich gewaardeerd voelen, aandacht krijgen, rekening 
houden met grenzen en noden, en het garanderen van vertrouwelijkheid van 
informatie zijn allemaal noden die de jonge meisjes uiten in de context van 
de zorgverlener-patiëntrelatie.  

There is a file “private”, but everyone from this service can read it. Then 
I feel like I’d better keep quiet, because otherwise they’re going to 
broadcast it everywhere.  (Uittreksel overgenomen uit Van den Steene 
2019, pagina 126.)  

De meisjes willen ook begrepen, gehoord en gesteund worden in hun 
besluitvorming, zij vragen het vertrouwen van de professionals en hun stem 
moet meetellen in de uiteindelijke beslissing die de professionals nemen. 
De professionals moeten zowel psychiatrische als psychologische zorg en 
begeleiding bieden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De huisarts 
wordt ook genoemd als actor in deze aan de noden van jonge meisjes 
aangepaste holistische zorg. De verschillende actoren moeten hun 
handelingen op elkaar afstemmen, zodat hun steun de meisjes ten goede 

                                                      
aaaaaaaaaaaaa https://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/van-celst  

komt en niet meer problemen creëert dan ze oplost (gemiste afspraken, 
conflicterende agenda's, enz.). De coördinatie heeft ook betrekking op de 
nood aan continuïteit in de relatie, het belang van een referentiepersoon, 
vooral in time-outmomenten. Ten slotte hebben de jonge meisjes behoefte 
aan een individuele aanpak, waarin rekening wordt gehouden met de noden 
en specifieke kenmerken van de jongere (Van den Steene 2019).  

Here, it’s not the same approach for everyone. I think that’s positive, 
because we all have our own problems and we have different family 
situations. So, I think it is important that they focus on what every one 
of us needs in particular. (Uittreksel overgenomen uit Van den Steene 
2019, pagina 135.) 

Tegelijkertijd identificeren Van den Steen et al. (2018) aan de hand van een 
reeks uitgebreide interviews met de families van deze meisjes (12 
volwassenen, die 8 jongeren vertegenwoordigen) vier noden van de ouders: 
betrokkenheid, respect, keuzevrijheid en steun (Van den Steene et al. 
2018). De families willen betrokken worden bij de zorg voor hun kind, in een 
partnerschap tussen henzelf en de hulp- en zorgprofessionals. Ze willen 
meer respect, als individu of als ouder. Hun rechten als ouders moeten 
worden gerespecteerd, evenals hun agenda. Wat hun keuzevrijheid betreft, 
moeten ouders worden gesteund in hun vermogen om beslissingen te 
nemen in het belang van hun kind, waaronder het begrijpen van de gevolgen 
van bepaalde beslissingen. Families betreuren ten slotte dat zij onvoldoende 
emotionele steun en erkenning krijgen voor hun lijden als ouders. Padovani 
et al. (2011) wijzen erop dat ouders vaak weinig hulp krijgen, en zelfs 
gestigmatiseerd worden: sommige zorgverleners stellen de ouders 
verantwoordelijk voor de psychiatrische ziekte van hun kinderen (Padovani 
et al. 2011).  

Verschillende bronnen hebben aandacht besteed aan in een GI geplaatste 
jongeren die niet allemaal voldoen aan de criteria van de forensische 
kinderpsychiatrie, maar voor een groot deel dezelfde ervaringen en noden 
hebben als jongeren in een For-K-eenheid, ook al zouden volgens sommige 

bbbbbbbbbbbbb https://psycnet.apa.org/record/2018-27889-006  

https://www.jeugdzorgemmausantwerpen.be/van-celst
https://psycnet.apa.org/record/2018-27889-006
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jongeren zelf, MOF-jongeren en VOS-jongeren niet altijd samen mogen 
worden opgevangen (Ackaert and Rom 2010). 

Er zitten hier ook jongeren die anders zijn. Ze zijn hier omdat ze nergens 
anders terechtkunnen.” 

“Ze hebben hier een verplichte opname. Daardoor zitten er hier ook 
meisjes die hier niet moeten zitten. Meisjes met psychische problemen 
of meisjes met moeilijke thuissituaties. Ik vind het erg dat die hier 
moeten zitten.” 

Uitspraken van jongeren in de GI van Everberg, verzameld door 
Ackaert 2010, pagina 138ccccccccccccc 

Dat valt ook de werkgroep ZorgNet Icuro (2016) op: jongeren die niets 
hebben gedaan, mogen we niet bij jongeren zetten die wel strafbare feiten 
hebben gepleegd, omdat de kans bestaat dat ook zij slecht gedrag gaan 
vertonen (Werkgroep traject jeugdrecht 2016).  

In 2008 al gaf Isabelle Delens-Ravier de jongeren in de GI’s het woord 
(Delens-Ravier 2008). Uit interviews met jongeren in de gesloten afdeling 
van de Franstalige GI's komen drie paradoxen naar voren: 1) de spanning 
tussen het streven naar integratie van bij de start van een verblijf in een GI 
en de sociale uitsluiting van jongeren die in een GI hebben verbleven; 2) het 
conflict tussen collectieve aanpak en de nood aan pedagogisch werk op 
maat; 3) de (onrealistische) verwachting dat de GI's een complexe 
problematiek oplossen.  

«Men verwacht van gespecialiseerde instellingen die tussenbeide 
komen aan het einde van een lang proces van relegatie en verwijdering 
dat ze problemen oplossen die onder de verantwoordelijkheid vallen 
van zowel een robuust en sterk opvang- en emancipatiebeleid van 
jongeren als van een breder economisch en sociaal beleid. 
Gespecialiseerde opvang alleen kan het falen van de verschillende 
socialisatieprocessen, zoals gezin, school en opvoeding, niet 
goedmaken en geen compensatie bieden voor de onrechtvaardige 

                                                      
ccccccccccccc We wijzen erop dat, sinds de publicatie van de Ackaert-studie, jongeren met een 

VOS-status niet langer in de GI’s worden geplaatst.  

positie van jongeren in het rechtssysteem ». Overgenomen uit Delens-
Ravier 2008, pagina 43 

De door Delens-Ravier geïnterviewde jongeren identificeerden ook 
"positieve mijlpalen" (Delens-Ravier 2008). Een eerste mijlpaal is het geven 
van een duur aan de opsluiting, zodat de jongere zichzelf in de toekomst 
kan projecteren en een project kan (herop)bouwen. De tweede mijlpaal is 
de mogelijkheid om klinische ondersteuning te krijgen, waarmee de 
jongere zichzelf kan (herop)bouwen (Delens-Ravier 2008).  

Aan de hand van een nieuwe methodologie bracht een onderzoek de noden 
en verwachtingen van de in de GI's van Saint-Servais (Namur), Braine 
Whautier en Braine le Chateau geplaatste jongeren in kaart (Cardon 2013a). 
Dat onderzoek was gefinancierd door het Houtmanfonds in het kader van 
de projectoproep "Lutte contre la pauvreté et les situations de précarité 
[Bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid]" en uitgevoerd door de 
AMO Samarcande in samenwerking met het Centre de Recherches 
Criminologiques van de ULB. Bijna 200 jongeren deelden hun ervaringen 
via "Carnets de route", interviews die in het kader van een radioprogramma 
werden afgenomen. Samen met de bevraging door de professionals geven 
deze interviews een diepgaand en rijk beeld van de ervaringen van deze 
jongeren, maar ook van hun noden.  

Wanneer zij over hun familie spreken, geven sommige jongeren blijk van 
een grote dankbaarheid, zelfs in moeilijke en precaire levenssituaties, en 
wensen zij de dialoog met hun ouders in stand te houden of te 
hervatten. Ondanks de vele verklaringen van loyaliteit jegens hun ouders 
uiten jongeren ook hun wrok en onvermogen om hun ouders te vergeven. 
Broers en zussen worden door jongeren vaak aangehaald als steunfiguren, 
waardevolle banden die bewaard en beschermd moeten worden. Jongeren 
noemen regelmatig de nood aan structuur en voor sommigen de nood aan 
regels en een vorm van gezag, als elementen die delinquent gedrag 
kunnen voorkomen (Cardon 2013a). 
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Voor deze in GI’s geplaatste jongeren is de structuur echter niet altijd 
geschikt: zij geven aan moeite te hebben met het opbouwen van een 
vertrouwensband met de opvoeders, omdat zij een "gezagsfunctie" hebben. 
Zoals Cardon benadrukt,  

«De geplaatste jongeren beschouwen de verplichting om een goede 
relatie met de gemandateerde professionals te onderhouden als 
een illusie. De medewerkers van een GI hebben naast een 
evaluatieopdracht die eigen is aan hun beroep, immers ook een 
rapporteringsopdracht aan de mandaterende autoriteit, die uiteindelijk 
beslist over de plaatsing en de wijze van uitvoering ervan. Deze twee 
soorten evaluaties, de eerste met een pedagogisch doel, de tweede 
met het oog op de bescherming van de samenleving, zijn uiteraard 
intrinsiek met elkaar verbonden».  (Overgenomen uit Cardon, 2013) 

De jongeren hekelen ook de houding van sommige opvoeders ("je bent 
gewoon een crimineel", autoritair gedrag, willekeurige beslissingen, en zelfs 
racistische houdingen en bedreigingen), ook al benadrukken sommige 
jongeren ook de positieve en ondersteunende inzet van de opvoeders. Toch 
vertellen ze dat ze nood hebben aan gerespecteerd, gehoord en ernstig 
genomen te worden (Cardon 2013a).  
Deze nood komt steeds naar voren in de getuigenissen:   

«De jongeren voelen zich niet altijd begrepen of gehoord en vragen de 
ruimte om te kunnen spreken en waar naar hen wordt geluisterd 
(...) Door verder te kijken dan alleen de opvatting dat ze "gewoon niet 
gemotiveerd" zijn, kan men zien dat deze jongeren op zoek zijn naar 
ruimten van erkenning en waardering, van ervaringen die hen, maar 
ook de mensen om hen heen en de samenleving waarmee zij te maken 
hebben, toelaat te beseffen waartoe ze in staat zijn»  (Overgenomen uit 
Cardon, 2013, pagina 90 ) 

«Vele verbannen en verscheurde jongeren of jongeren in situaties van 
bijna constant schoolfalen, verlangen naar relaties en ontmoetingen en 

                                                      
ddddddddddddd De methodologie van de bevraging wordt beschreven door Karen Van Laethem en 

Anne Bourgeois (2019).  

willen te maken krijgen met geëngageerde professionals met wie ze 
echte vertrouwensbanden kunnen opbouwen. Hoewel diezelfde 
jongeren een heldere kijk hebben op de tegenstrijdigheden in het 
beschermingssysteem, weigeren ze relaties aan te gaan die vertekend 
zijn door een evaluatieopdracht die te nauw gelinkt is met hun 
gerechtelijk dossier. Deze jongeren kanten zich ook fel gekant tegen de 
oordelen en de uitspraken die aangeven of suggereren dat hun familie 
"onbekwaam" is. Deze veronderstellingen schemeren ook vaak door in 
de beschermende maatregel. Door de nadruk te leggen op de 
onbekwaamheid van de ouders, riskeert men de identiteit van deze 
minderjarigen vaak in twijfel te trekken ». 

Overgenomen uit Cardon, 2013 

Zoals Ravier al aangaf, is een van de bijzonderheden van een plaatsing in 
een GI de onbekende duur van de plaatsing: voor veel jongeren dragen 
deze onzekerheid en de als willekeurig ervaren beëindiging van de plaatsing 
bij tot hun onwelzijn en hun onvermogen om zich voor een project in te 
zetten  (Cardon 2013a) (Delens-Ravier 2008). Uit deze “Carnets de route” 
komt ook naar voren dat veel jongeren verklaren hun toevlucht te nemen tot 
alcohol, cannabis en andere drugs als antwoord op hun onwelzijn, als 
een - tijdelijke - ontsnapping uit hun complexe levenssituatie. Zij vinden 
een terugkeer naar het normale leven echter zo moeilijk dat ze deze 
middelen vaak blijven gebruiken (Cardon 2013a).  

In september 2018 bezocht de Nationale Commissie voor de Rechten van 
het Kind alle Belgische GI's om jongeren te ontmoeten en hun ervaringen te 
verzamelen aan de hand van een vragenlijst die met de hulp van enkele 
jongeren werd opgesteld (Van Laethem and Bourgeois 2019)ddddddddddddd. 
Bijna 339 jongeren gaven hun mening. Op het moment dat dit rapport werd 
opgemaakt, was het eindrapport van de CNDE nog niet beschikbaar.   

«Ik wilde iets zeggen over het feit dat er niet echt naar ons wordt 
geluisterd [...] alles wat wij zeggen wordt in feite behandeld als 
"uitspraken van criminelen". En dat helpt ons niet echt, want zelfs als 
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delinquenten moet er naar ons geluisterd worden zoals naar alle andere 
jongeren.» (Overgenomen uit Van Laethem & Bourgeois, 2019, pagina 
360) 

In een retrospectieve kwalitatieve studie hebben Van Hecke et al. (2019) 
zich verdiept in de ervaringen van Vlaamse jongeren in de GI De Zande 
(Van Hecke et al. 2019). Vijfentwintig jongeren, 10 jongens en 15 meisjes, 
tussen 15 en 18 jaar (gemiddelde leeftijd: 17,04 jaar) werden ongeveer 8 
maanden na hun ontslag uit de GI bevraagd. Veertien van hen hadden al 
een verblijf in een GI achter de rug. Negen van hen zijn van buitenlandse 
afkomst. Op het moment van de bevraging verbleven 3 jongeren in een 
psychiatrische inrichting. Voor de jongeren blijft het vinden van een nieuw 
evenwicht in hun leven moeilijk en wankel. In de gesprekken noemen ze de 
volgende elementen om hen te helpen hun weg (terug) te vinden: 
levensdoelen die gericht zijn op positieve actieseeeeeeeeeeeee, nog 
positieve en vreugdevolle ervaringen kunnen beleven, zich (heel) nabij 
en gesteund voelen door iemand die in hen gelooft en voor hen zorgt. 
Dit idee van plezier, van dingen leren doen die men graag doet, brachten 
jongeren al ter sprake tijdens de bevraging door Zorgnet Icuro (2016) 
(Werkgroep traject jeugdrecht 2016).  

Dat hun talenten en vaardigheden worden erkend, is ook wat de uit 
handen gegeven jongeren wensen die door de Algemene Afgevaardigde 
voor de Rechten van het Kind in 2012 werden bevraagd (Délégué général 
de la Communauté française aux droits de l’enfant 2012).  

Naar aanleiding van een bevraging van 30 meisjes die tussen 2017-2018 in 
een Vlaamse GI verbleven, identificeerde Van Damme (2020) de factoren 
die hen volgens deze meisjes zelf in staat stellen om te "slagen" in hun 
levenstraject: mentaal gezond zijn, zich omringd en gesteund voelen 
door anderen, plezier hebben in hun activiteiten, maar ook heel 

                                                      
eeeeeeeeeeeee Met andere woorden, in plaats van doelen te hebben als 'ik moet stoppen met’ 

formuleert de jongere doelen als 'ik zou graag leren te'. 
fffffffffffff Verdere resultaten van deze studie worden momenteel gepubliceerd.  
ggggggggggggg Zoals Série opmerkt, zijn er verschillende studies lopende om de ‘evidence base’ 

van de GLM te consolideren, waaronder enkele in Vlaanderen: 1) Wylie, L.A. et H.L. 

praktische hulp krijgen zoals woonbegeleiding, financiële steun en 
ondersteuning bij het vinden van werk/het volgen van een opleiding (Van 
Damme et al. 2020)fffffffffffff. Deze uitspraken werden reeds gerapporteerd 
door de werkgroep ZorgNet Icuro (2016): jongeren vinden het belangrijk om 
na een verblijf in de psychiatrie een baan te hebben/te studeren, vooral om 
recidief te voorkomen (Werkgroep traject jeugdrecht 2016).  

“Zonder ondersteuning gaan ze niks begrijpen en terug feiten plegen 
eenmaal ze terug in de maatschappij terecht komen”. Overgenomen uit 
ZorgNet Icuro 2016 

Hammink (2016) verdiepte zich in de ervaringen van Nederlandse jongeren 
in een JeugdZorgPlus-instelling en merkt dezelfde bezorgdheid van de kant 
van de ouders: als de jongere de instelling verlaat, zijn de ouders bezorgd 
om de schoolopleiding van de jongere en het behalen van een diploma om 
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt (Hammink et al. 2016). Ouders geven 
ook te kennen dat zij nood hebben aan een betere voorbereiding op het 
einde van het verblijf van de jongere en betreuren soms dat zij ineens met 
spoed moeten reageren terwijl hun kind al lang wacht op een plaats in een 
opvolgstructuur (Hammink et al. 2016).  

In een recente studie bevroegen Série et al. (2020) 5776 adolescenten van 
14 tot 18 jaar. Het doel van de studie was om de relatie te beoordelen tussen 
welzijn en de mate van tevredenheid van jongeren met de vervulling van 
hun basisbehoeften enerzijds, en delinquent gedrag anderzijds (Série 
2020). Deze studie is met name gebaseerd op het Good Lives 
Modelggggggggggggg, initieel bedoeld voor volwassen seksuele delinquenten, 
en dat werd uitgebreid voor minderjarige delinquenten (Fortune 2018). Uit 
de studie blijkt dat hoe vaker een jongere aangeeft strafbare feiten te 
hebben gepleegd, hoe slechter zijn of haar welzijn is. Voor jongeren zijn 
stabiele sociaaleconomische omstandigheden, slagen op school of op het 

Griffin (2013), "G-map's application of the Good Lives Model to adolescent males who 
sexually harm : A case study", Journal of Sexual Aggression, 19(3), 345-356 ; 2) Print, 
B. (2013), The Good Lives Model for adolescents who sexually harm, Safer Society 
Foundation Brandon; 3) Prescott, D.S. (2018), Becoming who I want to be. A Good 
Lives workbook for young men, Brandon, Safer Society Press; Prescott, D.S. and Dent, 
T. (2018), Becoming who I want to be. A Good Lives workbook for young women, 
Brandon, Safer Society Press 
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werk, rijke sociale relaties en vriendschappen, plezier en een goede 
geestelijke gezondheid de voorwaarden die hun welzijn positief beïnvloeden 
en hun criminele handelingen indijken. Hoe meer aan deze noden wordt 
voldaan, hoe beter jongeren zich voelen en hoe minder delinquent gedrag 
ze vertonen (Série 2020). Série merkt echter op dat het plezier en de 
voldoening die een jongere zelf ervaart in sociale contacten in sommige 
gevallen tot meer delinquent gedrag leidthhhhhhhhhhhhh.  

9.7 Besluit 
Het is een uitdaging om het profiel en de trajecten van jongeren in For-K-
eenheden te beschrijven of althans van degenen die er volgens de literatuur 
zouden moeten verblijven. Over één punt is men het eens, namelijk over de 
meervoudige problematiek van jongeren: psychiatrische, familiale, 
educatieve, sociale problemen enz.. De deelnemers aan de focusgroepen 
geven aan dat jongeren in de For-K eenheden agressief zijn tegen zichzelf 
en/of anderen, vaak verstandelijk beperkt zijn en uit een disfunctionele 
sociale omgeving komen.  

Evenzo is er geen sprake van één uniek traject, maar van meerdere 
trajecten, meestal gekenmerkt door breuken en terugkeermomenten. 
Sommige jongeren blijven hun hele leven lang in een traject, soms zelfs al 
van vóór hun geboorte. Andere situaties ontstaan onverwacht, als "een 
donderslag bij heldere hemel", maar dit is meestal uitzonderlijk. 
Verschillende deelnemers hadden het over "de kroniek van een 
aangekondigde ramp", gezien het veelvoud aan actoren die elkaar opvolgen 
in het traject van deze jongeren. Ten slotte blijven de jongere en zijn of haar 
familie in sommige gevallen jarenlang onder de radar van de verschillende 
hulpverleners, totdat de situatie plotseling escaleert en aanleiding geeft tot 
een interventie van de bevoegde diensten. 

Ook opvallend maar moeilijk uit een beschrijving van de trajecten op te 
maken, is de cascade van actoren en instanties die de jongeren opvolgen, 
voor sommigen van hen al vanaf zeer jonge leeftijd. Sommige interveniënten 
en instellingen werken volgens het "hete aardappel"-principe: jongeren 

                                                      
hhhhhhhhhhhhh Andere projecten zijn nog lopende.  

worden in een dienst gehouden tot zij als "onhandelbaar" worden 
beschouwd en naar een andere dienst worden gestuurd, vaak in een 
noodsituatie en met weinig of geen mogelijkheid om naar de 
doorverwijzende dienst terug te keren. Jongeren worden zo vaak van de ene 
dienst naar de andere gestuurd dat zij "bekend" en "gelabeld" zijn en 
uiteindelijk door alle interveniënten worden geweigerd, waarna zij uit de boot 
vallen, die boot die net geacht wordt hun welzijn te waarborgen. De 
zogenaamde ”niet-plaatsbare” jongeren die door hun chaotische levenspad 
niet meer passen in het bestaande zorgaanbod, kwijnen uiteindelijk beetje 
bij beetje weg, als ze al niet gewoon verdwijnen in een zwerversbestaan, 
ver van elk mogelijk institutioneel kader.  

Jongeren en hun familie moeten als volwaardige actoren worden 
beschouwd in alle procedures die hen aangaan: het belang van de jongere 
moet vooropstaan in de beslissingen die de verschillende actoren over hen 
nemen. Jongeren willen gerespecteerd en gehoord worden in hun noden, 
verlangens en dromen. De rechten van jongeren moeten worden 
gewaarborgd, als patiënt én als kind.  

Dit hoofdstuk heeft enkele beperkingen. Ten eerste hebben wij voor deze 
studie de literatuur niet systematisch onderzocht, zodat wij geen definitieve 
uitspraak kunnen doen over het profiel dat "het beste" bij de For-K eenheden 
zou passen. We reiken wel enige stof tot nadenken aan over het profiel van 
de jongeren. Wij hebben de jongeren zelf niet aan het woord gelaten, maar 
hebben in de mate van het mogelijke getracht om Belgische bronnen te 
verzamelen die zich hebben verdiept in de opvattingen van de jongeren, 
zowel in zorginstellingen als in jeugdhulpstructuren. Wij hebben evenmin 
gebruik gemaakt van gegevens over de jongeren zelf in de For-K eenheden. 
Deze gegevens hadden dit hoofdstuk kunnen vervolledigen. 
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10 EERDERE EVALUATIES VAN FOR-K 
10.1 Kernpunten 

• Sinds de oprichting van de For-K’s hebben verschillende 
evaluaties plaatsgevonden: wetenschappelijke evaluaties (met 
een analyse van de profielen van jongeren en de werkzaamheid 
van de behandeling in de For-K’s), zelfevaluaties en, meer 
recent, een enquête van de FOD Volksgezondheid bij de For-K 
eenheden en bij netwerken geestelijke gezondheid voor 
kinderen en jongeren.  

• Wat komt naar voren uit de wetenschappelijke evaluaties (jaren 
2004-2005-2006)? 
o De complexiteit van de uitvoering van een 

wetenschappelijke studie bij een populatie met een 
combinatie van delinquent gedrag en een psychiatrische, 
maar ook sociale problematiek. 

o Het profiel van de jongeren wordt gekenmerkt door zeer 
uiteenlopende psychiatrische diagnoses, eerdere hobbelige 
trajecten, en een zeer omvangrijke voorgeschiedenis van 
jeugdhulp- en beschermingsmaatregelen.  

o De analyse van de individuele trajecten van jongeren 
suggereert een tendens van verbetering bij het verlaten van 
de For-K in vergelijking met de situatie bij aankomst in de 
For-K. 

• Wat komt naar voren uit de zelfevaluaties van de For-K IBE's? 
o Deze zelfevaluaties zijn gerapporteerd in een jaarverslag en 

in wetenschappelijke publicaties, en de For-K IBE's brengen 
onafhankelijk van elkaar verslag uit over hun ervaringen en 
expertise. 

o Voor een Espace-K-opdracht werden eenvormige 
registratieformulieren voorgesteld, maar hun gebruik was 

een mislukking, in het bijzonder door onenigheid over de 
inhoud van de beoordelingsschalen, die niet of nauwelijks 
aan de doelgroep waren aangepast.  

• Wat komt naar voren uit de enquêtes van de FOD 
Volksgezondheid bij de For-K IBE's? 
o De ontvangen gegevens roepen veel vragen op over de 

realiteit op de For-K's. Zij moeten in de context van elke 
For-K worden gezien om het gebruik van de For-K's volledig 
te begrijpen.  

o De antwoorden op de open vragen zijn zeer heterogeen, 
omdat er vooraf geen raamwerk werd gedefinieerd. 

• Wat komt naar voren uit de enquêtes van de FOD 
Volksgezondheid bij de netwerken geestelijke gezondheid voor 
kinderen en jongeren?  
o Slechts twee netwerken (Namur en Brabant Wallon) hebben 

geen For-K-bedden in hun territoriale zone (en er zijn geen 
respondenten van het Luxemburgse netwerk). 

o Hoewel de behandeling volgens de verschillende justitiële 
profielen in grote lijnen dezelfde is, wordt het 
samenbrengen van MOF- en VOS-jongeren, of zelfs van 
jongeren die niet onder een gerechtelijke maatregel vallen, 
als risicovol beschouwd. Het onderscheid is vooral 
gerechtvaardigd vanwege de veiligheid en het 
gemeenschapsleven eerder dan om psychiatrische en 
sociale redenen. 

o In de provincie Liège en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zijn de forensische crisisbedden enkel toegankelijk voor de 
jongeren die niet onder gerechtelijk toezicht staan. 

o Overleg is essentieel voor een goede samenwerking tussen 
de verschillende actoren. 
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o Het wegvallen van bepaalde overlegmomenten en van de  
outreach en liaisonfunctie in het kader van het nieuwe GGZ-
beleid heeft een negatief effect op de samenwerking. 

o Sommige samenwerkingen zijn moeilijker: interprovinciaal, 
met het onderwijs en intersectoraal. 

o Screening en doorverwijzing moeten vanuit het leefmilieu 
van de jongeren plaatsvinden, door de verschillende 
betrokken actoren te mobiliseren in een intersectoraal en 
interdisciplinair perspectief. 

o Een eerste medisch-sociale diagnose wordt vanuit het 
leefmilieu van de jongere gesteld, maar moet door de For-K 
eenheid worden bevestigd, vooral bij het bepalen van het 
zorgplan. 

o De behandeling omvat medische, sociale en educatieve 
aspecten en wordt het best intersectoraal uitgevoerd. 

o Vanaf de opname moet de behandeling ook een ontslagplan 
bevatten. 

o De mobiele teams spelen een rol bij de diagnose en follow-
up na For-K. 

o Op intersectoraal niveau moeten expertise en goede 
praktijken regelmatig worden uitgewisseld. 

10.2 Inleiding 
Sinds de oprichting van de For-K's zijn verschillende initiatieven genomen 
om het pilootproject te evalueren. Deze evaluaties hadden verschillende 
doelstellingen, van het wetenschappelijke aspect met een analyse van de 
jongerenprofielen en de doeltreffendheid van de behandeling, over een 
evaluatie van het zorgcircuit door de For-K's zelf met een analyse van de 
verschillende jongerentrajecten in de verschillende sectoren, tot een meer 
organisatorische evaluatie met een analyse van de verschillende 
zorgopdrachten, hun ontwikkeling en coördinatie met als doel het geestelijke 

gezondheidszorgbeleid voor kinderen en adolescenten in een structuur te 
gieten.  

In dit hoofdstuk nemen we de resultaten van deze verschillende evaluaties 
door. Ook al roepen zij soms veel vragen op, toch is het interessant om te 
zien welke initiatieven zijn genomen om het pilootproject For-K te laten 
uitgroeien tot wat het nu is en om de basis te leggen voor de toekomst. 

10.3 Methode 
Via Google-zoekopdrachten en interviews met experts en de Task Force 
GGZ hebben we eerdere evaluaties kunnen terugvinden. Vervolgens 
analyseerden we de inhoud van de verkregen documenten: welke methode 
werd gebruikt en wat waren de resultaten en conclusies. 

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen; ze worden behandeld in chronologische 
volgorde van de evaluaties: 

• Analyse van de jaarverslagen van het onderzoeksteam 
verantwoordelijk voor de evaluatie van de For-K-pilootprojecten voor de 
jaren 2004-2005-2006 

• Zelfevaluaties van de For-K 

• Enquêtes van de FOD Volksgezondheid 

10.4 Analyse van de jaarverslagen van het onderzoeksteam 
verantwoordelijk voor de evaluatie van de For-K-
pilootprojecten voor de jaren 2004-2005-2006 

In 2004 werd een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksteam, met 
onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, de Katholieke 
Universiteit Leuven en de Université catholique de Louvain, aangesteld om 
de start van de For-K-pilootprojecten op organisatorisch en therapeutisch 
vlak te volgen. 

De medewerking van de For-K-eenheden aan dit onderzoek was een 
voorwaarde voor hun financiering in het kader van het pilootproject. Bij 
aanvang van dit onderzoek was alleen het psychiatrisch ziekenhuis Titeca 
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gestart met het pilootproject; nadien (eind 2004) volgden AZ Middelheim en 
OPZ Geel. 

De doelstellingen van dit door de federale ministers van Volksgezondheid 
en Sociale Zaken gefinancierde onderzoek (de Decker et al. 2004a, 
Decoene et al. 2005a, Decoene et al. 2006) waren het identificeren van het 
profiel van de jongeren die in de pilooteenheden zouden moeten worden 
opgenomen en het evalueren van de doeltreffendheid van de 
psychiatrische behandeling die deze eenheden aanbieden. 

 Methodologie  
De voor dit onderzoek gebruikte methodologie steunde voornamelijk op: 

• een analyse van de situatie van de jongeren (gerechtelijk, familiaal, 
medisch, pedagogisch) op basis van een grote gegevensverzameling 
door de eenheden zelf (via een door het onderzoeksteam opgesteld 
formulier) en door het onderzoeksteam (door middel van een analyse 
van gerechtelijke dossiers); 

• een analyse van psychiatrische en gedragsstoornissen bij 
jongeren en hun evolutie, gemeten met een vrij groot aantal 
instrumenten uit de literatuur.  

Het onderzoeksteam analyseerde ook het juridische en organisatorische 
kader van het pilootproject, met betrekking tot zowel het traject van de 
jongereniiiiiiiiiiiii als de aanvraag voor hun gedwongen opname in een 
psychiatrische eenheid, hun gedwongen behandeling en de toepassing van 
vrijheidsbeperkende maatregelen. 

                                                      
iiiiiiiiiiiii Deze maatregelen waren destijds gericht op hulpverlening aan en bescherming van de 

jeugd (wet van 1965) en/of gedwongen opname (wet van 1990). 
jjjjjjjjjjjjj  Voor België waren de meest frequente diagnoses in 2000 gedragsstoornissen 

(prevalentie 30-100%), drugmisbruik (20-80%), en ADHD (4-72%). Daarna volgen 

 Het verloop van de studie  
Het team stuitte op verschillende problemen in verband met het vroege 
stadium van het project en de complexe context ervan, waardoor het zijn 
protocol in de loop van het onderzoek herhaaldelijk moest wijzigen. Het 
verzamelen van gegevens en het gebruik van meetinstrumenten om 
psychiatrische stoornissen in de doelpopulatie te beoordelen, blijken de 
twee grootste problemen te zijn geweest tijdens het onderzoek.  

Toch heeft het onderzoeksteam drie jaarrapporten opgesteld met de eerste 
resultaten voor de jaren 2004, 2005 en 2006. Daarna kon het 
onderzoekswerk niet worden voortgezet. Vanaf 2007 werden nieuwe For-K 
eenheden opgenomen in het pilootproject en werd de evaluatie rechtstreeks 
uitgevoerd door een begeleidingscommissie binnen de FOD 
Volksgezondheid (cf. beoordeling van de For-K: E-space-K-opdrachten). 
We brengen in herinnering dat in 2007 een protocolakkoord en een ontwerp-
samenwerkingsovereenkomst werden opgesteld, waarin de voorwaarden 
voor de werking van de For-K worden uiteengezet (zie Hoofdstuk 4 Analyse 
van de For-K-overeenkomsten). Ook verplichte jaarrapporten werden 
ingevoerd. 

 Resultaten  

10.4.3.1 Eerste vaststelling: jongeren met specifieke noden die niet 
binnen het bestaande kader worden vervuld  

Een epidemiologische studie in België heeft aangetoond dat delinquente 
minderjarigen meer internaliserende en externaliserende stoornissen 
hebben dan minderjarigen in de algemene bevolking (Vermeiren 2003). 
Bovendien heeft 70% van deze delinquente minderjarigen ten minste één 
psychiatrische diagnosejjjjjjjjjjjjj. Deze bevindingen onderstrepen de noodzaak 

depressieve stoornissen (20%), manische stoornissen (20%), gegeneraliseerde 
angststoornissen (22-62%), en posttraumatische stressstoornis (4-49%) (Vermeiren, 
De Clippele, & Deboutte, 2000). 
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van specifieke diagnostische en therapeutische interventies voor deze 
populatie.  

Het onderzoeksteam stelde echter vast dat er voor sommige jonge 
delinquenten met bijzonder ernstige psychiatrische stoornissen noch in de 
GI's, noch in de conventionele K-diensten een passend aanbod te vinden is.  

Om het specifieke profiel van de For-K's te bepalen, stelde het 
onderzoeksteam voor om een steekproef van jonge delinquenten met 
psychiatrische stoornissen (in GI's, K's en For-K's) te analyseren en deze in 
te delen volgens de grootte van het recidiefrisico en de ernst van de 
psychiatrische stoornissen. De uiteindelijke doelgroep van For-K zijn 
jongeren (delinquenten en psychiatrische profielen) die geen specifieke 
behandeling konden krijgen, noch in gewone K*-diensten, noch in de 
gemeenschapsinstellingen.  
Na een ontmoeting met een GI en het tijdelijke plaatsingscentrum Everberg 
(oriëntatiecentrum) stelde het onderzoeksteam nochtans vast dat de 
identiteit van deze jongeren voor de teams in deze instellingen weliswaar 
duidelijk lijkt, maar dat de criteria om deze jongeren te identificeren niet erg 
concreet zijn. Het betreft vooral jongeren die "problemen veroorzaken" 
binnen de instelling, zowel ten aanzien van het personeel als van andere 
patiënten, die een bron van heibel zijn, die niet deelnemen aan het 
opvoedkundige programma, die te agressief zijn, en die geïsoleerd moeten 
worden. Het gaat dan zowel om MOF- als VOS-jongeren.  

10.4.3.2 Opvallende punten in het jaarrapport van 2004 
Het rapport van 2004 geeft een stand van zaken weer en een eerste 
beschrijving van de onderzoeksinstrumenten.  

Positie van de For K-eenheden  
Het is onmiddellijk duidelijk dat er zowel gelijkenissen als verschillen zijn 
tussen de verschillende eenheden. Een van de meest opvallende 
verschillen betreft het therapeutische doel. Sommige eenheden zijn van 
mening dat hun belangrijkste rol het voorkomen van recidief is, andere 
vinden dat hun rol in de eerste plaats psychosociaal en medisch (breder) is, 
en weer andere stellen dat hun rol gericht moet zijn op psychiatrische zorg 
en niet op sociale controle.  

Sommige eenheden volgen ook strikter de DSM-IV en weigeren 
bijvoorbeeld jongeren met enkel antisociale gedragsproblemen omdat zij 
van mening zijn dat dit op zich geen psychiatrische problematiek vormt. 

Vergelijkbare projecten in het buitenland  
Het team analyseerde 3 vergelijkbare projecten in Nederland (2) en Texas 
(1) (tabel p. 127) en deed de volgende vaststellingen: 

• Hoewel alle eenheden een psychiatrische behandeling beogen, richten 
sommige van deze eenheden zich op een terugkeer naar de 
gevangenis in een gestabiliseerde mentale toestand, terwijl andere de 
herintegratie in de maatschappij beogen.  

• De duur van een opname is meestal enkele maanden (minimaal 4).  

• Het aanbod kan ambulant zijn (met overnachting en weekendverblijf in 
een andere niet-psychiatrische voorziening). 

• Het aanbod is soms gemengd en betreft jongeren doorgaans ouder dan 
12 jaar (behalve in Texas). 
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Instrumenten voor de uitvoering van de studie  
Het team hanteerde voornamelijk 2 manieren om de nodige gegevens te 
verzamelen: 

• een zeer gedetailleerde registratiefiche, in te vullen door de 
eenheden, betreffende  

o de situatie van de jongere (opleiding, gezinssituatie, huisvesting, 
voorgeschiedenis van hulpverlening door de geestelijke 
gezondheidszorg en de sociale diensten, juridische 
voorgeschiedenis, redenen voor opname en DSM-IV-diagnose); 

o incidenten tijdens de behandeling (fysieke of verbale agressie, 
delinquent gedrag, alcohol- of drugmisbruik, overtreding van de 
regels van de instelling, nood aan time-outs, gedrag van de jongere 
en zijn of haar motivatie in het bijzonder); 

• een toepassing door de eenheden en de ouders van de jongere van in 
de literatuur voorgestelde instrumenten voor de analyse van 
psychiatrische stoornissen, zowel om het profiel van jongeren te 
bepalenkkkkkkkkkkkkk als om de doeltreffendheid van de behandeling te 
metenlllllllllllll.  

Het onderzoeksteam inventariseerde een groot aantal instrumenten en 
pleitte voor de systematische toepassing van vier daarvan (CBCL, YSR, 
MMPI-A en Jesness) in alle behandelingseenheden. Het onderzoeksteam 
wilde deze instrumenten testen op jongeren en hun families en een aantal 
van deze testen ook uitvoeren bij een steekproef van jongeren in K-diensten 
en GI's.  

                                                      
kkkkkkkkkkkkk  Tabel met de verschillende voorgestelde instrumenten voor de analyse van de 

verschillende aspecten van het jongerenprofiel. Rapport 2004, p. 87.  

Het gebruik van deze instrumenten bleek in de praktijk buitengewoon 
complex te zijn, hetgeen de gegevensverzameling bemoeilijkte (zie 
bespreking hieronder). 

10.4.3.3 Opvallende punten in het jaarrapport van 2005 
Nieuwe eenheden namen deel aan het onderzoek. De meeste eenheden 
benadrukten het moeilijke gebruik van de door het onderzoeksteam 
voorgestelde meetinstrumenten, vooral in verband met risicotaxatie. Het 
gebruik van de instrumenten was soms te tijdrovend voor de zorgteams of 
soms gewoon onmogelijk bij personen met beperkte verstandelijke 
vermogens of erg gestoorde personen. Sommige eenheden noemden ook 
het medisch beroepsgeheim als reden om de namen van de jongeren niet 
vrij te geven (waardoor het onderzoeksteam de gerechtelijke dossiers niet 
kon bekijken).  

10.4.3.4 Opvallende punten in het jaarrapport 2006 en voorzichtige 
conclusies van het onderzoeksteam 

Op 18 november 2006 keurden de For-K-eenheden een onderzoeksprotocol 
goed. 

Aanvankelijk was het de bedoeling (2004) om een 
risicobeoordelingsinstrument te gebruiken (PCL:YV, SAVRY en YLS:CMI). 
Dit idee werd opgegeven omdat niet alle voor For-K-eenheden klaar waren 
om dergelijke instrumenten te gebruiken.  

Anderzijds trachtten de onderzoekers rekening te houden met de 
opmerkingen over de mismatch van de instrumenten, die zij als volgt 
classificeerden: 

 

lllllllllllll  Tabel met de verschillende voorgestelde instrumenten voor de analyse van de 
doeltreffendheid van de behandeling op de stoornissen van de jongeren en hun 
mogelijke herintegratie in het maatschappelijke leven. Rapport 2004, p.95-96-97. 
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Figuur 31 – Instrumenten opgenomen in het Onderzoeksprotocol t.a.v. de geformuleerde doelstellingen (Decoene et al. 2006) 
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Met betrekking tot de ondervonden moeilijkheden en de methodologie 
Op methodologisch vlak wijst het team op de volgende problemen: 

• De eenheden ondervinden aanzienlijke moeilijkheden bij het 
verzamelen van de door het onderzoeksteam via de registratiefiche 
gevraagde gegevens, vooral wat het traject van de jongeren betreft. 
Daardoor zijn de gegevens erg onvolledig. 

• De gestelde psychiatrische diagnoses zijn vaag, wat de analyse 
bemoeilijkt. 

Het onderzoeksteam kan de jongere niet volgen omdat zijn of haar identiteit 
niet bekend is. Het ontvangen van anonieme behandelingsrapporten lost 
slechts enkele van deze problemen op. 

Met betrekking tot het profiel en de achtergrond van de jongeren 
Het onderzoeksteam merkt op dat de geanalyseerde gegevens van drie jaar 
vrij beperkt zijn, vooral omdat zij betrekking hebben op een beperkt aantal 
patiënten en de eenheden niet altijd in staat waren om de gevraagde 
informatie voor deze patiënten in te vullen. Het team is dus van mening dat 
er geen gedetailleerd profieltype kan worden vastgelegd. 

Ze trekt wel een aantal zeer algemene conclusies: 

• de psychiatrische diagnoses zijn erg uiteenlopend;  

• de voorgeschiedenis van de jongeren in de For-K’s is vaak chaotisch 
en gekenmerkt door verwaarlozing en misbruik. Drugverslaving, 
psychiatrische en medische problemen of delinquentie komen ook 
regelmatig voor in de families van herkomst.  

• For-K-jongeren hebben meestal ook een zeer omvangrijke 
voorgeschiedenis van hulpverlenings- en 
jeugdbeschermingsmaatregelen. De meesten van hen werden al 
eerder opgenomen in psychiatrische zorginstellingen en 
gemeenschapsinstellingen.  

• Wat de psychiatrische stoornissen betreft, tonen de eerste resultaten 
van de verschillende in het protocol opgenomen instrumenten dat de 
jongeren op verschillende schalen hogere scores hebben dan 
gewoonlijk, zowel voor variabelen die betrekking hebben op 
internaliserende problemen als voor variabelen die betrekking hebben 
op externaliserende problemen. Het was echter nog te vroeg om de 
jongeren in de For-K’s te vergelijken met die in andere voorzieningen 
(K-dienst en GI). 

Met betrekking tot de doeltreffendheid van de behandeling  
Het onderzoeksteam onderzocht de individuele trajecten van de jongeren 
van wie het voldoende gegevens had en suggereert op basis daarvan dat 
er tendenzen zijn van verbetering bij ontslag in vergelijking met de situatie 
bij opname, maar ook soms met een recidief 3 maanden na ontslag. Het 
onderstreept echter dat er meer gegevens nodig zijn.  

 Bespreking 
De werkzaamheden van het onderzoeksteam dat de evaluatie moest 
uitvoeren, tonen hoe complex het is om een wetenschappelijke studie uit te 
voeren bij een populatie met een combinatie van delinquente, psychiatrische 
en sociale problemen.  

Bij stopzetting van de studie wees het onderzoeksteam erop dat het over 
zeer onvolledige gegevens beschikte, vooral met betrekking tot de juridische 
voorgeschiedenis en de psychiatrische diagnose van de jongeren. De 
eenheden van hun kant legden de nadruk op de omslachtige procedure en 
de ontoereikendheid van bepaalde instrumenten. Er waren bovendien grote 
verschillen tussen de eenheden wat betreft het primaire behandelingsdoel 
(recidief voorkomen versus de psychiatrische stoornis behandelen). 

Het is belangrijk om te begrijpen dat dit onderzoek uitging van de hypothese 
dat de For-K’s de spil zouden zijn van een toekomstig geestelijke 
gezondheidszorgtraject voor deze jongeren. Deze logica veranderde 
radicaal met de invoering van de netwerken, die de nieuwe drijvende kracht 
achter deze zorgtrajecten moesten worden.   
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De FOD Volksgezondheid nam vervolgens de evaluatie van de For-K’s op 
zich. We merken op dat, ook al werd dit onderzoek niet voortgezet, de teams 
van de For-K eenheden elk op hun eigen manier bleven deelnemen aan de 
talrijke onderzoeksprojecten over forensische psychiatrie bij kinderen en 
adolescenten.  

10.5 Zelfevaluatie van de For-K’s 
Na de eerste evaluatie van het pilootproject voor de jaren 2004-2006 door 
een extern team vond een diversificatie plaats van de opdrachten van de 
For-K's. De functie van zorgtrajectcoördinator werd in het leven geroepen, 
evenals outreaching en crisisbedden.  

De evaluatie van deze For-K-“zorgtrajecten” moest gebeuren via een 
jaarlijks activiteitenverslag. Daarnaast publiceerden de For-K’s zelf op 
kritische wijze hun gegevens over de behandeling van patiënten. Zo 
beschrijven verschillende publicaties (bijv. (Crommen 2018, Debruyne 
2018, Hoffmann et al. 2011, Keersmaekers 2019, Samyn 2017, Samyn 
2018, Decoene et al. 2018)) het traject van jongeren en hun behandeling in 
de For-K’s. 

Er werd ook een “Espace-K”-opdracht gepland voor verschillende For-K's, 
waaronder het CHJ Titeca en de PZ Heilige Familie. Dit project was gericht 
op de multidisciplinaire behandeling van psychiatrische patiënten met een 
chronische en complexe problematiek. De begunstigden van het 
therapeutische project zijn uitsluitend patiënten met een chronische en 
complexe psychiatrische problematiek binnen een specifieke 
leeftijdscategorie, namelijk adolescenten van 15 tot 20 jaar met een dossier 
bij de jeugdrechtbank en met ernstige psychische stoornissen, namelijk 
psychotische stoornissen in ruime zin (vooral gekenmerkt door een 
veranderd contact met de werkelijkheid) en ernstige stemmingsstoornissen, 
al dan niet met daarmee gepaard gaande comorbiditeit.   

Er werd een specifieke werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van 
de FOD Volksgezondheid, een vertegenwoordiging van de verschillende 
soorten zorgverleners die bij de therapeutische projecten betrokken zijn, 
alsook een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken. De vertegenwoordigers van de 

overlegplatformen voor geestelijke gezondheidszorg die in de door de FOD 
Volksgezondheid samengestelde begeleidingscommissie zetelen en 
vertegenwoordigers van het RIZIV kunnen ook worden uitgenodigd. De 
opdrachten zijn: 

• gegevens verzamelen waarmee de conformiteit van het project met de 
elementen in de overeenkomst kan worden gecontroleerd; 

• het project evalueren op basis van de gegevens verzameld in het kader 
van de rubriek "Evaluatie van de overeenkomst en overdracht van 
gegevens"; 

• de FOD Volksgezondheid op de hoogte brengen van de resultaten van 
deze evaluatie en, indien van toepassing, de FOD Volksgezondheid 
voorstellen om de overeenkomst op te zeggen; 

• de ingediende aanvragen tot het aanbrengen van bepaalde wijzigingen 
aan de overeenkomst onderzoeken en de FOD Volksgezondheid 
hierover adviseren. 

Voor de uitvoering van de opdracht heeft de FOD de door het 
onderzoeksteam voorgestelde registratiefiches vervangen door de "Fiche 
FOD Volksgezondheid", die feitelijke gegevens en wat meer klinische 
gegevens bevat. Deze fiches werden opgemaakt door de FOD 
Volksgezondheid samen met de voormalige zorgtrajectcoördinatoren (CTS) 
NL en FR (één per Hof van Beroep) en twee "coaches" (NL Patrick Janssens 
en FR Etienne Joiret). Deze fiches werden ook voorgelegd aan de 
verschillende For-K-settings (niet zonder problemen) en na officiële 
bekrachtiging opgenomen in de jaarlijkse overeenkomsten. 

Maar volgens de actoren:  

« is het protocol niet erg volledig en laat het geen klinisch onderzoek 
toe. Het is vooral de bedoeling om het traject van de jongere in de 
zorginstellingen waar hij of zij eerder verbleef en later zal verblijven, te 
illustreren om het belang van het gebruik van een For K aan te tonen.  

In dit verband moet worden opgemerkt dat wij destijds hadden 
gevraagd om met de steun van de FOD Volksgezondheid een 
softwareprogramma (in de vorm van een gegevensbank) te ontwikkelen 
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om de registratie en de verwerking van de gegevens te 
vergemakkelijken, maar dit was niet mogelijk. Daarom gebruiken wij 
Excel-rekenbladen. Wat mij betreft, kan slechts een deel van de 
gegevens worden gebruikt voor de activiteitenverslagen. Dit gezegd 
zijnde, deze dragers kunnen makkelijk worden aangepast en zijn niet 
tijdrovend om in te vullen. Als men de situatie van de jongere goed kent, 
duurt het 30 tot 45 minuten om het formulier in te vullen. 

Bovendien waren sommige schalen niet valide of niet toepasbaar op 
adolescenten; wij waren niet tegen het principe van relevant onderzoek, 
maar het voorgestelde/opgelegde protocol was niet erg afdoend en er 
werden gaandeweg schalen of gegevens toegevoegd.»  

Persoonlijke communicatie van Etienne Joiret, CHJT, 18/12/2020. 

Behalve het ontwerp van de fiche bleek de fiche ook moeilijk voor sommige 
jongeren en sommige families, die de betekenis ervan niet begrepen of 
gewoonweg weigerden om deel te nemen aan de tests.  

Het klinische team stelde zich ook vragen bij de tijd die zij hadden besteed 
aan de gegevensverzameling ten koste van hun eigenlijke klinische tijd. 

Deze Espace-K-opdracht werd om verschillende redenen verlaten: 

• het overlapte met de opdracht van de zorgtrajectcoördinator (CTS); 

• er was onenigheid over de inhoud van de beoordelingsschalen (weinig 
of niet aangepast aan de doelgroep) die de FOD Volksgezondheid wilde 
gebruiken in de zorginstellingen voor een evaluatie van het 
patiëntenzorgtraject; 

• het evaluatieproces verhoogde aanzienlijk de werklast.  

Bespreking 
De jongerentrajecten zijn inderdaad uiteenlopend, en sinds 2004 is de 
symptomatologie diverser en zijn de leeftijdsgroepen veranderd. De 
dynamiek rond de netwerken leidt tot meer flexibiliteit en soepelheid ten 
aanzien van de opnamecriteria. We zien de laatste jaren meer jongeren met 
een "dubbele diagnose" of gedwongen opnames. 

Het kan interessant zijn om de zaken beter te objectiveren ten behoeve van 
het politieke beleid, om de reflecties van de netwerken en de 
zorgvoorzieningen te stofferen en, indien mogelijk, de vastgestelde 
evoluties vanuit een meer "wetenschappelijk" perspectief te kunnen 
benaderen, zowel descriptief als feitelijk. 

De kwestie van een intersectorale gegevensbank (CGG, justitie, jeugdhulp, 
personen met een handicap) is nog steeds actueel, maar ze moet 
dynamisch zijn en toelaten om oude gegevens nuttig te bewaren. Ze moet 
overigens bruikbaar zijn voor teams in het ziekenhuis en in de instellingen 
om met een zekere afstand bepaalde fenomenen te objectiveren. Ze moeten 
binnen een bepaalde maximumtermijn kunnen worden ingevuld en ook 
klinisch nuttig zijn voor de behandeling van de patiënt (in real time).   

10.6 Enquêtes van de FOD Volksgezondheid 

 Inleiding 
In 2016 hield de FOD Volksgezondheid een enquête bij de For-K's 
(rechtstreeks bij de eenheden intensieve zorgen en crisisbedden) en bij de 
netwerken voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in 
het kader van de ontwikkeling van het nieuwe geestelijke 
gezondheidszorgbeleid voor kinderen en jongeren. Het algemene doel 
was om door te gaan met de ontwikkeling van programma’s voor crisiszorg 
en langdurige zorg, voor intersectoraal consult en liaison, maar ook met de 
versterking van het geestelijk gezondheidszorgaanbod voor kinderen en 
jongeren met een dubbele diagnose, namelijk een verstandelijke beperking 
en geestelijke gezondheidsproblemen (gedragsstoornis en/of 
psychiatrische stoornissen).  

De intentie van de overheden en bevoegde instanties (federale staat, 
gemeenschappen en gewesten) was om, in overeenstemming met het 
federale plan 2015-2020 voor een nieuw geestelijke gezondheidszorgbeleid 
voor kinderen en jongeren, de pilootprojecten (For-K, netwerken voor 
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren) te evalueren en om 
praktijken te onderzoeken die op termijn kunnen worden gebruikt voor 
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een eventuele structurele financiering van de nieuwe geestelijke 
gezondheidszorgnetwerken voor kinderen en jongeren.  

Vervolgens werd het KCE in 2018 gevraagd om deze vragenlijsten te 
analyseren en de mogelijkheid te beoordelen om onderzoek te doen naar 
For-K’s en de integratie in de structurele financiering van de ziekenhuizen. 
We hebben de ingevulde vragenlijsten gebruikt om de resultaten te 
analyseren. De resultaten en conclusies hebben geleid tot deze KCE-studie. 

 Methode 

10.6.2.1 De For-K-enquête 
De For-K-enquête bestaat uit twee delen:  

• een tabel met 29 indicatoren die naar alle For-K-eenheden (intensieve 
behandelingseenheden - IBE's en crisisbedden) werd gestuurd. Elke 
eenheid moest de tabel invullen voor de jaren 2013, 2014 en 2015 en 
daarbij een onderscheid maken tussen de IBE's en de crisisbedden, 
alsook een gemiddelde bezetting voor deze periode. De antwoorden 
werden verwacht tegen 12/02/2016. 

• Er werden twee extra open vragen gesteld:  

o Welke diensten konden niet beantwoorden aan een 
opnameaanvraag? Waarom?  

o Wat is het profiel van de opgenomen jongeren? In welk bedtype? 

De For-K-eenheden kregen vooraf geen raamwerk mee: elke eenheid kon 
dus zelf bepalen hoe gedetailleerd de gedeelde informatie was. We lezen 
en interpreteren daarom voorzichtig:  

• de gebruikte terminologie voor elke dienst varieert tussen de eenheden, 

• de gegevens bevatten geen enkele verklarende piste, 

• sommige verslagen bevatten geen enkel cijfergegeven, alleen de 
redenen voor de niet-verstrekte zorg, 

• sommige For-K eenheden gaven de informatie niet volgens het bedtype 
(IBE-bedden, crisisbedden, hervalbedden), 

• sommige For-K eenheden hebben de opnameredenen per jaar 
ingedeeld, 

• de redenen voor niet-verstrekte zorg zijn nauw gelinkt aan de 
opnamecriteria: sommige redenen voor zorg worden niet 
gerapporteerd, aangezien ze voortvloeien uit de opnamecriteria en dus 
impliciet zijn. 

10.6.2.2 De enquête bij de netwerken GGZ voor kinderen en 
jongeren  

In 2016 heeft de FOD Volksgezondheid in het kader van het nieuwe 
geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren aan de 
netwerkcoördinatoren van de netwerken GGZKJ gevraagd om per provincie 
overleg te plegen over de jongeren met een gerechtelijk dossier en met nood 
aan psychiatrische zorg. De FOD Volksgezondheid wilde de mening en de 
visie verzamelen van de nieuwe netwerken en van alle betrokken actoren 
(jeugdrechters, magistraten, Jeugdhulp, gemeenschapsinstellingen, het 
“Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées” 
(AWIPH), onderwijs, enz.) in het werkgebied van de netwerken over de zorg 
voor jongeren onder gerechtelijke maatregel met psychische of 
psychiatrische stoornissen (MOF, VOS en GO).  

Hoewel er sinds 2016 nog steeds contacten zijn binnen de netwerken voor 
geestelijke gezondheid die zich bezighouden met de For-K-thematiek (met 
name het netwerk Archipel, dat zeer actief is op dit gebied), hebben de 
netwerken de FOD geen gestructureerde analyse meer gegeven over deze 
thematiek. Wel werden zij in 2019 geraadpleegd tijdens een focusgroep die 
door het KCE-onderzoeksteam werd georganiseerd (zie hoofdstuk 8).  

Deze enquête omvatte een reeks vragen met betrekking tot de For-K IBE 
en For-K-crisisbedden.  
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• De netwerkcoördinator legt aan alle betrokken partners uit wat de visie 
van het netwerk is op de zorgtrajecten voor jongeren onder 
gerechtelijke maatregel en welke ondersteuning aan deze specifieke 
(sub)doelgroep wordt geboden. Op welke data werden de 
bijeenkomsten hiervoor georganiseerd? Wie werd uitgenodigd? Welke 
sectoren vertegenwoordigden ze? Wie was aanwezig? Wat waren de 
agendapunten? In welke mate namen kinderen, adolescenten en hun 
omgeving hieraan deel? Wat is er concreet beslist?  

• Wat is de specifieke doelgroep voor de ondersteuning van jongeren met 
psychische of psychiatrische stoornissen die onder gerechtelijk toezicht 
staan? Beschrijf of het netwerk onderscheid wil maken tussen 
delinquente MOF-, VOS en/of GO-jongeren. Wil het netwerk een 
onderscheid maken tussen jongeren onder gerechtelijke maatregel en 
jongeren zonder gerechtelijke maatregel met psychische of 
psychiatrische stoornissen? Op basis van welke argumenten? Bepaal 
de specifieke doelgroep met behulp van de volgende parameters: 
leeftijd, geslacht, psychische of psychiatrische problemen, 
comorbiditeit, enz. Omvat het netwerk de volgende doelgroepen: 
jongeren met verslavingsproblemen, jongeren met een dubbele 
diagnose, jongeren met seksuele problemen, jongeren onder de 12 
jaar,... ?  

• Is het nodig om alle netwerken te laten samenwerken in functie van 
specifieke doelgroepen, thema's, enz. binnen de bredere doelgroep van 
jongeren die onder gerechtelijk toezicht staan? Moet samenwerking 
mogelijk blijven in de hoven van beroep? Zo ja, specificeer.  

• Wat is de visie van het netwerk op de zorg (screening, diagnose, 
behandeling en doorverwijzing) van jongeren met psychische of 
psychiatrische stoornissen onder gerechtelijke maatregel (ook voor 
gedwongen opname)? Houd rekening met de functies zoals 
gedefinieerd in de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 
voor kinderen en jongeren.  

• Heeft het netwerk specifieke aanbevelingen met betrekking tot 
vooropnames, opnames, mogelijkheden voor "time-out", behandeling 

en inclusie van deze jongeren (ook voor GO)? Specificeer altijd de 
specifieke veiligheidsnormen en aanbevelingen.  

• Beschrijf de samenwerking tussen de verschillende sectoren bij de 
opname van jongeren met psychische of psychiatrische stoornissen 
onder gerechtelijke maatregel (ook voor GO). Wie doet wat? Hoe wordt 
het gedaan? Met welke resultaten?  

• Beschrijf de samenwerking met jeugdrechters en 
jeugdbeschermingsinstellingen (vooral gemeenschapsinstellingen).  

• Beschrijf de bestaande overlegorganen met betrekking tot de opname 
van deze jongeren. Hoe wil het netwerk dit overleg in de toekomst 
organiseren?  

• Hebt u nog suggesties met betrekking tot deze vragenlijst? Zo ja, 
welke?  

In dit hoofdstuk worden de verschillende rapporten die de GGZ-netwerken 
voor kinderen en adolescenten aan de FOD samengevat, met de meningen 
en ervaringen van de deelnemers aan deze verschillende werkgroepen. Elk 
provinciaal netwerk was vrij om dit overleg te organiseren. Daarom 
verschillen de mate van gedetailleerdheid en de behandelde thema's in de 
rapporten, ook al stelde de FOD een gemeenschappelijke leidraad voor 
vragen op. Mogelijk zijn bepaalde thema's dus niet besproken, maar dit mag 
niet worden beschouwd als een indicator voor het ontbreken van het thema 
of vragen hieromtrent binnen het netwerk. Alle netwerken, met 
uitzondering van de provincie Luxembourg, hebben de enquête 
ingevuld. De verschillende rapporten werden opgesteld in 2016: sommige 
aanbevelingen of projecten zijn misschien al uitgevoerd of geëvolueerd.  

De resultaten van deze enquête worden voorgelegd in 4 punten:  

• Doelgroepen 

• Samenwerking binnen de netwerken en tussen hoven van beroep 

• Zorg voor jongeren in For-K-eenheden 

• Aanbevelingen  
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 Resultaten van de For-K-enquête - Deel 1 over de 
indicatoren 

Deze enquêtes werden geanalyseerd vóór de start van het KCE-
onderzoek en de hier voorgelegde resultaten zijn rechtstreeks uit de 
vragenlijsten gehaald, zonder algemeen overzicht van de verschillende 
individuele situaties van de For-K-eenheden. Zij roepen talrijke vragen op. 
De meer algemene analyse van de jaarverslagen (zie Hoofdstuk 5 
For-K-jaarverslagen) maakt een betere bespreking van deze gegevens 
mogelijk. 

10.6.3.1 Aantal beschikbare bedden  
Betreffende het aantal bedden per ziekenhuis stellen we het volgende vast: 

• In de UKJA in Antwerpen worden de 8 IBE-bedden bij de 8 SGA-bedden 
geteld (waar jongeren met agressieve gedragsstoornissen worden 
opgenomen), 

• In het CH Jean Titeca in Brussel zijn er twee IBE's met in totaal 28 
For-K-bedden, alsook 8 bedden voor "beschut wonen". Deze laatste, 
ook gefinancierd via de For-K-enveloppe, werden vrijwillig door Titeca 
toegevoegd om de continuïteit van de zorg te waarborgen, 

• In IsoSl in Luik (IsoSl - Les CaKtuS) aanvaardde de FOD een 
versoepeling van de regels, zodat IBE-bedden niet-veroordeelde 
jongeren of jongeren onder de 12 jaar kunnen opvangen,  

• In Limburg, Sint-Truiden (Asster - Spika 2) en Bilzen (Medisch centrum 
St Jozef) worden subsidies toegekend voor 2 For K-crisisbedden, maar 
zijn er daadwerkelijk 3 ter beschikking gesteld. 

10.6.3.2 Aantal aanvragen - aantal patiënten: evolutie per jaar 
(2013-2015) 

Het totale aantal aanvragen voor alle eenheden samen bedraagt meer dan 
duizend per jaar (voor 2013 tot 2015) met een jaarlijks aantal opnames van 
650 (Figuur 32). De redenen van niet-opname werden bevraagd in een open 
vraag. 

• Voor MOF-eenheden bedraagt het totale aantal aanvragen ongeveer 
400 per jaar voor een jaarlijks aantal opnames van maximaal 200 
patiënten. Het verschil tussen het aantal aanvragen en het aantal 
opnames is het grootst in het CHJT (verhouding 3:1). 

• Voor de MOF/VOS/GO-eenheden bedraagt het totale aantal aanvragen 
ongeveer 200 per jaar voor een jaarlijks aantal opnames van maximaal 
200 patiënten. Het verschil tussen het aantal aanvragen en het aantal 
opnames is kleiner dan bij MOF-jongeren in IBE’s.  

• Voor For-K-crisisbedden ligt het totale aantal aanvragen rond de 600 
per jaar, terwijl het aantal opnames meer dan 300 per jaar bedraagt en 
elk jaar toeneemt. 
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Figuur 32 – Aantal aanvragen en opnames per jaar voor de jaren 2013 tot 2015  

 
 

Gerechtelijke status 
Figuur 33 geeft de gerechtelijke status van jongeren weer:   

• Voor de MOF-eenheden vinden we voornamelijk jongeren onder 
gerechtelijke maatregel voor MOF. Ondanks alles bevindt zich daar een 
minderheid van VOS-patiënten.  

• In de MOF/VOS/GO-eenheden vinden we voornamelijk jongeren onder 
gerechtelijke bescherming voor VOS. Desalniettemin maken MOF- en 
GO-patiënten bijna de helft van de populatie van deze eenheden uit.  

• Voor de crisisbedden is de verdeling van de juridische status van 
patiënten vergelijkbaar met die van de MOF/VOS/GO-eenheden.  
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Figuur 33 – Het jaarlijkse aantal patiënten volgens juridische status van de jongeren voor de jaren 2013 tot 2015  

 
MOF: een als misdrijf omschreven feit, VOS: verontrustende opvoedingssituatie, GO: gedwongen opname 

10.6.3.3 Psychiatrische stoornissen 
In alle eenheden samen zijn de meest frequente psychiatrische stoornissen 
ernstige gedragsstoornissen (EGS), zoals weergegeven in Figuur 34. 
Drugsproblemen en seksuele problematiek komen vaker voor op MOF-
afdelingen, terwijl dubbele diagnoses vaker voorkomen bij crisisbedden. 
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Figuur 34 – Psychiatrische stoornissen bij jongeren per jaar voor de jaren 2013 tot 2015  

 
 

10.6.3.4 Hervalbedden 
Het aantal personen dat meerdere keren op de eenheid wordt opgenomen, 
bedraagt ongeveer 20% (Figuur 35). Het aantal is relatief stabiel, behalve 
voor het jaar 2015, waar we een stijging zien in de MOF-eenheden. 
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Figuur 35 – Percentage jongeren dat meerdere keren per jaar op de eenheid wordt opgenomen voor de jaren 2013 tot 2015  

 
 

10.6.3.5 Gemiddelde opnameduur 
De gemiddelde opnameduur in het ziekenhuis stijgt elk jaar een beetje. Voor 
de MOF-eenheden is dit 154 dagen, of minder dan 6 maanden, met een 
minimale duur van 81 dagen en een maximale gemiddelde duur van 255 
dagen. Voor de MOF/VOS/GO-eenheden is dit 90 dagen (3 maanden), met 
een minimale gemiddelde duur van 44 dagen en een maximale gemiddelde 
duur van 167 dagen. Voor crisisbedden is dat 15 dagen (2 weken). 
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Figuur 36 – Gemiddelde hospitalisatieduur in dagen per jongere per jaar voor de jaren 2013 tot 2015  

 
 

 Resultaten van de For-K-enquête - Deel 2 over de twee open 
vragen 

Voor alle jaren samen rapporteerden de For-K-eenheden de redenen voor 
niet-opname, die per definitie ook het profiel van de jongeren in de For-K-
eenheden bepalen. We kunnen deze elementen als volgt opsommen: 

• Intelligentiequotiënt lager dan 70, autismespectrumstoornissen 
die therapeutische opbouw verhinderen (n = 14) 

• Geen vraag of medewerking van de jongere (n=9): bepaalde 
verslagen melden dat de aanvraag niet meer bestaat op het moment 
van de opname, zodat de opname ongeldig is. Het proces van de 
vooropname wordt door 3 For-K eenheden genoemd als een 
mogelijkheid om de ongeldigheid van de aanvraag op het moment van 
de opname te voorkomen. De afwezigheid van een aanvraag betekent 
niet altijd dat er geen zorg wordt verleend: het mobiele team, een 

ambulante dienst of het For-K-team kan een begeleiding voorstellen om 
in een vooropnamefase de aanvraag te doen ontstaan. Twee For-K 
eenheden vermelden ook de noodzaak om de toestemming van de 
ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers te verkrijgen.  

• Drugsverslaving als primair probleem (n = 8): dit wordt getolereerd 
op voorwaarde dat de drugsverslaving secundair is aan een 
psychiatrisch probleem dat de opname op de For-K eenheid 
rechtvaardigt. 

• Plaatsgebrek (n=7): het aantal jongeren dat door plaatsgebrek niet in 
een IBE wordt behandeld, wordt berekend op één of twee jongeren per 
werkjaar. Dit aantal stijgt als het gaat om plaatsen voor crisisbedden. 
Het plaatsgebrek wordt opgelost door een beroep te doen op het 
netwerk, namelijk door outreaching op te starten in de structuren van 
jeugdhulp of de intensieve ambulante zorg.  
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• Leeftijd (n = 8): drie For-K eenheden vangen geen jongeren op onder 
de 12 jaar en raden dit type opname af. Een For-K eenheid wijst op de 
noodzaak om creatief te zijn in het vinden van oplossingen voor de 
allerjongsten. De leeftijd jonger dan 12 jaar blijkt ook een factor voor 
niet-opname in een crisisbed (n=3). Anderzijds wordt een behandeling 
soms niet gestart omdat de jongere bij aanvang van de behandeling te 
oud is (zoals een jongere op de wachtlijst die tijdens de wachttijd 18 
jaar wordt). Jongeren die niet aan de leeftijdscriteria beantwoorden, 
worden doorverwezen naar voorzieningen voor volwassen.  

• Afwezigheid van psychiatrische pathologie (n = 6): de problematiek 
van jongeren wordt als niet-psychiatrisch beschouwd. Een For-K 
eenheid verklaarde dat een opname zelfs voor de jongere nadelig zou 
zijn geweest vanwege diens problematiek. Ten tijde van de opmaak van 
het verslag wachtte één For-K eenheid ook nog op de definitieve 
beoordeling van een jongere.  

• Niet-justitiële dossiers/onaangepaste juridische kwalificatie (n=7): 
sommige eenheden aanvaarden alleen MOF, andere alleen VOS, de 
zorgweigering is dus ingegeven door administratieve redenen. In 
bepaalde gevallen gaat de aanvraag rechtstreeks uit van jeugdhulp, 
zonder machtiging van de jongere, wat niet strookt met de 
opnamecriteria van de For-K eenheden (met uitzondering van la 
Kapelline in Bergen, dat jongeren via jeugdhulp opneemt zonder 
juridisering van het dossier).  

• Buiten het gebied van het Hof van Beroep (n = 6): 5 For-K eenheden 
in Vlaanderen en 1 For-K eenheid in Brussel geven voorrang aan 
jongeren van hun eigen Hof van Beroep.  

• Seksuele problematiek (n=6): terwijl verontrustende situaties van 
seksuele aard zelden als problematisch worden beschouwd, is 
afwijkend seksueel en agressief gedrag van jongeren een reden om 
zorg te weigeren - vooral wanneer dit gedrag het hoofdprobleem vormt 
- in gemengde eenheden en in eenheden waar de infrastructuur de 
veiligheid van alle jongeren niet kan waarborgen of wanneer de 
aanwezigheid van deze jongeren het gezamenlijke pedagogische en 
therapeutische project in gevaar brengt. Het in gevaar brengen van het 

collectieve pedagogische en therapeutische proces wordt door twee 
For-K eenheden uitdrukkelijk als reden tot weigering aangevoerd. Twee 
For-K eenheden weigeren ook jongeren met een antisociale en 
psychopathische persoonlijkheidsstoornis. Eén For-K eenheid haalt 
expliciet het gebrek aan garanties voor de openbare veiligheid aan 
(waaronder de gevolgen voor de aansprakelijkheid van de artsen).  

• Therapeutische alternatieven tijdens de opnameprocedure (n=5): de 
jongere wordt naar de ambulante zorg verwezen of wordt in het kader 
van een vrijwillige opname zonder enige dwang naar bijvoorbeeld een 
K-eenheid doorverwezen.  

• Zwangerschap (n = 3) 

• Onvoldoende kennis van het Nederlands (n = 2) 

• De jongere heeft geen verblijfplaats (n = 1)  

• Weglopen tijdens de opnameprocedure (n = 1) 

• Geslacht (n = 1): dit criterium moet worden gekoppeld aan de 
opgenomen profielen, sommige eenheden zijn gemengd, andere zijn 
alleen voorbehouden voor jonge meisjes/jongens.  

• Eetstoornissen als hoofdaandoening (n = 1)  
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 Resultaten van de enquête bij de netwerken GGZ voor 
kinderen en jongeren 

10.6.5.1 Doelgroepen 

Onderscheid tussen jongeren volgens gerechtelijke status 
Voor de provincies West- en Oost-Vlaanderenmmmmmmmmmmmmm moet een 
onderscheid worden gemaakt in het vereiste (specifieke en 
gespecialiseerde) kader: bescherming, sociale ernst en nood, nood aan een 
intensiever kader, dringendheid van de interventie, ... De juridische status 
van de jongere is een van de factoren die bepalen welke zorg en 
ondersteuning nodig is. Volgens de netwerken in Oost- en West-Vlaanderen 
wordt het onderscheid absurd als het statuut van de jongere wordt 
aangepast om toegang tot de zorg te verkrijgen en om tekorten in het 
aanbod op te vangen in plaats van het aanbod af te stemmen op de reële 
nood van de jongere (en zijn familie). Jongeren met een VOS-status mogen 
met andere woorden niet schuldig worden bevonden aan strafbare feiten om 
een plaats in een zorgdienst te krijgen.  

In de For-K UKJA (geïntegreerd in het provinciaal netwerk van 
Antwerpen) is de opvang in For-K specifiek en voorbehouden aan jonge 
jongens van 12 tot 17 jaar die zedenfeiten hebben gepleegd. Jonge meisjes 
en kinderen jonger dan 12 jaar worden ambulant begeleid. Op de SGA-
afdeling in UKJA worden jongens van 12 tot 17 jaar met een JRB-VOS-
status, een OCJ-VOS-status en op vrijwillige basis met dezelfde problemen 
als jongens met een MOF-status opgevangen in de For-K. 

Het provinciaal netwerk Limburg maakt geen onderscheid tussen 
jongeren op basis van hun juridische status (MOF/VOS/GO), maar 
onderstreept de noodzaak om het onderscheid tussen justitiële jongeren en 
niet-justitiële jongeren te herdenken omdat hun therapeutische en sociale 
noden vaak dezelfde zijn. Dezelfde opmerking kan worden gemaakt voor 
jongeren onder de 12 jaar.  

                                                      
mmmmmmmmmmmmm De netwerken hebben gezamenlijk overleg gepleegd. 

Het Brusselse netwerk voor geestelijke gezondheidszorg maakt geen 
onderscheid tussen jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) 
hebben gepleegd, in een verontrustende situatie (VOS) of een gedwongen 
opname (GO) verkeren, hoewel ze onder het toezicht van verschillende 
autoriteiten staan. Het is altijd een kwestie van hulp en zorg onder dwang. 
Voor het Brusselse netwerk is het daarentegen problematisch om kwetsbare 
jongeren die afhankelijk zijn van de SAJ op te vangen tussen jongeren met 
zware criminele problemen. SAJ-jongeren moeten daarentegen toegang 
krijgen tot de IBW’s op voorwaarde dat de dagvergoeding wordt gedekt via 
de aanmelding, net zoals de forensische K-crisisbedden ook toegankelijk 
moeten zijn op aanvraag van de SAJ, op voorwaarde dat deze jongeren 
zowel aan een psychiatrische of ernstige psychische stoornis lijden als 
storend gedrag vertonen, waardoor zij niet in een K-dienst kunnen worden 
opgevangen.  

Het Vlaams-Brabantse netwerk vindt dat het onderscheid tussen 
gerechtelijk/niet-gerechtelijk en, in het kader van gerechtelijke maatregelen, 
tussen MOF/VOS/GO-statussen niet de enige leidende principes mogen zijn 
voor het bepalen van de gepaste zorg voor een jongere of van een 
zorgcircuit per categorie. De groep dringt aan op de overlapping tussen de 
verschillende categorieën en dus de flexibiliteit van de zorg. 

Het Waals-Brabantse netwerk benadrukt het evolutieve karakter van de 
jongerenproblematiek, waardoor het moeilijk is om ze in één categorie onder 
te brengen. Ze onderstrepen desalniettemin de moeilijkheid om plaatsen te 
vinden voor VOS-jongeren in vergelijking met MOF-jongeren. Bovendien 
beschikt Waals-Brabant niet over For-K-bedden in zijn geografisch gebied, 
aangezien deze zich bevinden in Titeca, in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.  

Een soortgelijke situatie doet zich voor in de provincie Namur, waar de 
For-K-bedden zich allemaal buiten het netwerk voor geestelijke 
gezondheidszorg bevinden. De benadering is generalistisch, zonder 
onderscheid tussen de verschillende juridische statussen. Het netwerk 
plaatst ook vraagtekens bij het onderscheid tussen jongeren in gedwongen 
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hulpverlening (onder gerechtelijke maatregel) en in vrijwillige hulpverlening 
(zonder gerechtelijke maatregel).  

Het Henegouwse netwerk stelt voor om de doelgroep "jongeren onder een 
gerechtelijke beslissing" te noemen, voor zover de zorg geval per geval 
wordt verstrekt, in functie van de problematiek en de vraag: op het terrein 
zijn de therapie en de begeleiding dezelfde voor de verschillende 
MOF/VOS/GO-statussen. 

In de provincie Liège worden jongeren zonder gerechtelijke status niet op 
vrijwillige basis toegelaten tot de Luikse forensische voorziening. Echter, de 
afdeling kinderpsychiatrie van het CHR Citadelle (in hun klassieke K-
bedden) en de CaKtuS-eenheid van Petit Bourgogne (in de 4 A-bedden van 
de eenheid) laten de behandeling van deze jongeren zonder gerechtelijke 
maatregel toe in hun structuren. De beperking om SAJ-jongeren op te 
vangen op de For-K-eenheden waar ook MOF-jongeren verblijven, is het 
risico dat de SAJ afhankelijke, kwetsbare jongeren op dezelfde eenheid 
omgaan met jongeren die ernstige criminele feiten hebben gepleegd. De 
twee Luikse instellingen die bij het forensische circuit betrokken zijn, stellen 
voor om de forensische K-crisisbedden toegankelijk te maken voor 
aanvragen van de SAJ, op voorwaarde dat deze jongeren zowel lijden aan 
een psychiatrische of ernstige psychische stoornis als storend gedrag 
vertonen waardoor ze niet in een K-dienst kunnen worden opgevangen, en 
dat deze verwijzing zowel door de netwerkarts als door de arts van de 
opname-eenheid wordt gevalideerd. 

                                                      
nnnnnnnnnnnnn Het Luxemburgse netwerk ook, maar het behoort niet tot de respondenten. 

Tabel 31 – Sleutelelementen m.b.t. het onderscheid volgens 
gerechtelijke status 

• Hoewel de behandeling van de verschillende justitiële profielen 
in grote lijnen dezelfde is, wordt het samen onderbrengen van 
MOF- en VOS-jongeren of zelfs van jongeren die niet onder 
gerechtelijke maatregel vallen, als risicovol beschouwd. Het 
onderscheid is vooral gerechtvaardigd vanwege de veiligheid 
en het gemeenschapsleven eerder dan om psychiatrische en 
sociale redenen. 

• Slechts twee netwerkennnnnnnnnnnnnn (Namur en Brabant Wallon) 
hebben geen For-K-bedden in hun territoriaal gebied. 

• Toegang tot de forensische crisisbedden is mogelijk voor de 
jongeren die niet onder gerechtelijk toezicht staan in de 
provincies Liège en het Brussels Gewest. 

Leeftijd 
Vijf provinciale netwerken melden een gebrek aan oplossingen voor 
jongeren jonger dan 12 jaar (Liège, Namur, Brussel, Limburg en 
Antwerpen). Geen enkel netwerk vermeldt uitdrukkelijk de 18-plussers, 
hoewel het Brusselse netwerk de mogelijkheid aanhaalt om het verblijf in de 
psychiatrische (forensische) ziekenhuizen te verlengen tot na de leeftijd van 
18 jaar, en zelfs om opnames vanaf 17 jaar te aanvaarden. In de provincie 
Namur bestaat een therapeutisch aanbod voor jongeren ouder dan 18 jaar 
om de continuïteit van de zorg te ondersteunen.  

Verslavingen 
Zes netwerken maken expliciet melding van de verslavingsproblematiek: 
Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel, Liège, Limburg en Namur. In de 
provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Liège worden jongeren met een 
problematisch middelenmisbruik doorverwezen naar het ambulante netwerk 
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of een andere voorziening die gespecialiseerd is in verslavingszorg in plaats 
van naar een For-K-zorgeenheid. In de provincie Namen wordt het huidige 
aanbod voor de begeleiding van jongeren met een verslavingsprobleem 
ontoereikend verklaard.  

In Antwerpen, Liège en Brussel worden verslavingsproblemen expliciet als 
onvoldoende beschouwd om een opname op een For-K-eenheid te 
rechtvaardigen. Anderzijds is secundair gebruik, bijvoorbeeld van cannabis, 
op zichzelf geen uitsluitingscriterium. 

Mentale beperking 
Vijf verslagen vermelden expliciet de aanwezigheid van een milde tot matige 
mentale beperking als uitsluitingsfactor. Antwerpen specificeert de 
uitsluiting van een IQ lager dan 70. De uitsluiting is echter niet definitief als 
de jongere kan spreken en kan deelnemen aan zijn of haar zorg. Autistische 
stoornissen daarentegen moeten worden doorverwezen naar andere 
structuren.  

Gender/sekse 
De provincie Liège biedt gemengde opvang aan in haar For-K-eenheid. De 
therapie houdt er rekening met gender/sekseverschillen. Vlaams-Brabant 
heeft ook een gemengde opvang, maar die is uiterst beperkt omdat de 
voorkeur gaat naar gendergerichte opvang, wat onmogelijk is door de 
ligging.  

In Brussel vangt Titeca alleen jongens op en worden meisjes in Area+ 
ondergebracht. De provincies Oost- en West-Vlaanderen bieden in beide 
provincies een VOS- en MOF-opvang aan voor meisjes, maar voor jongens 
alleen een MOF-opvang. De provincie Antwerpen heeft een specifiek 
aanbod voor jongens, maar wil ook een specifiek aanbod voor meisjes 
uitwerken (project voor 2017). 

Gesproken taal 
Alleen in het verslag van de provincie Antwerpen wordt het Nederlands als 
moedertaal expliciet genoemd als een criterium om te worden opgenomen 

in de specifieke doelgroep van de hulpverlening aan jongeren met 
psychische of psychiatrische stoornissen onder gerechtelijke maatregel. 

Geografische herkomst 
Twee provincies, Antwerpen en Limburg, geven voorrang aan jongeren uit 
hun eigen provincie als specifieke doelgroep voor hulpverlening aan 
jongeren met psychische of psychiatrische stoornissen onder gerechtelijke 
maatregel.  

Delinquentie en ernstige gedragsproblemen 
In het Brusselse provinciale netwerk worden ernstige gedragsproblemen 
met een gerechtelijke maatregel (zelfs zeer ernstige MOF) niet beschouwd 
als uitsluitingscriteria ten opzichte van de medische criteria en de indicatie 
voor opname in een ziekenhuis. 

Hoewel ernstige gedragsproblemen niet gepaard gaan met een ernstige 
problematiek zijn ze op zich geen indicatie voor de opname van jongeren in 
For-K. 

Invasieve seksuele problemen en seksueel misbruik  
In het Brusselse provinciale netwerk en in de provincie Liège wordt 
problematisch seksueel gedrag (tot en met seksuele MOF) door een 
psychiatrische problematiek die de opname in een kinderpsychiatrisch 
ziekenhuis rechtvaardigt, niet als een uitsluitingscriterium beschouwd en in 
de zorg geïntegreerd, wetende dat Luik gemengd is. Voor meisjes geeft een 
seksuele verontrustende situatie samen met psychische problemen soms 
aanleiding tot storend gedrag dat de opname op een K-dienst in de weg 
staat. De psychische problemen zijn de medische indicatie die de opname 
rechtvaardigen. 

Binnen het For-K-netwerk in Vlaanderen is men het erover eens dat niet alle 
For-K's deze specialisatie residentieel moeten behandelen. Jongeren met 
seksueel delinquent gedrag worden daarom bij voorkeur doorverwezen naar 
de provincie Antwerpen of naar het provinciale ambulante aanbod. 
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• Drie provincies bieden zorg aan plegers van seksueel misbruik: 
Brussel, Liège en Antwerpen. 

• Invasieve seksuele problemen die gepaard gaan met een 
psychiatrisch probleem zijn geen reden voor uitsluiting. 

• Het Brusselse provinciale netwerk heeft de hoogste 
tolerantiedrempel voor ernstige strafbare feiten. 

• Slechts twee For-K-eenheden zijn gemengd.  

• Jongeren met een milde tot matige mentale beperking worden 
uitgesloten van For-K-eenheden.   

10.6.5.2 Samenwerking binnen de netwerken en tussen hoven van 
beroep 

Het belang van de netwerken 
Alle deelnemers zijn het eens over de noodzaak van de netwerken, vooral 
intersectoraal. Afhankelijk van de provincie verloopt de samenwerking 
meer of minder georganiseerd, met een wisselend tijdschema naargelang 
van het onderwerp van het overleg.  

De deelnemers benadrukken de noodzaak om jongeren over de 
provinciegrenzen heen te kunnen opvangen: gebrek aan 
(semi)residentiële plaatsen, nood aan time-outs of aflossing, uitwisseling 
van goede praktijken en expertise, gebruik van geografische afstand voor 
therapeutische doeleinden (bijvoorbeeld om de jongere aan de invloed van 
naasten te onttrekken), versterking van lokale hulpbronnen, ontwikkeling 
van een specifiek therapeutisch aanbod voor niet-plaatsbaer doelgroepen 
(‘incasables’), overgang naar volwassenheid, enz. 

 

Een structurele en gecoördineerde interprovinciale samenwerking kan er 
dus toe leiden dat beter wordt ingespeeld op de situatie van de patiënt, met 
dien verstande dat de voorkeur moet worden gegeven aan het behoud en/of 
de terugkeer van de patiënt naar de instelling die het dichtst gelegen is bij 
zijn leefomgeving, om zo dicht mogelijk bij de hulpbronnen van het netwerk 
van de jongere te zijn, waaronder uiteraard de hulpbronnen van de 
ambulante sector (CGG, mobiele teams) die de continuïteit van de 
hulpverlening en de medisch-psychologische zorg kunnen verzekeren. 
Zoals de ervaring ook leert, kan dankzij deze samenwerking in bepaalde 
complexe situaties de nodige time-out worden voorzien. 

Voor MOF, VOS en GO’s mag bijgevolg a priori geen onderscheid worden 
gemaakt tussen vormen van intersectorale samenwerking en samenwerking 
tussen hoven van beroep. Idealiter wordt voorrang gegeven aan de toegang 
tot een zorgnetwerk in de nabijheid van de woonplaats van de jongere, in 
het belang van de patiënt. Uittreksel uit het rapport van het Brusselse 
netwerk in 2016 

Hoewel sommigen benadrukken dat er veel inspanningen zijn geleverd 
om de samenwerking en coördinatie te verbeteren, is er nog steeds 
een gebrek aan doorstroming van informatie, niet-naleving van vooraf 
gemaakte afspraken over het ontslag van jongeren, en een zeker 
wantrouwen tussen de actoren. Zij wijzen ook op de verschillen in tempo 
en prioriteiten tussen de sectoren als hinderpalen voor een goede 
samenwerking rond de patiënt. Zo erkent de Antwerpse werkgroep de 
geleverde inspanningen, maar wijst zij op de moeilijkheid om met de 
onderwijssector samen te werken. De Brusselse werkgroep merkt ook op 
dat de geleidelijk ontstane verschillen in de communautaire wetgeving en 
de diversiteit van institutionele voorzieningen binnen de netwerken in 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel de uitwerking van een gestructureerd en 
structureel overleg en een protocolakkoord op "federaal" niveau 
bemoeilijken. 
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In alle netwerken onderscheiden we drie groepen actoren:  

• de verwijzers die de aanvraag formuleren; (naar de For-K), d.w.z. de 
eerste- en tweedelijnszorg en hulpverlening in de sectoren Jeugdhulp, 
Gehandicaptenzorg, Gezondheidszorg, 

• de mandatarissen: ze formaliseren het verzoek en vaardigen het bevel 
(of vonnis) of de kennisgeving (mandaat) uit; 

• de behandelende psychiaters en huisartsen en andere verwijzende 
zorgprofessionals en/of degenen die een rol spelen in de 
posthospitaalzorg. 

10.6.5.3 Samenwerking tussen de verschillende zorg- en 
hulpverleningssectoren 

Organisatie in het Vlaamse Gewest in 2016 
Sinds 2014 coördineert de Intersectorale toegangspoort de verschillende 
stromen, afhankelijk van de uitstroomperspectieven (betreffende de niet 
direct toegankelijke zorg voor jongeren) voor de For-K-jongeren.  

In de provincie Limburg stemmen PZ Asster en MC Sint Jozef hun justitiële 
werkzaamheden minstens twee keer per jaar op elkaar af in een medische 
commissie. Er is een provinciale werkgroep die de zorg voor 
jeugddelinquenten coördineert. In het kader van de justitiële doelgroep 
wordt er samengewerkt op verschillende niveaus (micro en meso) en met 
verschillende afdelingen (Ondersteuningscentra en sociale diensten 
Jeugdrechtbank, Intersectorale toegangspoort en 
Gemeenschapsinstellingen) van het Agentschap JongerenWelzijn en de 
twee For-K eenheden. Deze overlegfora zijn altijd gestructureerd en 
verankerd via verschillende overlegkanalen (gerechtelijk overleg, 
coördinerend overleg, GES+-overleg, enz.). Eenzelfde soort overleg bestaat 
tussen de For-K eenheden van de provincies West- en Oost-Vlaanderen.  

De Vlaamse For-K eenheden nemen ook deel aan de For-K-groep van de 
Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie (VVK) en het 

Overlegplatform Vlaamse K-diensten (OVK) om de coördinatie tussen de 
provincies te verzekeren.  

Organisatie in de Federatie Wallonië-Brussel in 2016 
De samenwerking met verschillende actoren is doeltreffend, zowel in de 
provincie Liège als daarbuiten. Sinds de start van de For-K-voorzieningen 
bestaat er een interprovinciaal netwerk. In 2003 heeft het CHJ Titeca het 
initiatief genomen tot een intersectorale samenwerking, waarin de eerste- 
en tweedelijnsgezondheidszorg uit de sectoren Jeugdhulp, 
Gehandicaptenzorg, Gezondheidszorg, de rechtbanken en de 
jeugdbescherming, alsook andere bij deze problematiek betrokken 
professionals, werden samengebracht. Sinds 2008 breidde deze 
samenwerking uit in het kader van activiteiten die het CHJ Titeca en de 
Franstalige en Brusselse zorgtrajectcoördinaties samen organiseren onder 
auspiciën en met het mandaat van de FOD Volksgezondheid. Sinds de 
invoering van het nieuwe GGZ-beleid is deze coördinatie geïntegreerd in de 
provinciale netwerken.  

In 2006 werkte de Franse gemeenschap een protocolakkoord uit voor de 
samenwerking tussen de sectoren gezondheid, justitie en jeugdhulp, dat in 
2011 en 2014 werd geëvalueerd.  

10.6.5.4 Samenwerking met Justitie in 2015 
De samenwerking tussen de Hoven van Beroep is voornamelijk gebaseerd 
op taalstelsels, maar zou volgens de deelnemers verder kunnen worden 
uitgebouwd, vooral om de mobiliteit van jongeren te bevorderen en om hen 
te kunnen doorverwijzen naar diensten die beter aan hun noden zijn 
aangepast. 

In de provincies Oost- en West-Vlaanderen blijkt dat er bij gebrek aan 
gekwalificeerde psychiaters in veel gevallen geen diagnose is: de indicatie 
wordt dus gesteld door de diensten voor jeugdbescherming. In de provincie 
Antwerpen verklaarden de plaatselijke magistraten dat zij minderjarigen in 
cellen moesten onderbrengen vanwege een gebrek aan veilige ruimten.  
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In de verschillende provincies had het verdwijnen van de liaisonfunctie 
volgens alle deelnemers een negatieve invloed op de samenwerking tussen 
justitie en de For-K-eenheden. Ook sommige vormen van overleg 
verdwenen in de loop van het nieuwe GGZ-beleid.  

10.6.5.5 Overlegorganen in 2016 
Sinds 2007 verenigt een gemeenschappelijke commissie van de provincies 
Oost- en West-Vlaanderen, aanvankelijk de 3 For-K’s (Yidam, De Branding 
en De Patio), de brugfunctie en het Casusoverleg Forensisch Zorgtraject. 
Na de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg werden de 
coördinatoren van het WINGG- en RADAR-netwerk aan de stuurgroep 
toegevoegd.  

In de provincie Antwerpen ziet de lijst van overlegvergaderingen er als volgt 
uit:  

• jaarlijks overleg jeugdmagistraten, For-K eenheden, ambulante 
diensten, provinciaal netwerk GGZ, GI De Kempen 

• driemaandelijks overleg rond GES+-casussen: GES+-diensten, 
gemeenschapsinstellingen, jeugdhulpregie, de regiocoördinator, 
casemanagers en coördinatoren van PANGG 0-18-Netwerk geestelijke 
gezondheid en de coördinator van Multiversum 

• overleg van het PANGG 0-18-netwerk 

• maandelijkse bijeenkomst van het IROJ 

• maandelijkse bijeenkomsten van de Netwerkstuurgroep jeugdzorg. 

Op het moment van de bijeenkomst stond het overleg in Vlaams-Brabant 
nog in de kinderschoenen.  

In 2016 was er geen gestructureerd overleg meer rond het forensische 
thema in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Franstalige 
provincies. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was het de bedoeling om 
dit overleg te hervatten onder auspiciën van Bru-Stars, via de liaisonfunctie 
(Programma voor intersectoraal consult en liaison). 

Op het grondgebied van de Franse Gemeenschap werd een gestructureerd 
liaison- en opleidingsnetwerk "Geestelijke Gezondheidszorg-Justitie-
Onderwijs" opgericht: het omvat een technische groep voor 
mandaatgevers en rechters en een groep geestelijke 
gezondheidszorg/onderwijs voor de uitwisseling van meer klinische en 
conceptuele informatie tussen de psychosociale hulpverleners van de 
verschillende betrokken instellingen, teneinde de continuïteit van de zorg 
tussen de instellingen te garanderen. Deze verschillende groepen zorgden 
voor een diepgaande gezamenlijke reflectie over deze doelgroep en legden 
de basis voor een intersectorale samenwerking die verankerd is in ieders 
werklogica. Bepaalde overlegorganen die hoofdzakelijk door het 
departement jeugdhulp zijn geïmplementeerd (de districtsraad jeugdhulp, 
de commissie voor de coördinatie van de hulpverlening aan slachtoffers van 
mishandeling, de werkgroep problematische scheidingen, enz.), houden 
zich momenteel indirect bezig met forensische kwesties, hoofdzakelijk om 
oplossingen te vinden voor het gebrek aan plaatsen, maar ook met het oog 
op preventie, om de massale decompensatie van tieners en hun acting-out 
te voorkomen. 

• Overleg is essentieel voor een goede samenwerking tussen de 
verschillende actoren. 

• Het wegvallen van bepaalde overlegmomenten en van de 
liaisonfunctie in het kader van het nieuwe GGZ-beleid heeft een 
negatief effect op de samenwerking. 

• Sommige samenwerkingen zijn moeilijker: interprovinciaal, met 
het onderwijs en intersectoraal. 

10.6.5.6 Zorg voor jongeren in For-K-eenheden 
Voorafgaand aan de zorg dringen verschillende netwerken aan op de 
noodzaak om meer in te zetten op preventie, in het bijzonder om te 
voorkomen dat hulp te laat komt en om het hoofd te bieden aan situaties die 
gaandeweg complexer worden. Daarnaast wordt de noodzaak aangehaald 
om doeltreffende preventieprogramma's te ontwikkelen voor seksuele en 
emotionele opvoeding, voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, van 
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gedeelde tools om te herkennen wanneer de zorgrelatie onder druk staat, 
van mechanismen om het geweld waarmee kinderen te maken kunnen 
krijgen op te sporen en samenwerkingsprogramma's met scholen. Dit wordt 
beschouwd als cruciaal om uitsluiting en vroegtijdig schoolverlaten te 
voorkomen. 

De deelnemers identificeerden ook hinderpalen voor adequate zorg: het 
gebrek aan kinderpsychiaters en alternatieve voorzieningen voor 
geestelijke gezondheidszorg en psychiaters, wachtlijsten in de 
ambulante sector, de verschillende bronnen van erkenning en 
financiering van de diensten.  

Tabel 32 – Beschrijving van functies in de netwerken voor geestelijke 
gezondheidszorg 

• Onder vroegtijdige detectie wordt verstaan de analyse van de 
eerste tekenen van een mogelijke psychologische of psychiatrische 
problematiek, ongeacht of er een hulpvraag is. Screening bestaat uit 
de analyse van deze tekenen. Doorverwijzing bestaat uit het 
verwijzen van het kind of de adolescent en zijn omgeving naar de 
juiste zorg of hulpverlening. 

• Diagnose verwijst naar de holistische analyse op basis van het bio-
psycho-medisch-sociale model. Deze multidimensionale aanpak stelt 
ons in staat een zo volledig mogelijk beeld van de problematiek te 
krijgen. 

• De behandeling omvat het geheel van beslissingen en handelingen 
die op een gespecialiseerde, gestructureerde en systematische wijze 
worden genomen en die het psychisch, sociaal en/of somatisch 
functioneren beïnvloeden. Het doel is om het functioneren te 
verbeteren of op peil te houden, de lijdenslast te verminderen en te 
streven naar een optimaal herstel.  

• Inclusie betekent toegang tot een gelijke behandeling en een 
volwaardig burgerschap. Ondersteunende of bevorderende 
activiteiten die erop gericht zijn het kind of de jongere zo goed 
mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving, maken deel uit van 

deze functie. Inclusie in de samenleving bevordert de persoonlijke 
ontwikkeling en groei. 

Aanbevelingen opgesteld door de deelnemers aan de verschillende provinciale 
werkgroepen in 2016 

Dit deel vat de verschillende aanbevelingen samen die de deelnemers aan 
de verschillende provinciale werkgroepen in 2016 hebben opgesteld: het is 
dus mogelijk dat sommige van deze aanbevelingen al in de praktijk zijn 
geïmplementeerd of dat ze door wijzigingen in de context achterhaald zijn. 
Omwille van de leesbaarheid zijn sommige vergelijkbare aanbevelingen 
samengevoegd. 

Veiligheidsaspecten 

• Voortdurende opleiding voorzien in geweldpreventie en -beheersing 
(bijvoorbeeld een opleiding van het type "PEGASE") (n = 1) 

• De wet van 1965 betreffende de jeugdbijstand voorziet verschillende 
maatregelen. De mogelijkheid van een gesloten afdeling of een open 
afdeling als onderdeel van een beperkende maatregel kan worden 
overwogen. Een aantal van deze maatregelen is in dit stadium nog niet 
geïmplementeerd. Dit geldt in het bijzonder voor plaatsing in een open 
psychiatrisch centrum. Deze piste kan verder worden verkend (vooral 
voor personen met bepaalde gedragsstoornissen en/of 
kwetsbaarheden door bewezen verslavingen) (n = 1). 

• Een gezamenlijke reflectie tussen de For-K’s opstarten betreffende de 
aanpak van weglopers en de gevolgen daarvan voor de 
bezettingsgraad (n = 2) 

Therapeutische aspecten en behandelingsaanbevelingen 

• Preventie (n=6) 

o meer inzetten op preventie, in het bijzonder om te voorkomen dat 
hulp te laat komt en om het hoofd te bieden aan situaties die 
gaandeweg complexer worden 
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o de begeleiding verbeteren bij scheidingen en 
echtscheidingssituaties 

o de ontwikkeling van doeltreffende preventieprogramma's voor 
seksuele en emotionele opvoeding, preventie op het vlak van 
lichamelijke en geestelijke gezondheid 

o het opzetten van samenwerkingsprogramma's met scholen is 
essentieel om uitsluiting en schoolverlaten te voorkomen. 

o ondersteuning van het zorg- en hulpverleningspersoneel om de 
continuïteit en permanentie van jeugdwerkers te bevorderen 

o intervisies opzetten om burn-out en professionele uitputting te 
voorkomen  

o vroegtijdige preventie, detectie en interventie versterken - met 
vroegtijdig intersectoraal consult en liaison, inclusief begeleiding 
van ouders en samenwerking met diensten die met volwassenen 
werken (inclusief de ouders). 

o noodzaak om de eerste lijn (PMS, onderwijs, ONE/K&G, 
leerlingenbegeleiding, huisartsen, enz.) in de 5 functies te 
versterken. 

o escalatie van gerechtelijke maatregelen voorkomen en het risico 
op uit handen geven (gevangenis, sociale verdediging) beperken.  

o de toegang tot informatie over de jeugdhulp en andere 
hulpverleningsdiensten voor de families en de huisartsen 
verbeteren 

o per provincie een centraal telefoonnummer invoeren voor 
informatie over geestelijke gezondheid, dat verbonden is met 
andere provincies en bestemd is voor jongeren, hun familie en 
professionals 

• Screening (n=4) 

o gedeelde instrumenten ontwikkelen om te kunnen herkennen 
wanneer de zorgrelatie onder druk staat, om geweld op te sporen 
waarmee kinderen te maken kunnen krijgen 

o de mogelijkheden van diagnose en doorverwijzing ontwikkelen in 
de GI’s 

o een kinderpsychiatrische spoeddienst per provincie voorzien voor 
klinische evaluatie en verwijzing, vooral voor de gedwongen 
opnames 

• Behandeling (n=8) 

o het aanbod uitbreiden: bovenop het aanbod, een voor de 
doelgroep meer efficiënte, flexibele en toegankelijke ambulante, 
lokale en residentiële hulp. 

o een nauwe opvolging garanderen 

o een intensieve behandeling met medische, psychologische, 
gedragsmatige, familiale, sociale, juridische en schoolse aspecten, 
(...) bevorderen op basis van een individuele, familie- en 
groepsgerichte aanpak met de integratie van alle belangrijke 
aspecten van het leven van de jongere. In die zin volgt de 
behandeling een multisysteembenadering 

o de ontwikkeling van een specifieke aanpak stimuleren voor de 
begeleiding van patiënten en hun naasten die betrokken zijn bij 
gerechtelijke procedures (verhoor, vonnis, hoorzitting, 
uitstroombeheer, weglopers, veiligheid, enz.) 

o de duur van de ziekenhuisopname zoveel mogelijk beperken, 
ontslag voorzien zodra mogelijk en het contact met familieleden 
bevorderen, de toegang tot schoolse, culturele, recreatie- en 
vrijetijdsactiviteiten mogelijk maken (cf. Charter betreffende de 
rechten van gedwongen opgenomen patiënten) om de 
levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren en hun sociale 
integratie te ondersteunen 
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o het aanbod van langdurige residentiële zorg verbeteren om 
misbruik van crisisopnames te voorkomen via 
samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende sectoren 

o de definities van crisis en noodsituatie verduidelijken 

o spoedopvang voor jongeren organiseren zonder dat er per se 
sprake is van een levensbedreigende situatie 

o specifieke programma's opzetten voor jongeren met een probleem 
van middelenmisbruik en andere problemen zoals geweldpleging 
(ook in GI’s)  

• Inclusie (n=5) 

o structurele samenwerkingen ondersteunen met de bevoegde 
ambulante geestelijke gezondheidsvoorzieningen (CGG, mobiele 
teams, enz.) 

o de integratie van ziekenhuisscholen (type 5-onderwijs) in de IBE-
structuren en de samenwerking met scholen en 
beroepsopleidingen ondersteunen 

o de toegankelijkheid van de opvangvoorzieningen in de jeugdhulp- 
en de gehandicaptensector verbeteren: de ervaring leert dat deze 
niet erg toegankelijk zijn voor jongeren ouder dan 15-16 jaar, tenzij 
deze voorzieningen de plaats van de jongere die er al vóór de 
ziekenhuisopname verbleef, kunnen behouden (bijvoorbeeld met 
een dubbel mandaat of onder een vergelijkbare administratieve 
vorm) 

o de time-out referentiepersoon- opnieuw activeren (cf. vergelijkbaar 
met de postinstitutionele begeleiding in GI's) 

o de mobiele teams voor langdurige zorg opnieuw activeren 

o de IBE/For-K-zorgtrajectcoördinatiefunctie opnieuw activeren 

o de casemanagementfunctie verder uitbouwen en ondersteunen 

o de begeleiding in de leefomgeving (en bij de familie) opnieuw 
activeren/ontwikkelen 

o de rol van de advocaten van minderjarigen versterken met het oog 
op het empoweren van jongeren in hun zorgverlening 

o het residentiële aanbod na For-K vergroten om wachttijden te 
verkorten 

o een flexibele verblijfsduur hanteren die aan de noden van de 
jongeren is aangepast 

o protocollen voor de verlenging van een ziekenhuisopname 
opstellen voor jongeren wier specifieke situatie tot een langer 
verblijf noopt dan voorzien in de overeenkomsten 

Samenwerkingen en netwerken 

• Mogelijkheden voor time-outopvang in de jeugdhulp- en 
gehandicaptensector ontwikkelen en versterken (n = 3) 

• Onderdompelingservaringen bevorderen tussen partnerdiensten die 
betrokken zijn bij de forensische kliniek (n = 1) 

• Mogelijkheid om een IBE-bed in een crisisbed om te zetten en 
omgekeerd, indien nodig (n=2) 

• Gestructureerd en permanent overleg op arrondissementsniveau 
opzetten en ondersteunen, waarin vertegenwoordigers van IBE-
diensten, K-crisisdiensten en spoeddiensten, gerechtelijke 
mandatarissen (rechters, parket, dienst voor rechtsbescherming, ...), 
mobiele teams van het netwerk en CGG (niet-exhaustieve lijst) worden 
samengebracht om zaken te bespreken in verband met gedwongen 
opnames en doorverwijzingen van adolescenten in gedwongen 
hulpverlening naar de juiste sectoren (IBE, mobiele teams, ...) (n=5) 

• Time-outs ontwikkelen, harmoniseren en begeleiden (indien nodig 
gepland) in de GI’s en de andere sectoren, met aandacht voor de 
individuele aspecten ervan (n=4) 

• Interprovinciale en intersectorale mobiliteit van jongeren ontwikkelen en 
omkaderen om oplossingen aan te reiken die aan hun noden zijn 
aangepast (n=4) 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 315 

 

• De actoren, de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, de 
overheden (AVIQ, VAPH) die instaan voor personen met een handicap 
bewust maken van de overgang van jongeren naar de volwassenheid 
(zeer moeilijk om opvang- en zorgvoorzieningen te vinden) (n = 2) 

• De samenwerking met de volwassenenpsychiatrie en de opvang- en de 
gehandicaptensector versterken om de overgang naar de 
volwassenensector te vergemakkelijken (n = 4) 

• For-K-bedden creëren in de provincie Namur (n = 1) 

• Gezamenlijke intersectorale trajecten ontwikkelen voor jongeren met 
complexe en niet-plaatsbare (‘incasables’) profielen (n = 2) 

• Mijlpalen en procedures uitdiepen en verduidelijken zodat patiënten en 
hun omgeving gemakkelijker kunnen deelnemen, bijvoorbeeld via de 
werkgroep "Gebruikers en verwanten", die een subgroep 
"Jongerencollectief" zou hebben, en via een permanente subwerkgroep 
"Rechten van jongeren in verplichte hulpverlening", met het oog op 
voorlichting, opleiding en preventie. (n = 1) 

• Een gemeenschappelijk register opstellen van hulpbronnen voor de 
integratie van adolescenten in de samenleving en van de noodzakelijke 
procedures om de toegang tot de bevoegde sociale diensten, het 
onderwijs en de zorg te vereenvoudigen en te stroomlijnen (n = 4) 

• Procedures implementeren voor partnerschappen tussen justitie en 
andere sectoren met het oog op een duurzame begeleiding 
(residentieel, ambulant en mobiel) (n = 3) 

Vooropname, inclusiecriteria en opnames 

• Opnameprocedures aanpassen om een succesvol verblijf in een For-K-
eenheid te garanderen (n = 4) 

• Procedures vastleggen (therapeutische projecten en 
samenwerkingsovereenkomsten) om de klinische tijd en de 
administratieve procedures op elkaar af te stemmen (n = 4) 

• Zoveel mogelijk de voorkeur geven aan vooropnames, vanuit een 
benadering die beschikbaarheid, proactiviteit en mobiliteit combineert 
(n = 8) 

• De GGZ-netwerken betrekken bij de vooropname- en 
opnameprocessen, zeker wanneer de opname buiten de provincie 
plaatsvindt (n = 2) 

• Directe opname toestaan op verwijzing van de Naamse 
kinderpsychiaters die bevoegd zijn om de diagnose te stellen, uiteraard 
rekening houdend met de residentiële beschikbaarheid (n = 1) 

• De opname van dubbele diagnoses (verstandelijke 
beperking/psychiatrische stoornis; verslaving/psychische stoornis) op 
de IBE’s/For K-diensten uitwerken (n = 4) 

Gedwongen opnames 

• De voorwaarden en indicaties voor gedwongen opname van 
minderjarigen verduidelijken en meedelen (n = 1) 

• Een ambulant aanbod ontwikkelen om misbruik van gedwongen 
opname te voorkomen (n = 1) 

• Geestelijke gezondheid destigmatiseren zodat sneller een beroep 
wordt gedaan op de eerstelijnszorg (n = 1) 

• Protocolakkoorden opstellen tussen de K-diensten en de verschillende 
jeugdprocureurs om de gedwongen opnames van minderjarigen te 
sturen (n = 1) 

• Minstens 3 IBE/For-K-crisisbedden ter beschikking hebben (24/24 uur) 
om aanvragen van gedwongen opnames in de provincie Namur te 
spreiden (n = 1) 
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10.7 Besluit 
Er worden veel vraagtekens geplaatst bij de resultaten van de in dit 
hoofdstuk voorgestelde vragenlijsten, vooral met betrekking tot de populatie 
in de For-K's (hoeveel aanvragen, opnames, waar komen de geweigerde 
aanvragen terecht, enz.), de gerechtelijke status van de jongeren, en de 
zorg voor jongeren in de verschillende For-K's. De jaarverslagen van de 
For-K's zijn ook de belangrijkste gegevensbron die de For-K-eenheden 
hebben gebruikt om de door de FOD Volksgezondheid verstrekte tabellen 
in te vullen. Omdat deze verslagen gedetailleerder en vollediger zijn, is het 
belangrijk om de For-K-jaarverslagen te raadplegen om de resultaten te 
interpreteren en te duiden. Afgezien van de informatie die de enquêtes 
verschaffen, roepen ze bij de For-K-eenheden ook veel vragen, 
aandachtspunten en problemen op. Hoofdstuk 8 over de opvattingen van de 
actoren op het terrein geeft een samenvatting van deze punten. 

 

11 DISCUSSIE EN CONCLUSIES 
Het doel van deze studie was inzicht krijgen in de context, het aanbod en 
gebruik van For-K bedden en behoefte eraan, om zo toekomstige structurele 
financiering van For-K bedden voor te bereiden. Hiervoor is een scala aan 
onderzoeksmethoden gebruikt en zijn veel bronnen geraadpleegd. De 
intersectie van sectoren die betrokken zijn in de zorg voor justitiële 
jongeren met psychiatrische problemen was een grote uitdaging in dit 
onderzoek. Om een beeld te krijgen van de For-K afdelingen en de jongeren 
die daar worden opgenomen dienden we te kijken naar jeugdhulp, justitie 
en geestelijke gezondheidszorg en de vele actoren, wetgevingen, 
beleidsnota’s en evaluaties in elke sector. Extra moeilijkheid was dat de 
betrokken sectoren onder verschillende bevoegdheidsniveaus vallen. 
Telkens moest aan iedere bevinding een maar of mits toegevoegd worden 
en kwamen er nieuwe vragen bij. Schijnbaar makkelijke vragen als hoeveel 
plaatsen zijn er of hoeveel jongeren worden er aangemeld en opgenomen 
konden alleen maar voorwaardelijk worden beantwoord. De vraag naar 
hoeveel For-K plaatsen er nodig zijn, was derhalve nog complexer en met 
nog meer voorbehoud te beantwoorden. 

De For-K afdelingen zijn in 2002 opgericht omdat er geen adequaat 
zorgaanbod bestond voor justitiële jongeren met psychiatrische problemen, 
noch binnen de jeugdhulp, noch binnen de gemeenschapsinstellingen, noch 
binnen de geestelijke gezondheidszorg. Eindelijk!, een plaats met veel meer 
en deskundige bemensing, waar jongeren terecht konden. Aan de 
toegevoegde waarde van een For-K werd sinds de oprichting tot nu eigenlijk 
niet getwijfeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal For-K IBE en 
For-K plaatsen uitgebreid werd over de jaren. De grote vraag bleef vanaf het 
begin tot nu toe welke jongeren mogen/kunnen gebruik maken van deze 
high-level voorzieningen en welke niet? Wat is de doelgroep? Reeds vanaf 
de eerste contracten uit 2003 tot en met de laatste contracten uit 2019 
wordt vermeld dat er duidelijke in- en exclusiecriteria ontwikkeld 
moeten worden. Aanvankelijk behelsden de For-K contracten alleen 
intensieve behandeleenheden en enkel voor jongeren die een delict hadden 
gepleegd. Maar de doelgroep voor de IBE werd middels het protocol 
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akkoord van 2007ooooooooooooo en het 2008 aanhangselppppppppppppp uitgebreid 
naar jongeren met een VOS-statuut en jongeren die omwille van een 
‘geestesziekte’ gedwongen moesten worden opgenomen, ook omdat er 
onvoldoende specifiek zorgaanbod beschikbaar was voor deze 
doelgroepen. En naast de intensieve behandeleenheden kregen de For-K 
contractanten ook andere functies toebedeeld zoals crisiszorg, forensische 
outreach en een brugfunctie tussen justitie en jeugdpsychiatrie. De 
uitbreiding van doelgroepen en functies maakte de discussie wie wel, wie 
niet en hoeveel is er nodig ingewikkelder. En is een For-K een plaats voor 
enkel psychiatrische behandeling of ook voor forensische therapie gericht 
op het criminogene gedrag? En hebben MOF, VOS en GO jongeren wel een 
zelfde of juist een andere benadering nodig? En wat met jongeren die nog 
extra complicerende kenmerken hebben zoals een laag 
intelligentievermogen, of zeer agressief gedrag? Kunnen die wel of niet op 
een For-K? Dit onderzoek leerde dat dergelijke discussies nog steeds 
actueel zijn en er geen consensus bestaat in het veld over de 
doelgroep van For-K IBE en For-K crisisbedden. En als er geen 
consensus bestaat over de doelgroep, kan de behoefte ook niet 
gekwantificeerd worden. 

Hieronder zullen de onderdelen van het onderzoek in samenhang per 
onderzoeksvraag worden besproken. 

                                                      
ooooooooooooo https://www.etaamb.be/nl/protocol-van-22-februari-2007_n2007022908.html 

11.1 Wat is het aanbod? 
De For-K contracten voorzien financiering voor verschillende onderdelen: 
intensieve behandeleenheden, crisisbedden (sinds 2007), forensische 
outreach (tot 2015), brugfunctie tussen justitie en jeugdpsychiatrie (tot 
2015), en specifieke missies bij een aantal contractanten (beschut wonen 
bij CHJ Titeca en afdeling SGA bij ZNA). 

Echter uit onze ontmoetingen, de focusgroepen en de literatuur, bleek dat 
in de praktijk de term ‘For-K’ soms wordt gebruikt om alleen de intensieve 
behandeleenheid, soms om het geheel aan functies aan te duiden. 
Sommigen gebruiken de term For-K enkel om de IBE’s voor MOF-jongeren 
aan te duiden. De termen outreach en crisisbedden worden ook gebruikt in 
andere contexten dan For-K en duiden soms andere dingen aan dan zoals 
bedoeld in de For-K contracten, wat voor spraakverwarring zorgt op het 
terrein. 

Hiernaast blijkt er verschil te bestaan tussen wat in de For-K contracten 
beschreven staat en hoe de realiteit eruit ziet, zoals beschreven in de 
For-K jaarverslagen aan de FOD en vernomen in de focusgroepen en 
veldbezoeken.  

For-K IBE 
De 2019 For-K contracten voorzien momenteel 14 For-K IBE met 124 
(108+16) plaatsen zijn gelegen bij 12 psychiatrische ziekenhuizen en 
waarbij een For-K IBE in principe bestaat uit 8 bedden (7 voor intensieve 
behandeling van 6 maanden (en 1x verlengbaar met 6 maanden) plus 1 
‘hervalbed’ voor kortdurende opname (maximaal 14 dagen en 1 maal 
verlengbaar) van jongeren die eerder op de IBE waren opgenomen. In de 
praktijk zien we dat er ook grotere IBE’s bestaan en er is 
onduidelijkheid over de term ‘hervalbed’ die soms ingewisseld wordt 
met de term ‘herstelbed’ en ‘crisisbed’. Het is onduidelijk waarom er in 
de contracten gekozen is voor een standaard van 7+1 bedden als omvang 

ppppppppppppp http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=20 
08120839&table_name=wet 

https://www.etaamb.be/nl/protocol-van-22-februari-2007_n2007022908
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=20
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van een IBE: is dat een ideale leefgroepgrootte om intensieve behandeling 
te bieden of is het een maximale of een minimale grootte? Ook is het 
onduidelijk welke argumenten er ten grondslag liggen in de praktijk om IBE’s 
te creëren met meer dan 8 plaatsen. Voor de toekomstige organisatie is het 
echter wel van belang om te weten wat de ideale schaalgrootte van een IBE 
dient te zijn; kan er extra capaciteit gecreëerd worden door enkele plaatsen 
toe te voegen aan bestaande IBE’s of kan dit alleen door nieuwe IBE’s te 
maken en dienen die dan altijd minimaal 8 bedden te omvatten? 

Opvallend in het huidige aanbod van de For-K IBE is dat die verdeeld zijn 
op basis van een juridische indeling van het Belgisch grondgebied naar de 
vijf hoven van beroep en niet op basis van deelstaten of provincies. Er is nu 
minstens 1 For-K IBE per hof van beroep, maar er ontbreekt wel een For-K 
IBE in drie provincies, waardoor jeugdrechters en jongeren uit die regio’s 
noodzakelijkerwijs aangewezen zijn op verder gelegen For-K IBE’s en 
waardoor de provinciale netwerken geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren (GGZKJ) geen beroep kunnen doen op nabijgelegen 
For-K expertise. In de focusgroepen werd deze ongelijkmatige geografische 
spreiding als een probleem ervaren en werd er gepleit tenminste één For-K 
IBE per netwerk GGZKJ te voorzien. 

Tweede opvallende aan het aanbod van For-K IBE’s is dat in het begin de 
For-K IBE enkel toegankelijk waren voor jongeren met een MOF-statuut, 
maar dat later volgens de contracten (sinds 2009) sommige IBE’s 
voorbehouden bleven voor jongeren met een MOF-status, terwijl andere ook 
open dienden te staan voor jongeren met een VOS of GO statuut. De 
argumenten voor uitbreiding van de doelgroep is volgens het protocol 
akkoord 2007 en aanhangsel 2008 een onvoldoende specifiek zorgaanbod 
in bestaande structuren (jeugdhulp, gemeenschapsinstellingen, gewone K-
afdelingen). Ook zien we in de praktijk dat één IBE enkel jongeren met een 
VOS-statuut opneemt (ondanks ze contractueel een gemengde doelgroep 
hebben) en dat sommige For-K IBE’s ook jongeren opnemen zonder 
justitiële status. Op de doelgroep(en) komen we straks terug. 

For-K crisisbedden 
De For-K contracten zijn vanaf 2007 (sommigen, later meer) uitgebreid met 
een aanbod van crisisbedden. De huidige contracten voorzien nu in 
financiering van 33 crisisbedden voor kortdurende opname van 2 weken en 
1x verlengbaar. Deze crisisbedden zijn soms gelokaliseerd in het ziekenhuis 
waar ook een For-K IBE bevindt, soms in een ander ziekenhuis zonder IBE. 
Dit roept gelijk de vraag op wat de relatie is of dient te zijn tussen een For-K 
IBE en For-K crisisbedden? De For-K crisisbedden staan niet enkel open 
voor jongeren met een MOF-statuut maar ook voor ‘jongeren met 
psychiatrische problemen die onderworpen zijn aan andere gerechtelijke 
maatregelen’ (quote uit For-K contract 2007). Echter, het is onduidelijk wat 
precies met ‘andere gerechtelijke maatregelen’ wordt bedoeld en in 
hoeverre ‘gedwongen opname’ (GO) hier ook toe behoort. Ook de 
wetgeving laat hier de nodige interpretatie toe. Uit de jaarverslagen en de 
focusgroepen blijkt dat sommige ziekenhuizen naast de uit de For-K 
contracten gefinancierde crisisbedden, ook nog beschikken over uit andere 
bron gefinancierde crisisbedden. Zo is er in het OPZ-Geel een crisisunit 
opgericht van 4 bedden en bestaat de crisisunit in Tienen uit 5 bedden, 
waarvan 2 gefinancierd vanuit het netwerk GGZKJ Vlaams-Brabant. CHJ 
Titeca beschikt over 1 crisisbed vanuit het Brussels netwerk GGZKJ Bru-
stars. Deze extra crisisbedden in samenwerking met de netwerken, kunnen 
ook openstaan voor niet-justitiële jongeren. De netwerken geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren kunnen dan ook nog 
samenwerken met de crisisnetwerken vanuit de Integrale Jeugdhulp. 

Sinds 1 augustus 2007 zijn drie juridische crisisbedden operationeel. 
Dit zijn twee bedden voorzien vanuit het pilootproject. Het derde bed 
wordt vanuit de reguliere werking ter beschikking gesteld. Het aantal 
beschikbare juridische crisisbedden bleef tot op heden onveranderd. 
Daarnaast zijn er sinds 5 november 2014, naast de drie juridische 
crisisbedden, ook vijf reguliere bedden voor kortdurende interventies 
operationeel. De justitiële crisiswerking is sindsdien geïntegreerd in een 
groep voor kortdurende interventie tieners (12-18 jaar) met acht 
bedden. Volledigheidshalve vermelden we dat er twee van de vijf 
reguliere bedden sinds 2 mei 2016 worden ingezet als netwerkbedden 
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voor het provinciaal GGZ netwerk kinderen en jongeren ‘Ligant’ (bron: 
Jaarverslag Asster 2018) 

De wirwar van actoren en verschillende typen crisisbedden maakt dat we op 
basis van dit onderzoek geen goede uitspraken kunnen doen over het 
aanbod crisisbedden en hoe dit georganiseerd is. Verder onderzoek is 
dan ook nodig naar de organisatie, aanbod, gebruik en behoefte van 
crisisbedden voor jongeren met psychiatrische problematiek, al dan niet met 
een justitieel statuut.  

11.2 Doelgroep For-K IBE 
De For-K contracten vermelden drie criteria voor opname op een For-K IBE: 

1. Leeftijd: minderjarigen vanaf 12 jaar  

2. Justitiële statusqqqqqqqqqqqqq: onder toezicht staan van een 
jeugdrechter vanwege een het gepleegd hebben van een delict (MOF), 
of vanwege een gevaarlijke of verontrustende situatie (VOS) of 
vanwege psychiatrische crisistoestand die gedwongen opname nood 
zakelijk maakt (GO) 

3. Psychiatrische problematiek: een kinder- en jeugdpsychiatrische 
diagnosestelling op basis van de DSM-IV of ICD-9 of ICD-10 

Hier wordt vervolgens nog aan toegevoegd: 

‘De aanwezigheid van een psychiatrische problematiek is dus steeds 
een voorwaarde; het inschatten van de behandelbaarheid een cruciale 

                                                      
qqqqqqqqqqqqq Voor sommige For-K contracten is bepaald dat ze enkel open staan voor jongeren 

met een MOF-statuut en in andere contracten dat ze open staan voor jongeren met 
zowel een MOF-, VOS- of GO-statuut. 

rrrrrrrrrrrrr  mits voldoende argumentatie op vraag van de behandelend (kinder- en 
jeugd)psychiater en met goedvinden van de jongere (uitgezonderd in het kader van de 
toepassing van de Wet van 26 juni 1990) en diens ouders (of wettelijke voogden). Deze 
vraag wordt voorgelegd aan de jeugdrechter. De opnameduur in een reguliere K-dienst 
is in principe niet beperkt in de tijd. Wanneer echter één jaar verlopen is zonder 
significant resultaat dient men samen met de partners naar een alternatief te zoeken 

factor. In dit kader wordt verwezen naar de minimumvoorwaarden 
betreffende het onafhankelijk psychiatrisch verslag dat de grondslag 
moet vormen van een plaatsing van een justitiële jongere door de 
jeugdrechter.’ (Bron: contract Belgische Staat met een For-K eenheid, 
2019) 

De opnameduur 1 jaar mag maximaal 1 jaar bedragen (6 maanden en 1x 
herhaalbaarrrrrrrrrrrrrr);  

Afgaande op de focusgroepen, is er onduidelijkheid wie de opnamecriteria 
moet beoordelen. Jeugdrechters gaven aan dat er nood is aan een 
onafhankelijke en objectieve psychiatrische indicatiestelling om hen te 
helpen bij de beslissing om een jongere toe te wijzen aan een For-K. 
Psychiaters van For-K IBE gaven dan weer aan dat enkel zij de 
opnamecriteria dienen te beoordelen omdat het gaat om een medische 
beslissing. In de praktijk komt het er op neer dat het multidisciplinaire team 
van de For-K IBE de psychiatrische problematiek en de behandelbaarheid 
ervan vaststelt.  

Sommige jaarverslagen vermelden ook dat er niet zomaar psychiatrische 
problematiek aanwezig moet zijn, maar dat er sprake dient te zijn van 
complexe en/of ernstige psychiatrische problemen om een jongere te 
willen opnemen. Andere jaarverslagen vermelden dan weer dat het moet 
gaan om behandelbare psychiatrische problematiek. 

De jaarverslagen en de focusgroepen leerden dat naast bovengenoemde 
drie criteria, de For-K IBE’s zelf nog extra in- en exclusie criteria 
hanteren, die bovendien kunnen verschillen per For-K IBE. Sommige 

voor de jongere. Bij afronding van de behandeling of wanneer deze wordt onderbroken 
stelt het behandelend team van de residentiële jeugdpsychiatrische setting een kort 
rapport op voor de jeugdrechter met volgende elementen : • is er al dan niet nog een 
medische en/of psychiatrische begeleiding/behandeling vereist ?; • gemotiveerd advies 
rond vervolgzorg, m.a.w. praktisch(e) voorstel(len) qua begeleiding/behandeling 
rekening houdend met de behandelde problematiek van de jongere • eventuele 
indicatie van de noodzaak van updating van het medisch-psychologisch onderzoek 
waartoe de jeugdrechtbank opdracht gaf voor de opname (bron: 
https://www.etaamb.be/nl/protocol-van-22-februari-2007_n2007022908.html ) 

https://www.etaamb.be/nl/protocol-van-22-februari-2007_n2007022908.html
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For-K IBE nemen alleen jongeren op die een delict hebben gepleegd maar 
geen jongeren die onder toezicht staan van een jeugdrechter omwille van 
een verontrustende situatie; andere For-K IBE’s nemen ook jongeren op 
zonder justitiële status. Leeftijdsgrenzen kunnen per For-K IBE verschillen. 
Sommige For-K IBE zijn uitsluitend voor jongens toegankelijk, anderen 
alleen voor meisjes. Sommigen nemen uitsluitend jongeren op uit de eigen 
regio. Gedragsstoornissen, verslavingsproblematiek, seksueel 
overschrijdend gedrag, laag intelligentievermogen, ontbreken van motivatie 
bij jongeren, zwangerschap, het niet passen van een jongere in de 
leefgroep, geen zicht op een vervolgtraject en andere kunnen allemaal extra 
exclusiecriteria vormen. De facto komt het erop neer dat het steeds de For-K 
IBE’s zelf zijn die beslissen wie ze wel of niet opnemen. 

De For-K afdelingen hebben zich allemaal op een of andere manier 
gespecialiseerd en bedienen specifieke doelgroepen. Hun 
behandelingsvisie en -aanbod kan dan ook onderling verschillen. 

Zoals eerder aangegeven waren de For-K IBE’s bij aanvang enkel 
toegankelijk waren voor jongeren met een MOF-statuut, maar vanaf 2009 
(volgens de contracten) bleven sommige IBE’s voorbehouden voor jongeren 
met een MOF-status, terwijl andere ook open dienden te staan voor 
jongeren met een VOS of GO statuut. De logica voor het werken met 
gemengde groepen van MOF-, VOS- en GO-jongeren is niet geheel 
duidelijk, maar volgens geïnterviewden in de eerste For-K evaluatie (de 
Decker et al. 2004a) zouden MOF en VOS jongeren een zelfde zorgnood 
hebben. 

Ten slotte wordt er nog op gewezen dat de hierboven beschreven 
combinatie van ernstige gedragsproblemen met bijkomende 
psychische problemen, evenzeer wordt aangetroffen bij jongeren die 
geplaatst zijn onder een POS-statuut, als jongeren die geplaatst zijn 
onder het MOF-statuut. Er wordt dan ook in vraag gesteld of het al dan 
niet gepleegd hebben van een delict als inclusiecriterium voor de 
intensieve psychiatrische behandeling wel zo zinvol is. Hierbij wordt 
aangehaald dat het statuut (POS of MOF) niet steeds betrekking heeft 
op objectief vast te stellen verschillen bij de jongeren of hun omgeving. 
Het gebeurt dat jongeren onder een POS-statuut ook kleine feiten 

gepleegd hebben waarvoor ze in principe een MOF-statuut zouden 
kunnen hebben toegekend gekregen. (bron p119 (de Decker et al. 
2004a) 

In de focusgroepen werd dan weer door sommigen beklemtoond dat For-K 
IBE enkel voor jongeren met een MOF-statuut dienen te zijn, omdat er dan 
meer ‘forensisch’ gewerkt kan worden (risicotaxatie, delict-herval preventie) 
en dit meer garanties biedt dat daders van slachtoffers gescheiden zijn. 
Anderen vinden het discriminerend als For-K IBE’s beperkt worden tot 
justitiële jongeren ten opzichte van niet-justitiële jongeren, waarvoor dan 
geen/minder intensieve behandelmogelijkheden zijn. Idem dito met 
betrekking tot jongeren met een laag intelligentievermogen. 

Ook zien we in de praktijk dat 1 IBE enkel jongeren met een VOS-statuut 
opneemt (ondanks ze contractueel een gemengde doelgroep hebben).  

Ook is er discussie of de jongeren die omwille van een ‘geestesziekte’ 
gedwongen worden opgenomen (GO-statuut) wel op een For-K horen (of 
dat inhoudelijk wenselijk is) en kunnen (er zijn onvoldoende For-K IBE 
bedden om alle GO-jongeren te kunnen opnemen). En hoewel gedwongen 
opnames wel een justitiële maatregel is, is dat toch meer een acuut 
psychiatrisch probleem en niet goed te vergelijken met de profielen van 
MOF en VOS jongeren met psychiatrische problematiek, maar aan de 
andere kant biedt een For-K IBE wel de goede infrastructuur voor een 
gedwongen opname. 

In de door ons georganiseerde focusgroepen bleek er tussen verschillende 
focusgroepen en zelfs tussen deelnemers van dezelfde focusgroep totaal 
geen consensus over wat het profiel van een jongeren in een For-K IBE 
zou moeten zijn.  

Er kan ook geconcludeerd worden dat de ene For-K IBE niet gelijk is aan 
een andere For-K IBE en ze niet zomaar inwisselbaar zijn.  

Dit vergroot dus de onoverzichtelijkheid van en versnippering in het 
zorglandschap. 

Het is op zijn minst opmerkelijk dat de discussie over de doelgroep van 
For-K IBE al twee decennia duurt; zowel de eerste contracten uit 2003 als 
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de laatste contracten uit 2019 vermelden dat er duidelijke in- en 
exclusiecriteria ontwikkeld moeten worden. En zolang de doelgroep niet 
omschreven is, is het ook onmogelijk om de behoefte te bepalen en 
een passend aanbod te ontwikkelen (zowel in aantal plaatsen als in 
hoeveelheid en kwalificaties van personeel). Tevens is het van belang de 
doelgroepen te omschrijven voor alternatieven voor een For-K opname (bv. 
GES+sssssssssssss) in samenwerking met de netwerken GGZKJ en hun 
opdracht inzake versterking van het geestelijke gezondheidszorgaanbod 
voor kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose (Federale 
overheidsdienst volksgezondheid veiligheid van de voedselketen en 
leefmilieu 2016). 

Voor elke jongere, wel of niet justitieel, wel of niet passend in een of ander 
opnameprofiel, dient een gepast zorgaanbod beschikbaar te zijn, 
vertrekkend vanuit de specifieke zorgbehoefte van elke jongere. Dit was en 
is ook het basisprincipe zoals geformuleerd in de Gemeenschappelijke 
verklaring van de Ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken uit 2002 
(Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 2002) inzake het toekomstig 
beleid voor de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en in het nieuw 
geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (Federale 
overheidsdienst volksgezondheid veiligheid van de voedselketen en 
leefmilieu 2015). 

“Het eerste basisprincipe gaat ervan uit dat het beleid in de geestelijke 
gezondheidszorg moet uitgaan van de noden van de patiënt, hij/zij 
vormt de spil voor de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg. Zijn 
of haar behoeften en zorgvragen sturen het aanbod en bepalen 
terzelfdertijd, in nauwe samenspraak met de zorgverleners, van welke 
onderdelen of aspecten van het globale zorgaanbod de patiënt gebruik 
zal maken, en van welke niet.” (bron p 3 (Interministeriële Conferentie 
Volksgezondheid 2002)) 

“Het geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren richt zich 
naar alle kinderen en jongeren met psychische problemen, evenals hun 

                                                      
sssssssssssss zie in dit verband o.a. https://www.vlaamsparlement.be/commissies/ 

commissievergaderingen/1125910/verslag/1126760 

natuurlijke en hulpverlenende context. Kernopdrachten zijn 
vroegdetectie, screening en oriëntatie, diagnostiek, behandeling, 
inclusie in alle levensdomeinen en uitwisselen en samen inzetten van 
expertise. De noden en behoeften van het kind of de jongere en hun 
context staan centraal. Vanuit een teamwerking en multidisciplinaire 
aanpak wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden en 
achtergrond van het kind of de jongere, maar eveneens met de 
krachten en beperkingen van behandelmethoden. Er wordt 
samengewerkt met andere betrokken organisaties.” (bron p.3 (Federale 
overheidsdienst volksgezondheid veiligheid van de voedselketen en 
leefmilieu 2015) 

For-K IBE’s zijn slechts een onderdeel van een groot scala aan 
zorgorganisaties. Programmatie van For-K IBE is dan ook niet een oefening 
die op een eiland kan gebeuren, maar dient rekening te houden met alle 
ander (ambulant en residentieel) zorgaanbod binnen de jeugdhulp, 
geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptensector. Gebrek aan 
passende opvang elders is geen goede reden om een jongere dan maar bij 
een For-K IBE aan te melden of op te nemen. Dat dat gebrek er is, lijdt geen 
twijfel (Rekenhof 2018, Cour des comptes 2016, Taylor and Leys 2013, 
Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg - Werkgroep 
Wachttijden 2020, Hoge Gezondheidsraad 2015). Optimaal gebruik van 
For-K afdelingen kan alleen gerealiseerd worden binnen een kader van een 
goed functionerend landschap van jeugdhulp, geestelijke 
gezondheidszorg en justitie. Om dit bereiken dienen substantiële 
investeringen te gebeuren door de bevoegde autoriteiten om de huidige 
tekortkomingen weg te werken en de lopende verbeteringsinitiatieven te 
stimuleren. 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1125910/verslag/1126760
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1125910/verslag/1126760
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11.3 Gebruik For-K IBE 

 Om hoeveel jongeren gaat het? 
Volgens de For-K jaarverslagen (hoofdstuk 4 ) werden er jaarlijks in totaal 
zo’n 300 jongeren opgenomen (309 in 2016, 296 in 2017 en 315 in 2018) 
voor intensieve behandeling van 6 maanden tot een jaar en zo’n 80 op een 
hervalbed voor een korte opvang van 14 dagen. Het betreft merendeels 
jongeren met een MOF-statuut (zie figuur 37). Opvallend is dat er ook niet-
justitiële jongeren worden opgenomen (met name in de For-K IBE La 
Kapeline, die hiervoor een overeenkomst heeft met l’Aide a la Jeunesse). 

Figuur 37 – Gebruik For-K IBE voor de jaren 2013-2018 

 
Bron: Jaarverslagen IBE For-K 

Volgens de jaarverslagen was de jaarlijkse bedbezetting op de IBE overal 
80%  

De gemiddelde verblijfsduur van jongeren is volgens een 2016-enquête van 
de FOD onder de For-K IBE, 154 dagen op de For-K IBE voor uitsluitend 
MOF en 90 dagen voor de For-K IBE die MOF/VOS/GO jongeren opnemen 
(periode 2013-2015). Het verschil in ligduur tussen de type units kan, 
volgens deelnemers aan de focusgroepen en onze oriëntatiebezoeken, 
verklaard worden doordat de gemengde units meer korter durende GO 
opnames en time-out opnames hebben en er ook crisisopnames op de IBE 
gebeuren. Slechts enkele jongeren overschrijden de maximale verblijfsduur 
van één jaar (bijvoorbeeld omdat ze nog wachten op geschikte plaats waar 
naartoe ze ontslagen kunnen worden of omdat ze nog verder residentiële 
psychiatrische behandeling nodig hebben). Onduidelijk is in hoeverre het 
beëindigen van de opname louter gebaseerd is op medische gronden. 

Recentere gegevens over de ligduur waren niet beschikbaar en konden ook 
niet berekend worden op basis van Minimale Psychiatrische Gegevens 
(MPG), omdat de For-K IBE daarin niet te identificeren zijn. 

In ieder geval kan geconcludeerd worden dat de bestaande For-K IBE 
gebruikt werden sinds hun ontstaan en goed bezet zijn en dus blijkbaar 
in een behoefte voorzien. 

 Van waar komen de jongeren en waar gaan ze heen na een 
opname op een For-K? 

Echter genoemde cijfers laten niet zien hoe de For-K opname kadert in het 
zorgtraject van jongere: welke hulp werd geboden vooraf en nadien? 
Bestaande dataregistraties (zie hoofdstuk 7) binnen justitie, jeugdhulp, 
handicapsector en geestelijke gezondheidszorg staan alle op zich. Door 
gebrek aan data en koppeling tussen databanken, kan geen exacte 
beschrijving gegeven worden van de zorgverleningstrajecten die jongeren 
doorlopen. Maar uit de jaarverslagen valt wel enige informatie te halen waar 
jongeren vandaan komen (Figuur 38) en naar toe gaan na opname op de 
For-K (Figuur 39). De gezinssituatie is de meest voorkomende origine en 
ontslagbestemming; in de afgelopen jaren was 10-20% van de jongeren 
afkomstig uit een gemeenschapsinstelling. 
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Figuur 38 – Origine jongeren voor opname For-K IBE 

 

Figuur 39 – Ontslagbestemming na opname op For-K IBE  
 

 
Bron: Jaarverslag IBE For-K 

Opvallend is dat sommigen jongeren van een For-K afkomstig zijn en een 
For-K IBE als ontslagbestemming hebben. Dit fenomeen doet zich 
hoofdzakelijk voor bij CHJ Titeca en kan mogelijk verklaard worden uit het 
feit dat Titeca 2 For-K IBE’s heeft, waarbij ze de ene gebruiken als 
stabilisatie unit en de jongeren dan hun traject voor resocialisatie volgen op 
de andere For-K IBE. 

In de focusgroepen werd gemeld dat het ontslaan van een jongere niet altijd 
makkelijk is en dat sommigen For-K IBE daarom ook al bij opname een 
zekerheid willen hebben over een ontslagbestemming en dit als 
inclusiecriterium hanteren. Uit interviews met mensen uit jeugdhulp en de 
gehandicaptensector hoorden we dan weer het voor hen onmogelijk is om 
te garanderen dat ze een jongere na behandeling op een For-K IBE terug 
kunnen nemen. 

11.4 Gebruik For-K crisisbedden 
Veel van de For-K crisisbedden zijn geïntegreerd/vermengd met 
crisisbedden vanuit de netwerken geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren en wordt ook samengewerkt met de crisismeldpunten 
van jeugdhulp. Hierdoor is het niet meer mogelijk om nauwkeurig vast te 
stellen hoeveel crisisaanmeldingen en -opnames specifiek in For-K 
crisisbedden worden gedaan. 

11.5 Behandeling op de For-K IBE 
Volgens de contracten tussen de Belgische Staat en de For-K afdelingen 
wordt de zorgopdracht omschreven als “Intensieve zorg en beveiliging (‘safe 
care’) voor jongeren van deze doelgroep binnen een aangepaste 
infrastructuur en met een behandelaanbod zodat een combinatie kan 
worden geboden van zorg en behandeling enerzijds en beveiliging 
anderzijds. Diagnose wordt op punt gesteld. Het behandelaanbod wordt 
gekenmerkt door een sterk accent op structurerende activiteiten, 
agressieregulatie, sociale vaardigheidstraining, empathietraining… Er wordt 
zowel individuele als groeps(psycho)therapie aangeboden.(Bron: contract 
Belgische Staat met een For-K eenheid, 2019) 
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Uit de jaarverslagen valt te distilleren dat elke For-K afdeling een eigen 
profiel heeft van jongeren die ze opnemen maar ook dat ze de jongeren 
verschillend benaderen (zie ook hoofdstuk 5 jaarverslagen). 

Voorbeeld uit Antwerpen 
In de “Zorgeenheid Gedragsstoornissen” wordt gewerkt volgens een 
evidence-based behandelprogramma dat gestoeld is op cognitief 
gedragstherapeutische behandelprincipes (met trainingen in 
agressieregulatie, impulscontrole, emotieregulatie, relationele- en 
seksuele vaardigheden, empathie, sociale vaardigheden en 
probleemoplossende vaardigheden). De theoretische basis voor het 
behandelprogramma zijn het Risk Need Responsivity Model (Bonta & 
Andrews), Good Life Model (T. Ward) en hervalpreventiemodel. 
Systematisch wordt gebruik gemaakt van gevalideerde risicotaxatie-
instrumenten (J-SOAP-D Nl en SAVRY) om behandeldoelen en 
vrijheden te bepalen.) De behandeling is voorts multisystemisch, wat 
betekent dat niet alleen de jongere betrokken wordt, maar ook de 
gezinscontext, de schoolcontext en de maatschappelijke context. 
(Bron: jaarverslag ZNA 2018) 

Voorbeeld uit St-Truiden 

We werken interdisciplinair en combineren het bio-psycho-sociaal 
(psychiatrisch), het ontwikkelingspsychopathologisch  en het 
systeemtheoretisch  gedachtegoed.   We werken zoveel mogelijk 
evidence-based: specifiek in de IBE zullen we cognitief- 
gedragstherapeutische – en contextgerichte principes integreren. Dit 
doen we via verbale en non-verbale technieken. Waar aangewezen 
wordt er medicamenteuze behandeling opgestart. Op groepsniveau 
hanteren we een integratief behandelmodel  

[...] Voor jongeren met een psychiatrische problematiek en overwegend 
gedragsproblemen, worden groepssessies aangeboden door 
leefgroepbegeleiding met oa volgende elementen: agressieregulatie, 
emotieregulatie, probleemoplossing, assertieve communicatie, 
grenzen, …. Op individuele basis wordt evidenced based gewerkt met 

behulp van protocollen rond oa. stressmanagement, agressie- en 
emotieregulatie, delictpreventie, werken rond denkfouten en het werken 
rond trauma (vnl stabilisatie). Deze protocollen worden vaak, gezien de 
beperkingen en motivationele problemen van ons doelpubliek, 
individueel aangepast en uitgewerkt op maat van de jongeren. (Bron: 
jaarverslag Asster, St Truiden, 2018) 

Voorbeeld uit Brussel 

La prise en charge du jeune est sous-tendue par les concepts de « 
bientraitance » et de résilience (voir notamment S. HIRSCH, J. 
BARUDY et B. CYRULNIK  et les notes des congrès de 2011 et 2013). 
Elle est centrée sur le développement d’une relation de confiance 
basée sur le respect, l’empathie, la disponibilité et l’écoute. Ce lien 
significatif, support du développement d’une alliance thérapeutique, 
permet la « co-construction » du projet thérapeutique individualisé. 
(Bron: jaarverslag appendix Titeca 2018) 

Voorbeeld uit Mons 

Comment prendre en charge la maladie psychiatrique chez les jeunes 
lorsque celle-ci s'accompagne parfois du refus d’autorité (parentale, 
légale, …)? Le modèle systémique sera utilisé préférentiellement mais 
d'autres modèles tels que le modèle comportementaliste ou 
psychanalytique peuvent s’avérer utiles. Il convient de ne pas nous 
enfermer dans un seul courant de pensée mais plutôt d'associer les 
influences de chacun des modèles. (bron jaarverslag Les Marronniers 
2018) 

Volgens Keersmaekers (Keersmaekers 2019), hanteren de verschillende 
Vlaamse For-K afdelingen verschillende behandelmodellen. Niet duidelijk is 
of dit komt omdat ze andere profielen van jongeren hebben, dan wel dat ze 
een andere visie hebben hoe de jongeren best behandeld kunnen worden.  

Bestaffing For-K IBE 
De For-K contracten specificeren staffingsnormen in de vorm van zoveel 
FTE psychiater, zoveel FTE personeel op Masters niveau, zoveel FTE op 
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bachelors’ niveau en zoveel FTE op gebrevetteerd niveau. Behalve de 
psychiater, worden in de contracten geen verdere specificaties gegeven 
over het type zorgverleners. Uit de jaarverslagen valt op te maken dat er 
naast de (pedo-)psychiater een variëteit aan zorgverleners werkzaam is op 
de For-K IBE: psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, 
opvoeders, orthopedagogen, criminologen leefgroepbegeleiders, 
sociologen, creatief therapeuten, gezinstherapeuten, psychomotorisch 
therapeuten, hippotherapeuten, muziektherapeuten, ergotherapeuten, 
sociotherapeuten, psychotherapeuten, contexttherapueten, diëtisten, 
onderwijsbegeleiders, etc. De For-K IBE’s verschillen onderling in het type 
medewerkers en in het aantal FTE per type. Dit doet de vraag rijzen welk 
personeelsprofiel eigenlijk nodig is; waar komen deze verschillen vandaan? 

Uit de jaarverslagen en de financiële analyse, blijkt dat in de meeste For-K 
IBE’s het aantal FTE personeel (fors) hoger is dan voorzien in de For-K 
contracten; zo is er een For-K IBE die drie maal meer FTE psychiater heeft 
dan in het contract voorzien en andere hebben soms drie maal meer 
medewerkers op master niveau dan contractueel voorzien. Alle 
jaarverslagen vermelden dat de personeelsnormen in de contracten 
onvoldoende zijn voor een goede werking maar het is onduidelijk waarom 
er grote verschillen zijn tussen For-K IBE’s in het type en hoeveelheid 
zorgverleners. Heeft dit te maken met het type jongeren wat ze ontvangen 
of met de aard van de geboden therapie? 

Is behandeling op een For-K werkzaam? 
In de focusgroepen werden de For-K alom gelauwerd en gewaardeerd 
als een zeer zinvolle interventie en niemand betwijfelde de waarde 
ervan. In de jaarverslagen wordt vaak uitgebreid beschreven op welke 
(evidence-based) theorieën ze hun behandeling baseren. Echter er 
ontbreken in België duidelijke uitkomst parameters: wanneer wordt een 
opname als succesvol gezien? En wie bepaalt dat? En dienen de uitkomsten 
bij ontslag of hoelang daarna gemeten te worden? En in hoeverre worden 
essentiële uitkomsten bereikt? En gehandhaafd? 

In de eerste evaluaties (de Decker et al. 2004a, Decoene et al. 2005a, 
Decoene et al. 2006) van de For-K IBE onderzocht men individuele trajecten 

van de jongeren waarvoor het over voldoende gegevens beschikte (een 
zeer klein aantal) en stelde vast dat er sprake is van betere trends bij de 
uitgang dan bij de ingang, soms met een terugval 3 maanden na ontslag. 
Ook latere evaluaties bieden geen duidelijkheid over de werkzaamheid van 
de behandeling. 

Er is echter nog veel onduidelijkheid hierover en daarom dient het opzetten 
van een zorgevaluatiesysteem (en centrum voor zorgevaluatie zoals bv 
geopperd door Decoene et al.(Decoene et al. 2018) en kwaliteitsindicatoren 
overwogen te worden. 

11.6 Het zorglandschap 

 For-K gelegen in een complex zorglandschapslabyrint met 
versnipperde bevoegdheden 

Al onze informatiebronnen wijzen erop dat gezien de complexe 
problematiek van de jongeren, er veel instanties betrokken zijn. Het 
gaat dan om hulpverleners uit sectoren als het onderwijs, 
jeugdhulpverlening en jongerenwelzijn, (geestelijke) gezondheidszorg, 
maatschappelijk welzijn, drugshulpverlening, gehandicaptenzorg, 
jeugdbescherming, politie en justitie. Sommige van deze sectoren worden 
federaal aangestuurd, andere op het niveau van de gewesten of 
gemeenschappen; en binnen elk niveau zijn er dan verschillende ministeries 
en departementen betrokken. En de diensten kunnen territoriaal 
georganiseerd zijn op gewestelijk, provinciaal of nog kleiner niveau. Ook 
wetgevingen kunnen verschillen per landsdeel (bv jeugddelinquentierecht) 
(Goedseels and Ravier 2020). 

Binnen elke sector is er dan telkens een veelheid van instellingen die in 
meerdere of mindere mate gespecialiseerd zijn in een aspect. Bovendien 
zijn sommige hulpverleningsinstellingen rechtstreeks toegankelijk en andere 
pas na beoordeling door een specifiek orgaan (intersectorale toegangspoort 
in Vlaanderen – SAJ en SPJ in Franse Gemeenschap).  
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Gegevens over aanmeldingen, verleende hulpverlening en vervolgtrajecten 
zijn gebrekkig en niet of nauwelijks gekoppeld tussen de vele sectoren. Er 
zijn ook (lange) wachtlijsten bij vele hulpverleningsinstanties, maar de 
omvang en duur hiervan is niet altijd geweten en al zeker niet voor jongeren 
die op meerdere wachtlijsten staan. 

Het probleem van een onoverzichtelijk zorglandschap is niet nieuw maar 
nog steeds actueel (Vandenbroeck et al. 2012, Cour des comptes 2016, 
Rekenhof 2018, Kinderrechtencommissariaat 2020, Gilbert et al. 2012, 
Decoene et al. 2018).  

Het onoverzichtelijke zorglandschap geldt zowel voor jeugdhulp, justitie en 
de (geestelijke) gezondheidssector, en in alle landsdelen.  

Dit zorgt ervoor dat de afstemming en coördinatie tussen de verschillende 
sectoren en organisaties moeilijk is, dat de financiering van de betrokken 
organisaties uit verschillende bronnen komt en er eigenlijk geen enkele 
organisatie is die eindverantwoordelijk draagt voor het hele traject van 
een jongere. Het complexe landschap zorgt er ook voor dat jongeren met 
meerdere instanties te maken hebben, maar ook met vele 
‘gaten/breuklijnen’ in het traject omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen 
of omdat er geen plaats is. Ook voor hulpverleners en jeugdrechters is het 
moeilijk zicht te krijgen op de inhoud en beschikbaarheid van het aanbod 
wat er is. 

Het weglaten van de brugfunctie uit de For-K contracten werd betreurd door 
de deelnemers aan de focusgroepen (en in jaarverslagen en in interviews). 
De vroegere “brugfunctie” uit de For-K contracten zorgde volgens hen voor 
een goed functionerend overleg en samenwerking tussen de For-K’s en de 
diensten van Justitie en Welzijn. In sommige Vlaamse provincies zijn er wel 
vervangende “good practices”, zoals bijvoorbeeld de gecoördineerde 
toeleiding. Er werd gesuggereerd door de deelnemers om dit soort werking 
in te schrijven in samenwerkingsprotocollen. 

Volgens de deelnemers aan de focusgroepen, is er een kluwen van 
coördinerende functies ontstaan, waardoor het voor jongeren en 

                                                      
ttttttttttttt  https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1450461  

zorgverleners niet meer helder is wie wat coördineert en bemoeilijkt dit de 
samenwerking tussen For-K en andere spelers bij justitie, in de jeugdhulp 
en geestelijke gezondheidszorg, o.a. bij het ontslaan van jongeren uit een 
For-K IBE. 

 Gebrek aan geschikte hulp 
Het zorglandschap is niet alleen onoverzichtelijk, maar ook ontoereikend. 
Een terugkerend thema in de focusgroepen was ‘il y a manque de tout’, 
wijzend op een groot tekort aan adequate hulpverleningsplaatsen, ondanks 
de veelheid aan verstrekkers. Jeugdrechters en hulpverleners zitten vaak 
met de handen in het haar om een passend hulpverleningsaanbod te vinden 
dat beschikbaar is. Ook in de literatuur komt het fenomeen van plaatstekort 
aan de orde (Debruyne 2018, Van Boxstael 2020). 

Volgens de participanten in de focusgroepen, leidt het plaatstekort in de 
jeugdhulp en jeugdpsychiatrie er soms toe dat sommige dossiers 
‘gejustitieerd’ en zelfs ‘ver-MOF-t’ worden in de hoop dat een justitiële status 
en een MOF-statuut tot een versnelde opname zal leiden. Ook werd er in de 
focusgroepen gewezen op het feit dat VOS-jongeren niet langer in de 
gemeenschapsinstellingen terecht kunnen, een impact kan hebben op het 
aantal dossiers dat wordt aangemeld bij een For-K IBE. Ook wordt mogelijk 
onterecht gebruik gemaakt van een ‘gedwongen opname’. 

Hiernaast werd in de focusgroepen (en recentelijk ook nog in het Vlaams 
Parlementttttttttttttt) gemeld dat instanties zoals de Sociale Dienst 
Jeugdrechtbank te weinig tijd krijgen om de dossiers van jongeren adequaat 
uit te werken. Ook jongeren zelf benadrukten dat ze graag meer tijd zouden 
willen met hun consulent (Cardon 2013b, Van den Steene 2019).  

Volgens deelnemers aan de focusgroepen zorgt suboptimale jeugdhulp 
(aanbod, organisatie) voor meer (onterechte) aanmeldingen bij For-K, 
bemoeilijkt dit het samen werken tussen jeugdhulp en For-K en geestelijke 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1450461
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gezondheidszorg in het algemeen en zorgt het voor moeilijkheden om 
jongeren uit een For-K IBE naar een passende bestemming te ontslaan. 

11.7 Behoefte For-K IBE 
Afgaande op geraadpleegde dataregistraties en de informatie uit de 
jaarverslagen, is de behoefte aan For-K bedden niet goed 
kwantificeerbaar, maar er zijn wel veel signalen, volgens de deelnemers 
aan de focusgroepen, de jaarverslagen en interviews, dat het huidig 
aanbod onvoldoende zou zijn. De onzekerheid over de grootte van de 
behoefte aan For-K plaatsen zal blijven bestaan zolang geen eenduidig 
profiel beschikbaar is van de jongere die in een For-K afdeling hoort en 
jongeren niet systematisch beoordeeld worden in welke mate ze aan dat 
profiel voldoen. Hiernaast dient ook nader onderzocht te worden in hoeverre 
de grootte van de behoefte te beïnvloeden is, bijvoorbeeld door eerdere 
interventie in het traject van de jongere dan wel door alternatieven voor een 
For-K IBE te ontwikkelen en outreachend te werken vanuit de For-K naar 
andere zorgorganisaties. 

Er zijn wel een aantal indicaties voor de behoefte aan For-K IBE bedden. 
Een eerste inschatting van het potentieel aantal jongeren dat in aanmerking 
zou kunnen komen, kan afgeleid worden uit de statistieken van de 
jeugdrechtbank. In 2018 waren er 38 277 jongeren tussen 12 en 18 jaar met 
een MOF-statuut en 29 881 met een VOS-statuut; binnen deze groepen 
waren er 5354 die zowel het MOF- als het VOS-statuut hadden. En van deze 
justitiële jongeren is bekend dat velen een psychiatrische problematiek 
hebben (volgens Cappon (Cappon 2015) blijkt uit internationaal onderzoek 
dat psychiatrische stoornissen vaak voorkomen in de 
jeugdrechtbankpopulatie met prevalenties tussen de 30 en 75%). 

Verder weten we dat jeugdrechters in België bij 1-3% van de jongeren die 
ze zien een ambulante psychiatrische behandeling of een plaatsing in een 
psychiatrische voorziening opleggen (Cappon 2015), maar hierin zijn dus 
zowel ambulante als residentiële maatregelen gevat. Ook zouden deze 
cijfers vertekend kunnen zijn omdat in de focusgroepen werd geopperd dat 

jeugdrechters vaak eerder maatregelen nemen op basis van aanbod dan op 
basis van behoefte. 

De enquête van de FOD onder For-K IBE uit 2016 geeft een tweede 
inschatting van de behoefte in die zin dat For-K IBE rapporteren dat ze per 
jaar circa 600 aanmeldingen krijgen voor opname tegenover circa 350 
werkelijke opnames. 

Een derde inschatting gebaseerd op de jaarverslagen geeft een zelfde beeld 
van meer aanmeldingen dan opnames. Hierbij dient wel aangetekend te 
worden dat het onduidelijk blijft in hoeverre de aanmeldingen uniek zijn en 
in hoeverre die jongeren ook voldoen aan de criteria voor opname op een 
For-K IBE. 

Een andere indicatie voor de behoefte aan For-K IBE bedden, is dat 
sommige ziekenhuizen er voor geopteerd hebben om hun afdelingen groter 
te maken dan waarvoor ze vanuit de pilootcontracten gefinancierd worden 
en ondanks die uitbreiding toch alle plaatsen goed weten te bezetten. 

In de focusgroepen lieten de jeugdrechters weten vaak op een weigering te 
stuiten en sommigen gaven zelfs aan niet eens meer de moeite te doen om 
naar de For-K te bellen omdat ze toch nooit plaats hadden. Ook vanuit 
andere deelnemers aan de focusgroepen werden wachtlijsten voor For-K 
gemeld. De jaarverslagen van de For-K daarentegen geven aan dat ze 
nauwelijks jongeren weigeren omwille van plaatsgebrek.  

Ook werd in de focusgroepen gemeld dat sinds de invoering van de Code 
Madrane jongeren die een delict hebben gepleegd en ook lijden aan een 
psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking hebben, niet 
langer in een gemeenschapsinstelling terecht kunnen. Hierdoor zullen 
mogelijk het aantal plaatsingen in een GI afnemen, maar zal de vraag 
toenemen naar plaatsing in een instelling voor jongeren met een 
verstandelijke beperking of een psychiatrische voorziening. 

Tot slot, werd in de focusgroepen gemeld dat er behoefte is aan een betere 
geografische spreiding van de For-K IBE’s zodanig dat elk netwerk 
geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en kinderen over de 
mogelijkheid beschikt een adequaat zorgaanbod uit te werken. 
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Alle bovenstaande indicaties wijzen erop dat er veel behoefte is aan For-K 
IBE’s. Maar de behoefte zal pas nader gepreciseerd kunnen worden als er 
eerst een duidelijke omlijnde doelgroep voor For-K beschreven wordt en 
prevalentie hiervan gemeten, alsook een duidelijke omlijnde doelgroep 
omschreven wordt voor alternatieven voor een For-K opname (bv. 
GES+uuuuuuuuuuuuu), alsook de eventuele ambulante 
behandelingsmogelijkheden goed uitgebouwd zijn. 

Gezien de onduidelijkheid in de kwantitatieve behoefte is het dus 
aangewezen in een eerste fase de programmatie van de For-K IBE 
bedden af te stemmen op het huidige aanbod in de regio’s waar er 
momenteel aanbod is en een aantal bedden te voorzien in de regio’s 
waar momenteel geen aanbod is. Eens de doelgroep duidelijk 
omschreven is en data verzameld kunnen worden omtrent de reële 
behoefte, kunnen aanpassingen aan de programmatie worden overwogen. 

11.8 Behoefte For-K crisisbedden 
For-K crisisbedden zijn niet goed te onderscheiden van andere type 
crisisbedden en crisisvoorzieningen. De door ons gebruikte bronnen als 
jaarverslagen van de For-K contractanten zijn onvoldoende om de behoefte 
aan For-K crisisbedden specifiek of crisisbedden in het algemeen te kunnen 
inschatten. Hiervoor is verder onderzoek nodig naar hoeveel en hoe 
jongeren in een (psychiatrische) crisissituatie worden aangemeld en 
opgevangen via de verschillende kanalen. Sinds de invoering van het nieuw 
beleid geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren hebben de 
opgerichte netwerken GGZKJ de opdracht gekregen om een 
zorgprogramma op te stellen voor crisissituaties. Er is ook samenwerking 
gekomen met de crisismeldpunten vanuit de jeugdhulp. En de For-K 
crisisbedden vormen soms onderdeel van die crisisprogramma’s.  

                                                      
uuuuuuuuuuuuu zie in dit verband o.a. https://www.vlaamsparlement.be/commissies/ 

commissievergaderingen/1125910/verslag/1126760 

11.9 For-K IBE’s en financiën 
De huidige For-K IBE’s krijgen nu via een pilootfinanciering van de federale 
overheid een budget om hun personeels- en werkingskosten te dekken. Per 
For-K IBE van 7+1 bedden was er voor 2019 een bedrag voorzien van €1 
217 994 (€1 073 312 voor personeelsuitgaven en €144 682 voor de 
werkingskosten). Voor alle For-K IBE’s samen komt dit voor 2019 neer 
op een bedrag van €18 878 905.31, voorzien in de For-K contracten. 
Volgens de overeenkomsten, dienen 95% van deze bedragen gebruikt te 
worden voor de dekking van de personeelskosten. 

In de focusgroepen en in sommige jaarrapporten werd gemeld dat dit 
budget onvoldoende is om de reële uitgaven te dekken. Uit de informatie 
die we hebben opgevraagd bij de For-K contractanten, bleek dat werkelijke 
uitgaven ruim hoger (50-60%) liggen. Echter de meerkosten vielen niet 
helemaal te preciseren omdat de respondenten niet altijd konden 
differentiëren tussen uitgaven voor de (soms uitgebreidere) IBE en voor de 
crisisbedden.  

Als de For-K IBE’s in de structurele financiering en organisatie van 
ziekenhuizen worden geïntegreerd, dan zullen alle noodzakelijke 
uitgaven en financiering zorgvuldig bestudeerd moeten worden om 
gepaste uitbreiding van het BFM te realiseren en dient overlegd te worden 
met de verschillende overheden en de betrokken ziekenhuizen. 

Uit de jaarverslagen viel ook op te maken dat For-K IBE’s te maken krijgen 
met hoge turnover van het personeel, onder andere door het belastende 
karakter van het werk met jongere met hoge zorgnood en complexe 
problematiek, en moeilijkheden om gekwalificeerd personeel te vinden. Er 
dienen dan ook voldoende middelen beschikbaar te zijn voor gerichte 
opleidingen, ondersteuning van het personeel (bv. supervisie) en beveiliging 
van het personeel (bv. bewaking, noodprocedures). 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1125910/verslag/1126760
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1125910/verslag/1126760
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11.10 Bouwstenen voor de toekomst 
Zoals beschreven bevindt de zorg voor justitiële jongeren met psychiatrische 
problematiek zich in een complex zorglandschap. Optimalisatie van de 
organisatie zorg binnen For-K IBE heeft alleen maar zin, als er ook 
optimalisatie komt van de organisatie van het hele zorgtraject en de 
hulpverlening in alle betrokken sectoren onder de verschillende 
bevoegde overheden. Hieronder worden een aantal suggesties voor 
verbetering geschetst. 

Ook willen we benadrukken dat het belangrijk is om jongeren te betrekken 
in toekomstige hervormingen van de For-K, de geestelijke gezondheidszorg 
en jeugdhulp in het algemeen (Cappon and Vander Laenen 2015, Hoge 
Gezondheidsraad 2019, Kinderrechtencommissariaat 2019). Cachet, een 
organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de 
jeugdhulpverlening, heeft hiervoor reeds een aanzet gegeven hoe dat vorm 
te geven(Neyens 2019). 

 Preventie en vroeginterventie 
De jongeren die op een For-K terecht komen hebben al vaak een lang traject 
van zorgverlening achter de rug en vertonen ze een stapeling van 
problemen. 

In de focusgroepen en ook in de literatuur (o.a. (Comité pour la nouvelle 
politique de santé mentale pour enfants et adolescents (COMSMEA) 2019, 
Federale overheidsdienst volksgezondheid veiligheid van de voedselketen 
en leefmilieu 2015, Hoge Gezondheidsraad 2019, Vandeurzen 2014, Hoge 
Gezondheidsraad 2011, Vlaamse Vereniging Kinderpsychiaters 2010) werd 
vaak het belang van preventie en vroeginterventie aangegeven. Volgens de 
participanten zou een deel van de opnames van jongeren op een For-K IBE, 
mogelijk vermeden kunnen worden als maar zeer vroeg in hun traject 
mogelijke problemen waren gesignaleerd en voorkomen. Psychiatrische 
problemen kunnen mogelijk al in het onderwijs gesignaleerd worden door 
bijvoorbeeld centra voor leerlingbegeleiding (CLB) en vervolgens gepaste 
actie ondernomen worden om zo escalatie te voorkomen. Dit vergt echter 
adequate psychiatrische bemensing binnen de CLB en/of adequate 
verwijzing naar jeugdpsychiatrische diensten. Maar ook op latere momenten 

of bij andere diensten waarmee een jongere in contact komt, dienen zich 
mogelijkheden aan voor vroeginterventie.  

 Verbetering van de zorgcontinuïteit en van de 
samenwerking tussen sectoren 

Volgens de jaarverslagen en de deelnemers aan de focusgroepen is het 
vaak moeilijk om jongeren uit de For-K IBE te kunnen ontslaan wegens een 
gebrek aan geschikte (residentiële) opvang in de jeugdhulp, waardoor 
continuïteit van zorg in het gedrang komt. Ook in de literatuur wordt 
gebrekkige samenwerking tussen sectoren geschetst (Adriaenssens and 
Danckaerts 2015, Roevens et al. 2020). 

Omdat de jongeren die op een For-K IBE terecht komen veelal ook al contact 
hebben met andere instanties uit andere sectoren (zoals jeugdhulp) is het 
volgens de deelnemers aan de focusgroepen, van het grootste belang dat 
al die actoren goed samenwerken om zo continuïteit in het zorgtraject van 
jongeren te bewerkstelligen. Het vaak geopperde fenomeen dat jongeren 
van het kastje naar de muur worden gestuurd dient vermeden te worden. 
Het is aan de netwerken GGZ voor kinderen en jongeren om hun opdracht 
voor gecoördineerde zorg verder waar te maken in samenwerking met alle 
andere instanties (zoals de intersectorale toegangspoort) die ook al 
gecoördineerde zorg tot doel hebben en waarbij uiteraard justitie en 
jeugdhulp telkens betrokken worden.  

Aan Vlaamse kant is men ondertussen ook begonnen met het uitbouwen 
van het idee ‘1 gezin / 1 plan’, waarbij een jongere een vast aanspreekpunt 
krijgt gedurende zijn hele zorgtraject van A tot Z. De hervorming van de 
jeugdhulp die momenteel wordt uitgevoerd in de Federatie Wallonië-Brussel 
pleit ook voor een betere samenwerking tussen de actoren. 

 Outreach 
Zoals aangegeven bevinden de jongeren met justitieel statuut en 
psychiatrische problemen zich in een complex landschap van 
zorgorganisaties, elk met hun eigen specifieke doelgroep en expertise. Om 
de jongeren in hun hulpverleningstraject optimaal te ondersteunen, zijn in 
de loop der jaren tal van ‘outreach’ initiatieven opgezet. De term outreach 
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kent verschillende ladingen. Het kan gaan om directe zorgverlening aan 
jongeren vanuit een specifieke organisatie terwijl de jongere elders verblijft; 
bijvoorbeeld zorgverlening vanuit een For-K afdeling (voorafgaand aan een 
opname, of na opname) of vanuit een netwerk GGZ aan een jongere die 
inmiddels thuis verblijft. In dit geval wordt de term outreach soms 
ingewisseld voor de term ‘mobiele teams’ om hetzelfde aan te duiden. 

Hiernaast wordt de term outreach ook gebruikt voor de ondersteuning van 
zorgverleners van een specifieke organisatie door zorgverleners vanuit een 
andere organisatie met een specifieke expertise; bijvoorbeeld zorgverleners 
in een multifunctioneel centrum worden ondersteund door psychiaters van 
een kinderpsychiatrisch centrum. In dit geval worden ook termen als liaison- 
of brugfunctie gebruikt. 

Outreach wordt georganiseerd o.m. door de netwerken geestelijke 
gezondheidszorg kinderen en jongeren, maar ook door l’Aide à la Jeunesse, 
CLB, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) (forensische 
outreach) en ook door de For-K afdelingen (vroeger door alle vanuit For-K 
contracten, nu door sommige vanuit eigen initiatief). 

Voor deze outreach functie werd in elk For-K contract een budget voorzien. 
Echter vanaf 2016 is de outreach functie en het daaraan verbonden budget 
uit de For-K contracten gehaald en overgeheveld naar de netwerken 
GGZKJ. In de jaarverslagen en in de focusgroepen werd gemeld dat 
hierdoor de specifieke For-K outreach verdunde of verdween, omdat het 
werd opgenomen in een groter geheel van outreach voor alle doelgroepen 
binnen een netwerk GGZ kinderen en jongeren. Hierdoor kwam de nazorg 
van For-K in het gedrang en daarom zijn sommige For-K doorgegaan met 
hun outreach- en nazorgfunctie, ondanks het stopzetten van de middelen. 

Deelnemers aan de focusgroepen, alsook de jaarverslagen beklemtoonden 
dat het belangrijk is dat er meer op outreach ingezet wordt. De specifieke 
forensisch-psychiatrische outreach zoals die voorzien werd in de vroegere 
contracten moet ‘hersteld’ worden, hetzij als functie voor elk ziekenhuis met 
een For-K IBE, hetzij als functie voor de netwerken GGZKJ. En hiervoor 
dient een geoormerkt budget te worden voorzien. De outreach dient te 
gebeuren naar alle organisaties die kinderen opnemen/in zorg hebben met 
psychiatrische problematiek en een justitiële status hebben. 

 Het vaststellen van psychiatrische problematiek  
Het typerende aan de For-K IBE’s is dat ze, volgens de huidige contracten, 
enkel bedoeld zijn voor jongeren met (ernstige) psychiatrische problematiek 
EN die onder toezicht staan van een jeugdrechter. In het traject van 
jongeren komt de jeugdrechter pas na enige tijd in beeld, nadat een jongere 
verdacht is van een delict of een delict heeft gepleegd of nadat er zijn 
signalen zijn van een verontrustende situatie. Het is aan de jeugdrechter om 
op advies van de sociale dienst jeugdrechtbank gepaste maatregelen op te 
leggen. De jeugdrechter beschikt over een aantal maatregelen die aan 
jongeren kunnen worden opgelegd, waaronder het laten opnemen op een 
psychiatrische afdeling, inclusief de For-K IBE. 

Een moeilijkheid echter voor jeugdrechters is dat zij zelf, noch de 
sociale dienst jeugdrechtbank, niet deskundig zijn voor het vaststellen 
van de psychiatrische problematiek, wat een noodzakelijk 
opnamecriterium is voor een For-K IBE. Hiervoor blijft de jeugdrechter 
afhankelijk van een oordeel door een kinder- en jeugdpsychiater.  

Het vaststellen van een (ernstige) psychiatrische problematiek bij jongeren 
is niet eenvoudig (Hoge Gezondheidsraad 2011, Taylor and Leys 2013, 
Hoge Gezondheidsraad 2017) en meningen erover kunnen verschillen. In 
hoeverre zijn ernstige gedragsstoornissen wel of niet een psychiatrische 
problematiek? Waarom worden ernstige gedragsstoornissen soms als 
exclusiecriterium gebruikt voor een opname op een For-K IBE? Of 
andersom als inclusiecriterium (bv voor de For-K IBE Karibu in Titeca (zie 
Hoffman 2011(Hoffmann et al. 2011), p. 50))? Idem dito voor 
verslavingsproblematieken? Uit de jaarverslagen valt niet op te maken hoe 
de For-K IBE het psychiatrisch assessment uitvoeren en welke instrumenten 
hierbij gehanteerd worden. 

Het ontbreekt de jeugdrechter aan een arsenaal van psychiatrische 
advisering en beoordeling die (vroeg)tijdig ingeschakeld kan worden. In de 
focusgroepen en in interviews gaven jeugdrechters aan dat zij soms een 
opname op een For-K IBE overwogen maar dat betreffende jongeren dan 
werden geweigerd vanwege een gebrek aan (ernstige) psychiatrische 
problematiek. Samenwerking tussen jeugdrechters en kinder- en 
jeugdpsychiaters is naar verluid in de focusgroepen suboptimaal en is 
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verergerd nadat de brugfunctie in 2016 uit de For-K contracten werd 
geschrapt en overgeheveld naar de netwerken geestelijke gezondheid 
kinderen en jongeren. Bovendien wordt aan Franstalige zijde het werk onder 
mandaat niet altijd door alle spelers in de geestelijke gezondheidszorg 
geaccepteerd, wat de samenwerking nog verder bemoeilijkt. 

In de focusgroepen werd aangegeven dat er een spanningsveld bestaat 
tussen enerzijds de jeugdrechters die, vaak dringend, een 
(verblijf)plaats nodig hebben voor een jongere en de psychiater die 
moet oordelen of een jongere een hoog intensieve psychiatrische 
behandeling nodig heeft. Waar psychiaters aangaven dat ze kijken vanuit 
de zorgnoden van het kind, gaven jeugdrechters aan dat zij vooral op zoek 
zijn naar een verblijfplaats die snel beschikbaar is. Een gevolg hiervan is dat 
jeugdrechters de jongere aanmelden bij verschillende instellingen 
(bijvoorbeeld MPI, GES+, For-K, etc.) en kijken wie eerst met een 
aanbod/plaats komt. Een ander gevolg is dat jeugdrechters een jongere 
soms een oneigenlijke kwalificatie geven die hen meer kans geeft op het 
verkrijgen van een plaats aangezien veel For-K units vooral MOF jongeren 
(delictplegers) toelaten. Zo spreekt men bijvoorbeeld van “vermoffing”; dit is 
de jongere kwalificeren als pleger van een delict om zo te voldoen aan de 
noodzakelijke kwalificatie voor een GI of een For-K. Deelnemers gaven wel 
aan dat het labellen als MOF een slecht idee is omdat dit stigmatiserend is 
en jongeren dit lang met zich mee dragen. 

In de focusgroepen werd beklemtoond dat opname op een For-K IBE een 
medische behandelingsmaatregel is en dat For-K IBE’s geen 
plaatsingsmaatregel kunnen zijn. 

Het is dan ook hoogst nodig dat het traject voor het benodigde 
psychiatrisch assessment verduidelijkt wordt: Wie moet het doen? 
Wanneer dient het te gebeuren? Hoe dient het te gebeuren en met welke 
criteria en welke instrumenten? In de praktijk zien we dat het psychiatrisch 
assessment nu veelal gebeurt door het team verbonden aan een For-K IBE, 
soms voorafgaand aan een opname op een For-K IBE, maar ook tijdens de 
eerste opnameweken. Hoe dit assessment precies in zijn werk gaat berust 
op de professionele kennis van de betrokken psychiaters maar vertoont 
mogelijk wel onderlinge verschillen. 

In de focusgroepen werd door sommigen geopperd dat het assessment door 
een onafhankelijk psychiater zou moeten gebeuren die niet verbonden is 
aan een For-K IBE. Aan de andere kant werd door sommigen beklemtoond 
dat opname op een For-K IBE een medische beslissing is die enkel kan 
gebeuren op basis van een beoordeling door de behandelende psychiater 
van de For-K IBE. Er was ook discussie met betrekking tot de rol van de 
huisarts in het geval van ‘gedwongen opname’. Er werd ook gemeld dat een 
psychiatrisch assessment veel vroeger in het traject zou moeten gebeuren. 

In 2011 stelde de NRZV (Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen 
2011) ook al dat er ‘noodzaak was tot het ontwikkelen van een zorgvuldige 
en meer verfijnde (voorafgaande) diagnose- en indicatiestelling en correcte 
filter voor opname in For-K trajecten’. 

Hoe dan ook, meer transparantie over het psychiatrisch assessment is 
gewenst evenals meer duidelijkheid in het proces om de jeugdrechters 
te ondersteunen in het nemen van maatregelen voor psychiatrische 
behandeling. De rol van de For-K en van andere instanties die 
psychiatrische observatie en onderzoek uitvoeren dient verduidelijkt te 
worden. Bijvoorbeeld ook de netwerken GGZKJ hebben een programma 
‘diagnostiek en behandeling’ en binnen de Vlaamse jeugdhulp bestaan 
momenteel het Ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ), het Onthaal-, 
observatie- en oriëntatiecentrum (OOOC) en het Observatie- en 
behandelcentrum (OBC) die fungeren als multidisciplinaire teams (MDT) die 
erkend zijn door de Vlaamse overheid om de zorgbehoefte in te schatten. 
Aan Waalse kant en in Brussel bestaan o.a. ‘les services résidentiels 
d’observation et d’orientation’ (SROO). 

Er zou ook meer uniformiteit in het benodigd psychiatrische 
assessment nagestreefd kunnen worden. Mogelijk kan voortgebouwd 
worden op het voorstel van Tremmery en Danckaerts (Tremmery and 
Danckaerts 2016) omtrent de onderdelen van een forensisch psychiatrisch 
onderzoek van jonge delictplegers (deze onderdelen werden volgens de 
auteurs goedgekeurd door de psychiaters van de For-K afdelingen en van 
de gemeenschapsinstellingen). Volgens hen bevat een forensisch 
psychiatrisch onderzoek idealiter de volgende onderdelen: 
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• Probleemanamnese: speciële anamnese, algemeen psychiatrische 
anamnese  

• Criminogenese en juridische antecedenten  

• (Psychiatrische) voorgeschiedenis  

• Ontwikkelingsanamnese  

• Familiale anamnese  

• Somatische anamnese  

• Schoolanamnese  

• Psychiatrisch observationeel onderzoek  

                                                      
vvvvvvvvvvvvv https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFP-11-2018-0043/full/html 

• Psychodiagnostisch en pedagogisch onderzoek zoals 
intelligentieonderzoek (IQ test), ontwikkelingsschalen, 
persoonlijkheidsonderzoek (MMPIA en PCL-R-V), socio-emotioneel 
onderzoek (CBCL, depressie vragenlijsten, traumavragenlijsten e.a.) 
en neuropsychologisch onderzoek (executieve functies e.a.) 

• Risicotaxatie (afhankelijk van het delict Savry of J-SOAP D versie III)  

• Zorginschatting en behandelbaarheid met implementatie van de 
risicotaxatie (DUNDRUM 61vvvvvvvvvvvvv ) 

Dit leidt tot een mogelijke ‘zorguitkomst’ op basis van psychiatrisch 
zorgniveau en maatschappelijk beveiligingsniveau, zoals de auteurs 
weergeven in onderstaande Figuur 40. Jongeren met hoge psychiatrische 
zorgnood in combinatie met hoge beveiligingsnood (maatschappelijk en/of 
persoonlijk) zijn dan inclusiecriteria voor opname op een For-K IBE. 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 333 

 

Figuur 40 – Beoordeling psychiatrisch zorgniveau / maatschappelijk beveiligingsniveau  

 
(Tremmery and Danckaerts 2016)

Bij het uitbouwen van een uniforme assessment-procedure zou ook 
samengewerkt kunnen worden met het Vlaams Kwaliteitscentrum 
Diagnostiekwwwwwwwwwwwww dat al diverse richtlijnen met betrekking tot 
diagnostiek heeft ontwikkeld en dat ook de ontwikkeling van Richtlijn 
Forensische Diagnostiek (jeugddelinquentie) / Oriëntatie & Risicotaxatie op 
de planning heeftstaanxxxxxxxxxxxxx. 

                                                      
wwwwwwwwwwwww  https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/kerntaken/  

Omdat het psychiatrische assessment mogelijk over meerdere sessies dient 
te gebeuren en ook observatie van de jongere kan vergen, is kortdurende 
observatie/diagnose opname op een For-K IBE te overwegen als mogelijke 
maatregel van een jeugdrechter. 

We zien dat dit in de praktijk eigenlijk al gebeurt en dat de For-K IBE’s in 
hun werking en organisatie een periode voor observatie en diagnose 
voorzien, vooraleer een behandelingsplan wordt opgesteld. Bijvoorbeeld in 

xxxxxxxxxxxxx https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/wp-content/uploads/2020/05/ 
KwaliteitscentrumvoorDiagnostiekJaarplan2020-VersieWebsite.pdf  

https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/kerntaken/
https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/wp-content/uploads/2020/05/KwaliteitscentrumvoorDiagnostiekJaarplan2020-VersieWebsite.pdf
https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/wp-content/uploads/2020/05/KwaliteitscentrumvoorDiagnostiekJaarplan2020-VersieWebsite.pdf
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CHJ Titeca reserveert men één For-K IBE voor de eerste periode van 
diagnose, en stabilisatie van een jongere, en een tweede For-K IBE voor het 
vervolgtraject waarin naar resocialisatie wordt gestreefd.  

 Bepalen van de doelgroep 
Uit al de verzamelde informatie blijkt dat er geen consensus bestaat over 
welke jongeren op een For-K IBE opgenomen dienen te worden. Alleen 
MOF-jongeren? Ook VOS- en GO-jongeren? Ook jongeren met een niet-
justitiële status? In de focusgroepen, bleek iedereen wel zijn argumenten te 
hebben om iets wel of niet toe te laten. Bijvoorbeeld biedt het beperken van 
de toegang tot de For-K IBE tot jongeren met een MOF-status 
mogelijkheden om meer aan het criminogeen aspect te werken en biedt het 
ook meer garanties dat daders van slachtoffers gescheiden zijn. Anderen 
vinden het discriminerend als For-K IBE’s beperkt worden tot justitiële 
jongeren ten opzichte van niet-justitiële jongeren, waarvoor dan geen of 
minder intensieve behandelmogelijkheden beschikbaar zijn. Idem dito met 
betrekking tot jongeren met een laag intelligentievermogen. En hoewel een 
gedwongen opname wel een justitiële maatregel is, is dat toch meer een 
acuut psychiatrisch probleem en niet goed te vergelijken met de profielen 
van MOF- en VOS-jongeren met psychiatrische problematiek, maar aan de 
andere kant biedt een For-K IBE wel de goede infrastructuur voor een 
gedwongen opname. 

Zonder duidelijkheid over de doelgroep is het onmogelijk het benodigde 
aanbod te bepalen. 

De discussies hierover bestaan al lang. In diverse documentenyyyyyyyyyyyyy 
wordt verwezen naar de KCE-studie hierover om meer duidelijkheid te 
brengen.  

Met het nodige voorbehoud en onzekerheid doen we op basis van het 
huidig onderzoek het volgende voorstel. De meningen verschillen over de 

                                                      
yyyyyyyyyyyyy  O.a. Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende het 

jeugddelinquentierecht, Parl. St. Vl. Parl. 2017-2018, 1670/1, p. 12 
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-

doelgroep, maar het is duidelijk dat zowel MOF als VOS jongeren met 
psychiatrische problematiek nood hebben aan intensieve behandeling, 
waaraan de huidige For-K IBE’s tegemoet komen. We stellen daarom voor 
om de For-K IBE’s te blijven voorbehouden voor justitiële jongeren 
(MOF/VOS) en die aan alle van de volgende criteria voldoen: 

1. Er is sprake van een ernstige psychiatrische problematiek / hoge 
psychiatrische zorgnood 

2. De psychiatrische problematiek is behandelbaar en vergt een 
residentiële opname van maximaal 1 jaar 

3. De behandeling van de jongere vergt een beveiligde/beveiligende 
omgeving 

4. De jongere is bij opname minimaal 12 jaar en maximaal 17 jaar oud 

5. De criteria a t/m d worden voorafgaand aan of tijdens een initiële 
opname op een For-K IBE vastgesteld op een uniforme gestructureerde 
wijze door een multidisciplinair team van de For-K IBE’s 

De jeugdrechter bekrachtigt de gedocumenteerde uitkomst van het 
multidisciplinair assessment van het For-K team over de noodzaak van de 
opname. 

Hiernaast dient het mogelijk te zijn dat sommige For-K IBE’s zich verder 
specialiseren in subdoelgroepen. Ook dient gediscussieerd te worden of 
gemengde (VOS en MOF) groepen behouden moeten blijven. Wij hebben 
geen wetenschappelijke argumenten noch voor noch tegen een mix. 

Deze afbakening van For-K IBE tot justitiële jongeren (MOF en VOS) 
vermijdt niet dat er nog verdere discussie nodig is aangaande het oprichten 
van intensieve behandeleenheden voor niet-justitiële jongeren met ernstige 
psychiatrische problematiek. 

initiatieven/1271848; Vr. en Antw Vl. Parl. 2019- 2020, 23 december 2020 (Vr. nr. 812 
L. Parys) en https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1597685 en 
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1630110  

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1271848
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1271848
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1597685
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1630110
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De For-K IBE’s dienen ons inziens voorbehouden te blijven voor intensieve 
behandelingen van jongeren die voldoen aan de criteria zoals hierboven 
vermeld en dienen niet ingezet te worden voor crisiszorg. Ze kunnen ingezet 
worden voor ‘gedwongen opnames’, maar pas nadat de jongere op een 
crisisbed/flexbed werd opgenomen waar kon worden beoordeeld of een 
opname in de setting van de For-K IBE noodzakelijk is. Daarom stellen wij, 
nog steeds met het nodige voorbehoud en onzekerheid, voor dat alle 
ziekenhuizen met een For-K IBE een hoeveelheid (beveiligde) plaatsen 
hebben die flexibel gebruikt kunnen worden voor initiële opname ter 
diagnostiek, hervalsituaties, time-outs vanuit andere instellingen, 
gedwongen opnames en crisissituaties. Over de doelgroepen en het 
benodigde aantal van dergelijke flexibele bedden dient nader onderzoek te 
gebeuren waarbij alle crisishulp verzoeken en mogelijkheden binnen de 
geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp in kaart worden gebracht. 

 Structurele financiering 
In de jaarverslagen en in de focusgroepen werd meermaals aangehaald dat 
bestaande pilootfinanciering van de For-K IBE onvoldoende is om de 
werkelijke kosten te dekken en dat door het pilootkarakter ervan sommige 
zaken niet mogelijk zijn die wel gelden binnen een reguliere financiering 
vanuit het BFM. Ook weerhoudt het pilootkarakter ziekenhuizen ervan 
toekomstgericht te investeren in bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur. Alle 
geraadpleegde mensen zijn er van overtuigd dat na 18 jaar pilootfinanciering 
het tijd is voor structurele financiering. For-K IBE’s zijn inmiddels een 
gevestigde waarde geworden in het landschap van geestelijke 
gezondheidszorg, justitie en jeugdhulp. 

Om structurele financiering binnen het BFM mogelijk te maken, dienen wel 
nog een aantal stappen te worden gezet. Belangrijkste is het creëren van 
een (nieuwe) specifieke kenletter met functionele omschrijving en 
erkenningsnormen (eventueel kan nog gedacht worden om de bestaande 

                                                      
zzzzzzzzzzzzz http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=19641 

02301&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&num
ero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0001 annex 21 

kenletter IB ‘Dienst voor intensieve behandeling van volwassen sterk 
gedragsgestoorde en agressieve psychiatrische patiënten’ uit te breiden 
naar kinderen zoals ook het geval was toen in 1964 de kenletter IB werd 
gecreëerdzzzzzzzzzzzzz). De omschrijving van de erkenningsnormen, o.a. over 
aantal, en het type en de kwalificaties van het personeel benodigd voor 
goede en veilige zorg dient gepreciseerd te worden en uitgewerkt door 
mensen van de For-K IBE’s. Vervolgens dient nadere economische analyse 
te gebeuren wat de behandeling op een For-K IBE exact kost, zodat 
berekend kan worden met welk bedrag het BFM voor een ziekenhuis met 
een For-K IBE uitgebreid dient te worden. En tot slot dient door de bevoegde 
overheden geraamd te worden hoeveel For-K IBE’s en For-K bedden nodig 
zijn (programmatie). 

Wat betreft het omzetten van de huidige pilootfinanciering van de 
crisisbedden in de For-K contracten in structurele financiering, dient eerst 
uitgeklaard te worden in hoeverre deze For-K crisisbedden opgenomen 
moeten worden in het geheel van crisis-bedden/netwerken/meldpunten 
vanuit de netwerken GGZ voor kinderen en jongeren en de crisisplaatsen 
vanuit de jeugdhulp en de integratie tussen beide. 

Wat betreft de budgetten voor speciale functies beschreven in de huidige 
For-K pilootcontracten, zoals de afdeling beschut wonen bij het CHJ Titeca 
Brussel en de SGA afdeling bij het ZNA Antwerpen, dient apart besloten te 
worden of deze behouden moeten worden en hoe die bekostigd moeten 
worden. 

Wanneer men tot structurele financiering overgaat, is het van belang de 
doelgroep van de For-K IBE exact te omschrijven en welke wetgeving en 
justitiële maatregelen er ten gronde kunnen en mogen liggen voor opname.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1964102301&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0001
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1964102301&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0001
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=1964102301&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#LNK0001
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 Aanpassing van de wettelijke kaders betreffende 
jeugdhulp en jeugddelinquentie 

De bepalingen die mogelijks kunnen dienen als rechtsgrond voor het 
plaatsen van een jongere in een For-K IBE in de wetgeving betreffende 
jeugdhulp en jeugddelinquentie van de verschillende deelstaten zijn niet 
altijd conform de huidige voorwaarden voor plaatsing die bepaald zijn door 
de For-K contracten. Eén van de redenen hiervoor is dat de mogelijkheid tot 
het plaatsen van een minderjarige in een For-K IBE - met uitzondering van 
het Vlaams Decreet betreffende het jeugddelinquentierecht - niet expliciet 
ingeschreven is in de wetgeving van de deelstaten. Er is meestal maar één 
bepaling die dan in het algemeen de plaatsing in een psychiatrische dienst 
mogelijk maakt, zonder daarbij specifieke modaliteiten te voorzien 
naargelang het om een K-dienst, For-K dienst of nog een andere 
psychiatrische afdeling gaat. Bovendien is er geen uniformiteit tussen de 
verschillende bepalingen van de deelstaten die kunnen dienen als 
rechtsgrond voor de plaatsing van een minderjarige in een For-K IBE 
(bijvoorbeeld de modaliteiten zoals de hoedanigheid van de psychiater die 
het medisch verslag moet aanleveren, hoe oud het verslag mag zijn, etc.) 
De mogelijkheid tot het plaatsen van een minderjarige in een For-K IBE zou 
daarom expliciet in de wetgeving van de deelstaten moeten worden 
ingeschreven. Hierbij dient duidelijk de doelgroep, de modaliteiten en 
procedurele voorwaarden van de plaatsing (termijn, leeftijdgrenzen, 
hoedanigheid van de psychiater die het verslag maakt, modaliteiten van het 
verslag, etc.) duidelijk te worden bepaald. Het is ook belangrijk dat de 
wetgevende bepalingen van de verschillende deelstaten op mekaar worden 
afgestemd. 

De wetgeving omtrent jeugdhulp en jeugddelinquentie van de 
gemeenschappen zijn de afgelopen jaren sterk geëvolueerd en waarin 
vooral een striktere scheiding tussen MOF en VOS jongeren opvalt. Indien 
er verschillende mogelijke rechtsgronden zijn om een jongere in een For-K 

                                                      
aaaaaaaaaaaaaa Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de 

integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het 
jeugddelinquentierecht, B.S. 4 oktober 2004 

IBE te plaatsen (bijvoorbeeld de wet betreffende de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke versus plaatsing op grond van een MOF- of 
VOS-statuut) dient de onderlinge verhouding tussen deze rechtsgronden te 
worden bepaald (welke regel primeert, welke regel wordt geschorst…). Op 
het moment van het schrijven van dit rapport wordt de wet betreffende de 
bescherming van de persoon van de geesteszieke herzien. Ook wordt er 
langs Vlaamse kant gewerkt aan de verbeteringaaaaaaaaaaaaaa van de 
rechtspositie van de minderjarige in de For-K, zodat rechten van 
minderjarigen in de For-K concreet en afdwingbaar worden. Ook dient 
aandacht besteed te worden aan de rechtspositie en verantwoordelijkheid 
van de behandelende psychiaters op de For-K IBE en hoe die zich verhoudt 
tot de jeugdrechter. 

Na deze discussies kunnen de vigerende wetgevingen aangepast en op 
elkaar afgestemd worden. 

 Opzetten zorgevaluatiesysteem 
Hoewel For-K IBE’s algemeen gezien worden als zeer nuttig, ontbreken 
momenteel cijfermatige gegevens over de werkzaamheid van een 
behandeling op een For-K IBE. Ook is het nu onmogelijk om uit de 
bestaande dataregistraties het zorgtraject van een jongere te volgen. Het 
zou de discussies over nut en noodzaak makkelijker maken als overheden 
en coördinerende en uitvoerende organisaties kunnen beschikken over een 
set van gewenste/beoogde (korte en lange termijn) uitkomsten en in welke 
mate deze bereikt worden. 

Uit de focusgroepen kwam naar voor dat het personeel van de For-K zelf 
geen duidelijke criteria heeft om aan te geven wanneer een behandeling en 
verblijf van een jongere succesvol is. Wel werd er aangegeven dat er vaak 
een positief effect werd bereikt bij de jongere, dat soms echter na het verblijf 
in de For-K wordt teniet gedaan omdat de jongere in een niet gepaste setting 
terecht komt zonder de nodige nazorg (outreach). Het is ook zo dat de 
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behandeldoelstellingen en de bijhorende gewenste uitkomsten kunnen 
verschillen naargelang de specifieke populatie van de betreffende For-K 
afdeling. Het is dus aangewezen het personeel van de For-K nauw te 
betrekken bij het opzetten van dergelijk zorgevaluatiesysteem. Aangezien 
ook het voor-en natraject een grote rol spelen in de werkzaamheid van een 
behandeling in een For-K dienen ook dienen alle hulpinstanties (jeugdhulp, 
geestelijke gezondheidszorg, gemeenschapsinstellingen) input te geven en 
betrokken te worden bij het uitwerken van een dergelijk systeem. En ook 
jongeren zelf kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren over wat zij 
belangrijke uitkomsten vinden. 

 Verder onderzoek 
Dit project heeft de complexiteit van de zorg voor jongeren met 
psychiatrische problematiek en een justitiële status duidelijk gemaakt. Er 
blijven nog veel vragen onbeantwoord, en daarom is het gewenst dat er 
komende jaren flink geïnvesteerd wordt in meer onderzoek. Bijvoorbeeld 
over:  

• De effecten van de zorgverlening op de For-K IBE, inclusief wat de 
werkzame elementen zijn en welke kosten hiermee gepaard gaan 

• De ideale personeelsbezetting op een For-K, in type zorgverlener en 
hoeveelheid van elk 

• De ideale groepsgrootte van een For-K IBE 

• De mate van benodigde en gewenste specialisatie van For-K IBE naar 
subdoelgroepen 

• De ervaringen van jongeren die opgenomen zijn of waren op een For-K 
eenheid 

• Hoe jongeren betrokken kunnen worden in het bepalen van hun 
zorgtraject 

• Hoe de For-K crisisbedden ingepast kunnen worden in de 
crisishulpverlening van de netwerken geestelijke gezondheidszorg 
kinderen en jongeren en de crisisnetwerken van de jeugdhulp 

• Bepalen van het noodzakelijk zorgaanbod en de organisatie ervan ten 
behoeve van ‘gedwongen opnames’ van jongeren 

• De effecten van vroegsignalering en vroeginterventie en in hoeverre dit 
opnames op een For-K afdeling kan voorkomen 

• Het noodzakelijke zorgaanbod van jongeren die niet aan de 
inclusiecriteria van een For-K afdeling of andere zorgaanbieder voldoen 
en tussen de mazen van het huidige zorgaanbod vallen 

• Hoe het personeel op de For-K IBE hun werk ervaart en hoe zij hierin 
ondersteund kunnen worden om zo persoonlijke schade en turnover 
van personeel te verminderen. 

11.11 Beperkingen van het onderzoek 
Dit onderzoek betreft grotendeels meningen/opinies van mensen uit een 
groot scala van stakeholders. Dit betekent echter dat er weinig harde feiten 
zijn waarop de conclusies van het onderzoek getrokken konden worden. 
Harde data over gebruik, zorgtrajecten, behoefte en zorguitkomsten waren 
echter in onvoldoende mate beschikbaar. De meningen die verzameld 
werden, bleken ook ruim uit elkaar te lopen, waardoor er veel onzekerheid 
onstaat hoe alle meningen af te wegen om tot conclusies en aanbevelingen 
te komen. 

En ondanks dat er veel inspanningen zijn gepleegd om zoveel mogelijk 
stakeholders in het onderzoek te betrekken, is het nagenoeg onmogelijk dat 
we alle stakeholders uit dit complexe veld hebben gehoord. Bijvoorbeeld ex-
werknemers van For-K IBE’s zijn niet aan het woord geweest in dit 
onderzoek. Toch hadden ze een beeld kunnen geven van hun werkervaring 
en werkbeleving in het omgaan met jongeren met een complexe 
problematiek. Mogelijk hadden zij ons kunnen vertellen hoe ze 
agressieincidenten beleefden, en wat hun beweegredenenen waren om 
(soms op korte termijn) te stoppen met hun werk op een For-K IBE. 

Ook zijn de jongeren zelf, die opgenomen waren of geweest zijn op een 
For-K IBE onvoldoende aan bod gekomen in dit onderzoek. Hoe beleven zij 
hun opname, hoe denken zij over de behulpzaamheid en effect van hun 
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opname, welke onderdelen van de behandeling vinden zij met name nuttig, 
etc. Nu hebben we hun stem alleen indirect gehoord via enkele eerdere 
publicaties. Er is wel overwogen om jongeren meer te betrekken in het 
onderzoek, maar de praktische uitvoering ervan bleek te complex en te 
tijdrovend te zijn om te laten passen in het beschikbare tijdskader van ons 
onderzoek. Ook de ouders en familie van de jongeren zijn niet aan bod 
aangekomen. 

Op het terrein van de wetgeving hebben we in dit onderzoek weinig 
aandacht besteed aan de rechtspositie van behandelaren (individuen en 
organisaties), en hoe die zich verhoudt tot de verantwoordelijkheden van de 
jeugdrechter en andere mandatarissen. Wie is verantwoordelijk als 
bijvoorbeeld een jongere op weekendverlof een delict pleegt, wat te doen 
als maximale behandelduur van 1 jaar zoals nu bepaald in de For-K 
contracten is afgelopen maar de behandeling medisch gezien nog niet is 
afgerond, welke opvolging nodig is na ontslag, hoe te handelen na een 
geweldsincident, etc. 

De literatuur die gebruikt is in dit onderzoek is niet op een systematische 
transparante manier verzameld zoals gebruikelijk in systematische reviews. 
Dit komt omdat de terminologie die in dit veld wordt gebruikt, zeer divers en 
niet eenduidig is, zoals ook bleek in de focusgroepen en bestudeerde 
documenten. Ook internationaal is er grote diversiteit in gebruikte termen in 
dit veld, waardoor het moeilijk is om sensitieve en toch voldoende specifieke 
zoekstrategieën op te stellen voor het zoeken in de internationale 
literatuurdatabases op het gebied van gezondheid, welzijn, jeugdhulp en 
justitie. Bovendien zijn veel relevante documenten niet opgenomen in die 
databases en alleen maar te vinden in de ‘grijze literatuur’. De keuze die wij 
gemaakt hebben om relevante literatuur te verzamelen via voornamelijk 
globale zoekacties via google, raadplegen van websites van de stakeholder-
organisaties en het vragen aan experts en stakeholders om relevante 
documenten te overhandigen is ons inziens te verdedigen. Echter de kans 
bestaat dat we belangrijke documenten gemist hebben en dat er mogelijk 
bias ontstaan is door het feit dat stakeholders alleen die documenten 
stuurden die zij zelf belangrijk achtten en waarvan zij op de hoogte waren.  

Een internationale vergelijking had mogelijk ook nog interessante 
perspectieven kunnen bieden. Hoe organiseren andere landen de zorg voor 
justitiële jongeren met ernstige psychiatrische problematiek. Ervaren ze 
eenzelfde soort problemen als België, welke oplossingen hebben zij, etc. 
Hier is van afgezien vanwege de grote diversiteit in terminologie en 
concepten die we al in België zagen en in enkele publicaties uit het 
buitenland. Bovendien is de organisatie van geestelijke gezondheidszorg, 
jeugdhulp en justitiële benaderingen erg verschillend van land tot land, 
waardoor vergelijkbaarheid met het Belgisch systeem problematisch wordt. 

Dit onderzoek betrof met name de organisatie van zorg en had het niet de 
ambitie om in te gaan op de vele klinische aspecten. Wat is de precieze aard 
en epidemiologie van de psychiatrische problematiek, welke assessment 
procedures bestaan er om psychiatrische, orthopedagogische en 
criminologische problematiek in kaart te brengen en wat is validiteit en 
betrouwbaarheid ervan, welke interventies en behandelingsbenaderingen 
bestaan er en wat is het bewezen nut ervan, welke disciplines dienen er 
betrokken te worden in assesment en behandeling, hoe kunnen leefgroepen 
het best georganiseerd worden en worden er betere resultaten bereikt 
afhankelijk van groepssamenstelling en groepsgrootte, welke uitkomsten 
dienen nagestreefd te worden en welke zijn haalbaar, hoe lang dient een 
behandeling te duren om resultaten te bereiken en vast te houden, wat zijn 
alternatieven voor residentiële behandeling, wat is het effect van 
vroeginterventie op het voorkomen van for-K opnames, etc.. Het zijn stuk 
voor stuk heel relevante vragen, maar die buiten de scope van ons 
onderzoek vielen. Wij hebben nu alleen kunnen constateren dat er in de 
huidige For-K werking verschillen bestaan in aanpak maar blijven we in het 
ongewisse wat de beste aanpak is en in hoeverre er gebruik wordt gemaakt 
van de meest recente onderzoeksresultaten. 

Tenslotte realiseren we ons dat de lange lijst van subvragen, zoals in de 
inleiding geschetst, niet allemaal of allemaal even grondig aan bod zijn 
gekomen. Bijvoorbeeld ‘Wat zijn de noden (in termen van zorg en 
omkadering) van dergelijke profielen?’, ‘Hoe hoog is de turnover van 
personeel?’, ‘Wat zijn de doorslaggevende elementen om een jongere aan 
een For-K unit dan wel aan een andere opvangmogelijkheid toe te wijzen?’ 
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konden niet helemaal beantwoord worden door gebrek aan informatie in de 
door ons gebruikte bronnen. 

De bovengenoemde beperkingen zijn belangrijk om te realiseren dat de 
toekomstige hertekening van de zorg voor justitiele jongeren met 
psychiatrische problematiek met nog veel onzekerheden rekening zal 
moeten houden. Het is hoogstwaarschijnlijk dat naarmate er meer 
onderzoek wordt uitgevoerd, er nieuwe inzichten ontstaan die van invloed 
zullen zijn op het aanbod, organisatie, gebruik en behoefte van For-K IBE’s. 

11.12 Conclusies 
De initiële onderzoeksvraag ‘hoeveel For-K bedden zijn er nodig?’ kan niet 
eenduidig beantwoord worden. Het huidige aanbod voorziet in een duidelijke 
behoefte en de For-K IBE bedden worden zo goed als maximaal gebruikt. 
Maar er is geen zicht op hoeveel jongeren behoefte hebben aan, c.q. baat 
zouden hebben aan een For-K IBE of For-K crisis opname. Hiervoor is er 
veel meer onderzoek nodig, onder andere naar de beschikbare 
alternatieven in het veld van de jeugdhulp en de werkzaamheid ervan maar 
ook naar het aantal jongeren dat voldoet aan de criteria voor opname op 
een For-K en hoeveel hiervan niet geplaatst kunnen worden. 

Echter, voorzien in voldoende passende zorgmogelijkheden veronderstelt 
dat er een goede omschrijving is van de doelgroep die men beoogt. Uit ons 
onderzoek blijkt dat er geen consensus bestaat hierover en dat For-K IBE’s 
verschillende in- en exclusiecriteria hanteren. De discussie hierover blijkt al 
te bestaan vanaf de oprichting van de For-K IBE’s in 2003 en is nog steeds 
niet opgeklaard. 

Desalniettemin, concluderen wij dat het huidige aanbod aan For-K IBE 
plaatsen behouden kan blijven en zelfs uitgebreid zou kunnen worden met 
extra plaatsen in de werkingsgebieden van netwerken GGZ kinderen en 
jongeren, waar momenteel geen For-K IBE voor handen is. 

Ook concluderen wij dat de huidige manier van pilootfinanciering 
onvoldoende de werkelijke kosten dekt en diverse nadelen vertoont in 
vergelijking met de financiering via BFM. Daarom menen we dat de tijd rijp 
is voor structurele financiering van de For-K IBE’s. Als de overheden 

besluiten om het pilootkarakter van de For-K IBE op te heffen en structureel 
op te nemen in het BFM van psychiatrische ziekenhuizen, dient de 
financiering wel substantieel verhoogd te worden om tegemoet te komen 
aan de werkelijke kosten van een For-K IBE. 

Op basis van ons onderzoek kunnen we geen uitspraak doen over het 
benodigde aantal crisisbedden voor justitiële jongeren en de gewenste 
organisatie hiervan. 

Deze studie was gericht op de zorgvraag en het zorgaanbod voor jongeren 
met een justitieel statuut die ernstige psychiatrische problematiek vertonen. 
We realiseren ons dat er nog veel andere doelgroepen zijn waar mogelijk 
tekorten in zorgaanbod zijn en die nadere studie vereisen. 
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 BIJLAGEN APPENDIX 1. SERVICES AGRÉÉS DE 
L’AIDE À LA JEUNESSE  
Offre dans le milieu de vie  
Services d'action en milieu ouvert (AMO)  
Les Services d’action en milieu ouvert (AMO) proposent une aide préventive 
au bénéfice des jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec 
l’environnement social. Les AMO ne sont pas mandatées et interviennent 
uniquement à la demande du jeune, de sa famille ou de ses familiers.  

Les services d’accompagnement (Serv. Acc.): 
Il existe deux types de service d'accompagnement : les services avec une 
mission psycho-socio-éducative (Serv. Acc.PSE), anciennement COE, et 
ceux avec une mission socio-éducative (Serv. Acc.SE), anciennement 
SAIE.  

Les missions: 

• la mission psycho-socio-éducative : apporter à l’enfant, sa famille et ses 
familiers un accompagnement social, éducatif et psychologique dans le 
milieu de vie et à apporter, à la suite de cet accompagnement, une aide 
spécifique à l’enfant en résidence autonome 

• la mission socio-éducative : apporter à l’enfant, sa famille et ses 
familiers une aide éducative dans le milieu de vie et à apporter une aide 
à l’enfant en résidence autonome. 

• la mission intensive : assurer une mission d’accompagnement intensif 
de l’enfant, de sa famille et de ses familiers dans le milieu de vie, 
lorsque la prise en charge d’un enfant de 0 à 6 ans en situation de 
négligence grave, potentielle ou avérée, ou de maltraitance 

Il existe 86 services, ce qui représente 2.494 prises en charge.  

Services d’accompagnement avec une mission intensive en famille 
(MIIF) 
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Les services d’accompagnement avec une mission intensive en famille 
aident des enfants âgés de 0 et 6 ans en situation de négligence grave, 
potentielle ou avérée, voire de maltraitance (max 3 mois, renouvelable une 
fois). Il assure une aide socio-éducative globale comprenant toutes les 
composantes de la vie quotidienne et permettant d’améliorer les conditions 
d’éducation, de sécurité et d’hygiène au sens large (cadre de vie, rythme, 
alimentation ...).  

Le MIIF est un service mandaté par le juge de la jeunesse, par le Conseiller 
de l’aide à jeunesse ou par le Directeur de la protection de la jeunesse. 

« Ce service a pour mission d’apporter une aide intensive en famille dans 
toutes les composantes de la vie quotidienne et de permettre d’améliorer 
les conditions d’éducation, d’hygiène et de nutrition de l’enfant de 0 à 6 ans 
quand celles-ci sont compromises par les parents »bbbbbbbbbbbbbb. 

Service d'Accompagnement avec Mission intensive en famille urgence 
SERV. ACC. MIF URG (MIIF URGENCE) 
Ses missions sont similaires au Serv. Acc. MIF mais pour une courte durée 
(15 jours, non renouvelable). C’est un service mandaté par le juge de la 
jeunesse, par le Conseiller de l’aide à jeunesse ou par le Directeur de la 
protection de la jeunesse. 

« Cette prise en charge spécifique s'étend sur une durée de 15 jours et 
débute dans les 24h suivant le rendez-vous d’officialisation chez les 
mandants. Idéalement les intervenants se rendent en famille au rythme 
souhaité par le mandant (généralement 1X/jour) durant cette période 
de 15 jours. 

Lors de cette prise en charge, nous réalisons une « photographie » de 
la famille, du début à la fin du mandat. Celle-ci est centrée sur les 
ressources familiales, les possibilités de mobilisation et d'adaptation de 
la famille, la satisfaction ou non des besoins essentiels du jeune. Au 
regard de la capacité de la famille à prioriser les besoins de leur jeune 
et à lui garantir sa sécurité, nous esquissons, autant que faire se peut, 

                                                      
bbbbbbbbbbbbbb https://www.cres-mons.be/service-accompagnement-mission-intensive-en-famille 

une orientation susceptible de répondre au mieux aux besoins du jeune. 
Cette photographie a pour but d'éclairer le mandant sur les décisions 
qui s'imposent dans l'intérêt du jeune. »cccccccccccccc 

Services d'actions restauratrices et éducatives (SARE)  
Les Services d'Actions Restauratrices et Educatives (SARE) s’adressent à 
des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction avant l'âge de 18 ans 
accomplis et toute personne susceptible de participer à une offre 
restauratrice. 

Ces services ont pour mission d’apporter une réponse restauratrice et 
éducative à la délinquance juvénile en organisant des prestations 
éducatives ou philanthropiques, des médiations ou encore des 
concertations restauratrices de groupe pour la réinsertion sociale des jeunes 
concernés. Ils doivent également réaliser au moins une des deux missions 
suivantes :  

• L’organisation et l’encadrement de la participation du jeune à un ou 
plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences 
des actes accomplis et à leur impact sur les victimes 

• L’organisation et l’encadrement de la participation du jeune à une 
activité sportive, sociale ou culturelle 

Ces services travaillent sous mandat du juge, du Tribunal de la Jeunesse 
ou du Procureur du Roi.  

Le nombre de services s’élève à 13 pour une capacité de plus de 800 prises 
en charge simultanées 

cccccccccccccc http://www.asblletraversier.be/missionintensive.html 
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Service d’Action de la Protutelle (PROTUTELLE)  
Les Services de protutelle (SP) ont pour activité exclusive la recherche et 
l’accompagnement de protuteurs, c’est-à-dire de personnes qualifiées pour 
exercer le droit de garde, d’éducation, de représentation, de consentement 
aux actes et d’administration des biens de jeunes dont les parents ont été 
déchus totalement ou partiellement. Ces services travaillent sur mandat du 
Conseiller de l’aide à la jeunesse.  

Services qui mettent en œuvre un Projet pédagogique particulier (PPP)  
Ces services organisent un projet particulier et exceptionnel d’aide aux 
jeunes en difficulté selon des modalités non prévues par les arrêtés 
spécifiques, afin de leur permettre de réussir une expérience de vie originale 
et positive. Ces services peuvent travailler avec ou sans mandat. Certains 
organisent des séjours de rupture, le plus souvent à l’étranger, 
prioritairement à l’intention des jeunes ayant commis un FQI. 

Offre en dehors du milieu de vie  
Les services résidentiels généraux (SRG) – Anciennement SAAE  
La mission principale est d’organiser un accueil collectif pour des enfants 
qui nécessitent une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial.  

A titre complémentaire, les SRG peuvent  

• Accompagner des jeunes en résidence autonome 

• Mettre en œuvre des programmes d’aide en vue de la réinsertion 
familiale de jeunes à l’issue de l’accueil du jeune 

Il existe 122 services pour un nombre de prise en charge de 2950 enfants.  

                                                      
dddddddddddddd Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif 

aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services 
résidentiels spécialisés http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl.  

Les services résidentiels spécialisés (SRS) – Anciennement CAS 
Les services résidentiels spécialisés organisent l’accueil résidentiel collectif 
de jeunes nécessitant une aide urgente et spécialisée eu égard à des 
comportements violents ou agressifs, des problèmes psychologiques 
graves, des faits qualifiés infraction. Il s’agit des service dont le profil-cible 
est le plus proche des For-K. 

Ils ont pour mission d'organiser un accueil collectif de 15 jeunes ou enfants 
prioritairement destiné aux jeunes poursuivis pour un fait qualifié infraction 
et de manière accessoire aux enfants en difficulté et en danger qui 
nécessitent une aide particulière et spécialisée eu égard à des 
comportements agressifs ou violents ou des problèmes psychologiques 
graves. 

Ils ont pour missions :  

• Elaborer et encadrer des projets d’aide en vue de la réinsertion familiale 
de jeunes à l’issue de l’accueil du jeune 

• Elaborer et encadrer des projets d’aide en vue d’un essai de vie en 
résidence autonome à l’issue de l’accueil du jeune 

Le service ne peut refuser la prise en charge d'un jeune ou d'un enfant que 
si l'accueil de celui-ci risque de porter préjudice aux jeunes et enfants déjà 
pris en charge conformément au projet éducatif du servicedddddddddddddd. Les 
SRS ne sont pas financés pour engager un psychiatre et leur équipe est 
essentiellement composée d’éducateurs et de travailleurs psycho sociaux. 

Il existe 9 services pour une capacité de plus de 129 prises en charge 
simultanées. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl
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Les services résidentiels d’urgence SRU, anciennement (CAU)  
Les services résidentiels d’urgence offrent un accueil collectif de jeunes 
nécessitant un hébergement en urgence et limité à un court laps de temps 
hors de leur milieu familial de vie. Ils élaborent également un programme 
d’aide à mettre en place à l’issue de l’accueil. Ils travaillent sur mandat du 
Tribunal de la jeunesse, du Conseiller ou du Directeur de l’aide à la 
jeunesse.  

Les missions 

• Organiser un accueil collectif d’au moins 7 enfants qui nécessitent une 
aide urgente consistant en un hébergement en dehors de leur milieu de 
vie 

• Réaliser des missions d’observation, d’investigations et d’aide à 
l’orientation de l’enfant et de sa famille 

La durée du mandat est 20 jours, renouvelable une fois. Il existe 11 services, 
avec un nombre de prise en charge de 89 places, dont 16 places nouvelles 
pour des enfants de 0-6 ans 

Services Résidentiels d’observation et d’orientation SROO 
(anciennement COO)  
Les Services Résidentiels d’observation et d’orientation accueillent et 
éduquent des jeunes qui présentent des troubles ou des comportements 
nécessitant une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial, et 
justifiant par leur gravité l’observation, l’analyse approfondie et une action 
spécifique visant au dépassement de la crise par un encadrement adapté à 
cette fin ou des enfants victimes de maltraitance nécessitant une aide 
particulière et spécialisée, éventuellement urgente. Ces services travaillent 
sur mandat du Tribunal de la jeunesse, du Conseiller ou du Directeur de 
l’aide à la jeunesse. Ils ne sont pas financés pour engager un psychiatre et 

                                                      
eeeeeeeeeeeeee http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl. 5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du 

Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières 
d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'observation et 
d'orientation 

leur équipe est essentiellement composée d’éducateurs et de travailleurs 
psycho sociauxeeeeeeeeeeeeee. 

Leur mission principale est d’organiser l'accueil collectif et l'éducation de 10 
à 15 enfants qui présentent des troubles et des comportements nécessitant 
une aide spécialisée en dehors de leur milieu de vie et justifiant par leur 
gravité l'observation, l'analyse approfondie et une action spécifique visant 
au dépassement de la crise. 

Services Résidentiels d'Orientation et d'Observation pour Enfants 
Victimes de Maltraitance SROO EVM (anciennement CAEVM) 
Les SROO EVM, en collaboration avec les équipes SOS-Enfants, ont pour 
mission:  

• d’organiser en permanence et si nécessaire en urgence l’hébergement 
d’enfants pour lesquels on suspecte ou on a constaté des 
maltraitances; 

• d’offrir à ces enfants l’aide spécialisée et pluridisciplinaire dont ils ont 
besoin, et d’élaborer un programme d’aide à mettre en œuvre pour la 
suite; 

• d’apporter une aide psycho-sociale ou pédagogique aux personnes qui 
assurent la garde de l’enfant.  

La mission principale est d’organiser un accueil collectif de 12 enfants qui 
nécessitent une aide particulière et spécialisée, éventuellement urgente, eu 
égard aux faits de maltraitance dont ils sont les victimes ou dont on suspecte 
l'existence. 

La durée du mandat est de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois 

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl
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Il existe 5 SROO (mission d’observation et d’orientation) et 3 SROO 
(mission d’observation et d’orientation au bénéfice des enfants victimes de 
maltraitance). Le nombre de prises en charge est de 70 PEC pour les 
missions d’observation et d’orientation et de 36 PEC pour les missions 
d’observations et d’orientation pour enfants victimes de maltraitance 

PPP Résidentiels 

Les services d’accompagnement en accueil familial (SAAF) – 
Anciennement SPF 
Il existe deux services : le Service d'Accompagnement de l'Accueil Familial 
court terme (SAAFCT), (anciennement SPFCT), et le Service 
d'Accompagnement de l'Accueil Familial Urgence (SAAFU), (anciennement 
SPFURGENCE). Ils travaillent sur mandat du Tribunal de la jeunesse, du 
Conseiller ou du Directeur de l'aide à la jeunesse. Les missions sont : 

• Evaluer l'adéquation entre le projet pour l’enfant et le projet de 
l’accueillant sélectionné 

• Assurer l’accompagnement de l’accueil familial de l’enfant ou du jeune 

• Préparer et d’accompagner un programme de retour de l’enfant ou du 
jeune dans son milieu de vie d'origine, à l'issue de l’accueil familial, ou 
s'il échoue, de mettre en œuvre toute solution alternative entre autres 
la résidence autonome 

• Assurer la promotion de l'accueil familial au moins au sein de la zone 
territoriale d'intervention précisée dans l’arrêté d’agrément 

• Organiser l'information et la sélection des candidats accueillants 

Il existe 11 SAAF, 4 SAAF court terme, 6 SAAF font de l’accueil d’urgence, 
dont 3 spécifiquement pour des enfants de 0-6 ans sortant de l’hôpital 

Cela représente près de 2000 prises en charge en SAAF, dont 120 
nouvelles prises en charge dans le cadre du refinancement 2018, et une 
trentaine de place en SAAF court terme.  

APPENDIX 2. VRAGENLIJST FINANCIELE 
ANALYSE FOR-K 
Directe kosten  
• Loonkosten 

o (Kinder- en jeugd) psychiater  

 Aantal VTE 
 Bruto (globaal) 
 RSZ (globaal) 
 Andere loonkosten (globaal) 

o Master 

 Aantal VTE 
 Bruto (globaal) 
 RSZ (globaal) 
 Andere loonkosten (globaal) 

o Bachelor 

 Aantal VTE 
 Bruto (globaal) 
 RSZ (globaal) 
 Andere loonkosten (globaal) 

o Gebrevetteerd 

 Aantal VTE 
 Bruto (globaal) 
 RSZ (globaal) 
 Andere loonkosten (globaal) 

o Andere 

 Pensioen 
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 Provisie vacantiegeld 
 Premies 
 Andere 

• Voorraden en leveringen 

o Medische producten 

o Reinigingsproducten 

o Toiletartikelen 

o Werkkledij 

o Bureelbenodigdheden 

o Div. inkopen linnen, beddengoed, was 

o Keukenmaterieel 

o Andere 

• Diensten 

o Huur rollend materieel 

o Patiëntentransporten 

o Dienstverplaatsing personeel 

o Onderhoud en herstel 

o Telefoon, GSM, FAX 

o Aanwervingskosten personeel 

o Andere 

• Afschrijvingen 

o Afschrijving aanloopkosten 

o Afschrijving op Inrichting Gebouwen 

o Afschrijving op Groot Onderhoud 

o Afschrijving op Medische Materieel  

o Afschrijving op Meubilair 

o Afschrijving op Materieel 

o Andere 

• Andere directe kosten 

o Opleiding en bijscholing  

o Documentatie en abonnementen 

o Diensten en leveringen 

o Andere 

Indirecte kosten 
• Afschrijvingen 
• Financiële lasten 
• Algemene kosten 
• Onderhoud 
• Verwarming 
• Administratieve kosten 
• Wasserij en linnen 
• Voeding 
• Internaat 
• Andere 
Ontvangsten 
• For-K Contracten  

o Intensieve behandelingseenheid 

o crisisbedden 

o werkingskosten IBE 
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o werkingskosten crisis bed 

o SGA behandelingseenheid 

o Andere (indexatie…) 

• Regionale subsidies 
• Liefdadigheidsverkopen 
• Andere 

APPENDIX 3. OUTREACH IN DE 
NETWERKEN GGZKJ 

 

Archipel – pas de mention d’outreach sur le site internet – 
Brabant Wallon 

Equipe mobile de crise, soins intensifs de courte durée 

L’équipe mobile Wei-Ji répond à la demande des 
professionnels du réseau. 

En collaboration avec ce réseau, Wei-Ji va à la rencontre du 
jeune et de sa famille pour l’accompagner avec comme 
objectifs : 

1. décoder les enjeux de la crise ; 

2. stabiliser et sécuriser la situation, prévenir l’aggravation ;  

3. accompagner vers les relais et un projet d’aide, selon le 
sens commun donné à cette crise au terme de l’intervention 
mobile. 

Notre intervention se justifie : 

• quand le mal-être psychique d’un enfant ou d’un jeune 
s’aggrave brutalement mais que le risque vital n’est pas 
engagé ; 

• quand la fragilité de la demande et/ou la complexité de la 
situation requièrent la mobilité des intervenants ; 
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Nous vous répondrons sur l’indication de notre intervention 
dans les 24 à 48h ouvrables. 

La présence du demandeur est indispensable lors de la 
première rencontre. 

Le travail de l’équipe s’articule avec celui du demandeur et 
des autres partenaires, en tenant compte du contexte 
familial et social de chaque jeune. La prise en charge est 
intensive et d’une durée maximale de 4 à 6 semaines. 

Equipe mobile de soins assertifs 

L’équipe mobile EMoSA répond à la demande des 
professionnels du réseau.  

En collaboration avec ce réseau, EMoSA va à la rencontre 
du jeune et de sa famille pour l’accompagner avec comme 
objectifs : 

1. participer à la mobilisation d’un réseau de soin contenant 
et sécurisant ;  

2. remailler l’individuel, le familial et le social ;  

3. soutenir une prise en charge globale de l’individu dans 
ses dimensions psychiques, éducatives, médicales et 
sociales ;  

4. mettre en place un accrochage durable avec le réseau de 
soins préexistant ; 

La réponse à la demande de prise en charge sera apportée 
dans les 10 jours. 

BruStars – réseau santé mentale Bruxelles 

Bru-Stars, le réseau bruxellois en santé mentale pour enfants et 
adolescents, a été mise en place, qui réunit des institutions 
néerlandophones, francophones et bi-communautaires travaillant 
avec des enfants et des adolescents. 

Programme Outreach 

Ce programme est développé en collaboration avec le CGG 
Brussel. 

Avec le programme « Outreach santé mental » nous soutenons des 
services résidentiels néerlandophones en aide à la jeunesse et 
handicap à Bruxelles via une offre de soins en santé mentale 
spécialisée (des consultations et des diagnostics) afin de leurs 
permettre de mieux répondre aux multiples demandes des enfants 
et adolescents qu’ils accueillent. 

Ce programme est actuellement en cours d’opérationnalisation. Les 
budgets étant limités cette offre est pour le moment seulement 
disponible pour les services résidentiels néerlandophones en aide à 
la jeunesse et handicap. 

+ disponible dans toute la région flamande 

http://www.bru-stars.be/programmes-et-offres-de-soins/outreach-
sante-mentale/ 

 

http://www.bru-stars.be/programmes-et-offres-de-soins/outreach-sante-mentale/
http://www.bru-stars.be/programmes-et-offres-de-soins/outreach-sante-mentale/
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Programme d’activités 4 : Soins en santé mentale d’outreaching 
pour les enfants et adolescents par l’organisation de soins de crise, 
l’aide assertive mobile et la coordination des soins 

http://www.bru-stars.be/onthaal/fonctions-et-programmes/ 

 

Connect (pour les NL bruxellois) 

http://www.bru-stars.be/programmes-et-offres-de-soins/prevention-
et-detection-precoce/ 

CrossLink (fonction de liaison intersectorielle / programme 
spécifique Fork) 

http://www.bru-stars.be/programmes-et-offres-de-
soins/consultation-et-liaison-intersectorielle/ 

 

Kirikou – réseau santé mentale Namur – pas de moteur de 
recherche 

Equipe mobile  

• Équipe de soins spécialisés intervenant dans le milieu de vie, l’@tribu 
mobile s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique des soins de santé 
mentale. 

• L’équipe est pluridisciplinaire, composée de psychologues, d’assistants 
sociaux, d’assistants psy, d’éducateurs et de pédopsychiatres. 

• Elle a la particularité d’être composée de personnes de secteurs 
différents à savoir l’AVIQ, l’Aide à la Jeunesse, la Santé Mentale, les 
hôpitaux généraux, l’ONE et les conventions INAMI. 

Finalité visée : 

Apporter une réponse clinique centrée sur le bénéficiaire, ses 
besoins et ceux de son entourage sur le lieu de vie du jeune 

Prise en charge individuelle et familiale et ce, avec le réseau du 
bénéficiaire 

Dispositifs possibles : 

• Dispositif pour des situations dites de crise : intervention rapide et 
intensive 

• Dispositif pour des situations complexes, à problématiques multiples : 
intervention sur du moyen/long terme 

• Dispositif de soutien d’équipe : pour toute équipe en difficulté avec un 
jeune. Réfléchir ensemble afin de prendre du recul. 

Types d’interventions : Entretiens individuel et/ou familial ; 
(re)mobilisation du réseau autour du jeune et de sa famille ; 
recherches de pistes de solutions adaptées aux problématiques ; 
accompagnement divers ; etc. 

Lieu d’intervention : le territoire de la Province de Namur 

Public cible : 0-23 ans et mère enceinte à partir de 3 mois de 
grossesse 

 

Rhéseau – réseau santé mentale Hainaut 

Soins de crise 

Le programme de soins de crise du RHESEAU participe au 
renforcement de l’offre de soins en santé mentale et de l’action 

http://www.bru-stars.be/onthaal/fonctions-et-programmes/
http://www.bru-stars.be/programmes-et-offres-de-soins/consultation-et-liaison-intersectorielle/
http://www.bru-stars.be/programmes-et-offres-de-soins/consultation-et-liaison-intersectorielle/
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sociale pour une prise en compte globale, intégrée et adaptée aux 
besoins singuliers des enfants et adolescents au plus près de la 
communauté. 

Il s’adresse aux jeunes de 0 à 23 ans qui se trouvent en situation de 
crise (sans danger vital) d’ordre psychique ou psychiatrique ainsi 
qu’à leur entourage. 

Etant donné que cela concerne un bon nombre de jeunes qui sont à 
la croisée de plusieurs secteurs, une attention particulière est 
accordée aux jeunes et jeunes adultes sous le coup d’une décision 
de justice, aux jeunes faisant l’objet d’une mesure d’aide consentie 
au départ du SAJ (cf. dossiers des Conseillers de l’Aide à la 
jeunesse) et aux mineurs en danger (cf. dossiers des Directeurs de 
l’Aide à la jeunesse). 

Le programme met aussi l’accent sur l’intervention auprès des 
jeunes enfants et de leur famille, en particulier celles en grande 
précarité psychique ainsi que sur l’accompagnement périnatal. 

En articulation avec les autres programmes d’activités, il contribue à 
assurer un continuum de soins sur mesure pour tous les enfants et 
adolescents de la Province. 

Le programme soins de crise repose sur trois grands axes : 

    L’équipe Mobile soins de crise (Tandem’O) 

    L’équipe Case manager (Filigranes) 

    Le développement de six lits de crise sur la province. 

Soins de Longue Durée 

Le programme relatif aux soins de longue durée a pour mission de 
contribuer au développement des 4 fonctions suivantes : la 
détection, le screening et l’orientation ; le diagnostic ; le traitement ; 
l’échange et la valorisation de l’expertise. 

Ce programme participe au renforcement de l’offre de soins en 
santé mentale et de l’action sociale pour une prise en compte 
globale, intégrée et adaptée aux besoins singuliers des enfants et 
adolescents au plus près de la communauté. 

En articulation avec les autres programmes d’activités, il contribue à 
assurer un continuum de soins sur mesure pour tous les enfants et 
adolescents de la province. 

Le programme « soins de longue durée » accorde une attention 
particulière à plusieurs publics-cibles : les enfants et adolescents 
présentant des problématiques graves, complexes et multiples ; les 
enfants et adolescents issus de groupes particulièrement 
vulnérables et difficiles à atteindre ; les jeunes présentant une 
problématique psychiatrique qui sont sous le coup d’une décision 
de justice[1] ; les jeunes présentant une problématique de 
dépendance ; les enfants et adolescents ayant une déficience 
intellectuelle combinée à une problématique psychique ou 
psychiatrique. Les partenaires soulignent que le programme de 
soins de longue durée s’adresse également aux jeunes faisant 
l’objet ’une mesure d’aide consentie au départ du SAJ (cf. dossiers 
des Conseillers de l’Aide à la jeunesse) et aux mineurs en danger 
(cf. dossiers des Directeurs de l’Aide à la jeunesse). 

L’aide mobile est donc indiquée si l’offre de soins classiques ne 
répond pas aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent. Les équipes 
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mobiles sont ainsi une offre complémentaire aux dispositifs 
existants. 

Plan d’actions : Plan Strat – axe 2 – SLD 

https://www.rheseau.be/programmes-dactivites/offre-de-base-de-
soins-en-sante-mentale-soins-en-sante-mentale-outreaching/ 

Realism – pas de moteur de recherche – réseau santé mentale 
Liège 

• équipes mobiles spécialisées en médicolégale 

• agent de liaison pour jeunes judiciarisés avec problématiques 
psychiatriques 

Réseau Matilda – pas de moteur de recherche – réseau santé 
mentale Luxembourg 

Équipes mobiles 

Il en existe 3 avec chacune sa spécificité et elles sont 
pluridisciplinaires : 

• L’Odyssée Crise offre un soutien lors d’une situation de crise. 
Intervention rapide (maximum 48h) et intensive (jusqu’à plusieurs fois 
par semaine). 

• L’Odyssée Longue Durée offre un soutien lors d’une situation complexe 
ou multifactorielle, sur une courte, moyenne ou longue durée. 

• L’Odyssée Double Diagnostic offre un soutien aux jeunes présentant 
un double diagnostic (déficience intellectuelle cumulée à une maladie 
mentale et/ou à un(des) trouble(s) du comportement). Ce soutien est 
également apporté à leur entourage tant familial que professionnel. 

Un jeune, un proche ou un professionnel face à une difficulté de 
santé mentale contacte la permanence.  Après un entretien 

téléphonique et/ou une rencontre qui préciseront les besoins du 
jeune et de ses proches : 

• Suivis dans le milieu de vie du jeune : domicile, école, institution 
d’hébergement, etc… 

• Accompagnement psycho-médico-social individuel et/ou familial. 

• Concertation et partenariat avec le réseau professionnel. 

• Orientation et accompagnement vers le(s) service(s) offrant une 
réponse plus adaptée aux besoins du jeune et de ses proches. 

• Possibilité d’un soutien aux équipes en difficulté avec un jeune : 
réflexion avec les professionnels afin de faciliter la prise de recul dans 
la situation concernée et pour faire émerger de nouvelles pistes 
d’action. 

http://matilda-lux.be/reseau-matilda/ 

 

  

https://www.rheseau.be/programmes-dactivites/offre-de-base-de-soins-en-sante-mentale-soins-en-sante-mentale-outreaching/
https://www.rheseau.be/programmes-dactivites/offre-de-base-de-soins-en-sante-mentale-soins-en-sante-mentale-outreaching/
http://matilda-lux.be/reseau-matilda/
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WINGG West Vlaanderen – geen zoek tool  

Mobiele teams 

Soms hebben kinderen en jongeren ernstige psychische problemen 
waarbij vanuit meerdere diensten zorg nodig is of waarbij de zorg in 
de eigen leefomgeving moet geboden worden. Met de Mobiele 
Teams WINGG proberen wij kinderen, jongeren en hun context 
terug op weg te zetten binnen de bestaande (psychiatrische) 
hulpverlening door het reeds betrokken netwerk te ondersteunen in 
de zorg voor deze minderjarige en door waar nodig zelf 
begeleidingstrajecten op te zetten. 

RADAR Oost-Vlaanderen 

Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en 
-interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij 
jongeren tussen 14 en 25 jaar. 

Het programma biedt: 

- (Telefonisch) consult en advies bij psychosegevoeligheid 
en/of middelengebruik 

- Informatie, coaching en vorming aan nulde- en 
eerstelijnspartners in het detecteren van en omgaan met 
signalen van psychosegevoeligheid en/of middelengebruik 

- Bevordering van zorgnetwerken 
- Laagdrempelige vroeginterventie met aandacht en 

ondersteuning voor de context 
- Ambulante, assertieve, outreachende zorg 
- Ondersteuning bij het toeleiden naar verdere zorgtrajecten 

indien nodig 
Wie is de doelgroep? 

Connect 14-25 richt zich tot: 

   Oost-Vlaamse jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 25 jaar 
met psychosegevoeligheid en/of middelengebruik. 

    Personen uit de omgeving van deze jongeren die zich hierover 
zorgen maken. 

    Professionelen die hierrond advies, ondersteuning of vorming 
wensen. 

Om in te kunnen schatten of jongeren een verhoogde gevoeligheid 
voor psychose of verhoogd risico op middelengebruik hebben, kan 
je de vragenlijsten in onze  folder invullen. Hiernaast vind je ze ook 
onderaan deze pagina. 

Hoe kan je aanmelden? 

Aanmelden kan telefonisch via onderstaande contactgegevens. Het 
eerstvolgende (telefonisch) contact volgt hierna binnen de week. 
Connect 14-25 is gratis. 

PANGG 0-18 Antwerpen 

GGZ-ondersteuning residentiële jeugdhulp Start januari 2020 

Met dit zorgprogramma zetten we in op ondersteuning van 
residentiële jeugdhulpvoorzieningen en gemeenschapsinstelling de 
Kempen via het aanbod van gespecialiseerde geestelijke 
gezondheidszorg. Op deze manier komen we beter tegemoet aan 
de meervoudige problemen van deze kinderen en jongeren. Het 
reeds lang bestaande outreach-aanbod vanuit OPZ Geel naar de 
gemeenschapsinstelling de Kempen wordt structureel ingebed in dit 
zorgprogramma. Voor de private residentiële voorzieningen is het 
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een lichte uitbreiding van de mogelijkheden om intensiever samen 
te werken met de geestelijke gezondheidszorg. In de praktijk zal dit 
gaan over ongeveer 3 VTE voor de ganse provincie Antwerpen. Via 
dit aanbod van consult & advies zal GGZ-expertise kunnen worden 
ingeschakeld. 

Meer informatie m.b.t. aanbod, doelgroep, team en aanmelden kan 
je vinden op de pagina van GGZ-ondersteuning residentiële 
jeugdhulp. 

 Start = januari 2020 

• Aanmeldingen vanaf 3/1/2020 

• Eerste aanmeldingsoverleg 6/2/2020 

• Aanmeldingen bij Team Indicatiestelling (Afdeling Continuïteit en 
Toegang)  

CONNECT 

Connect is het programma Vroegdetectie en Interventie dat zich 
richt op situaties die kunnen leiden tot een ernstig geestelijk 
gezondheidsprobleem. Ons doel is om deze situaties snel en tijdig 
te detecteren en hierop te interveniëren bij jongeren en 
jongvolwassenen van 14-23 jaar. Het gaat om: 

• Een (vermoeden van) beginnend psychiatrisch probleem waarvoor er 
nog niet eerder een hulpverleningstraject is geweest. Dit kan 
bijvoorbeeld een depressie of psychose zijn, waarvoor een jongere nog 
niet eerder hulp kreeg, of waarbij er wel geprobeerd is, zonder succes, 
om de jongere in hulp te krijgen. 

• Een plotse verandering in het functioneren van de jongere. Hij/zij valt 
bv. uit op school of werk, komt niet meer van zijn/haar kamer,… 

• De jongere stelt risicovol gedrag, maar wil geen hulp of haakt niet aan 
bij hulpverlening. Risicovol gedrag kan zijn: zichzelf verwaarlozen, 
zichzelf pijn doen, agressieve uitbarstingen, … 

• Met dit laagdrempelige aanbod willen we luisteren naar de verhalen van 
de jongeren omgeving om zo te achterhalen wat maakt dat er geen zorg 
geïnstalleerd raakt. 

WAT DOEN WE? 

Eerst en vooral proberen we om in contact te komen met de jongere 
(te connect-eren). We willen in eerste instantie luisteren naar de 
verhalen van de jongere en zijn omgeving, en dat proberen we op 
verschillende manieren: bij de jongere thuis, op school, bij de 
huisarts, … Vaak komen jongeren samen met familie, vrienden, 
school of anderen ook tot bij ons. 

Na een eerste gesprek proberen we na te gaan wat er aan de hand 
is. We gaan hiervoor in gesprek met de jongere en zijn omgeving. In 
overleg en met toestemming van de jongere proberen we informatie 
te verzamelen om beter te begrijpen wat de samenhang en de 
betekenis van de klachten is. 

Dit is telkens een uniek proces waarbij er oog is voor de 
kwetsbaarheid en de weerbaarheid van de jongere. We zijn geen 
diagnostisch centrum, maar deze onderzoeksfase is wenselijk om 
beter in te schatten welke sterktes er bij de jongere aanwezig zijn 
en waarop verder gebouwd kan worden, maar ook rond welke 
kwetsbaarheden er ondersteuning nodig is. 

Het is essentieel om zo snel mogelijk zorg op te starten. 
Vroegdetectie bestaat niet zonder snelle interventie. 



 

KCE Report 339 For-K voor justitiële jongeren 353 

 

Als de situatie stabiel genoeg is, dan wordt de tussenkomst door 
Connect afgerond. 

Als er nood is aan vervolghulp, garandeert Connect een zorgvuldige 
toeleiding en een warme overdracht naar een gepaste 
vervolgbehandeling. 

Enkele essentiële elementen uit onze werking 

Aanmelden: Wij werken bij voorkeur op doorverwijzing van een arts 
of andere professionele verwijzer. Maar iedereen kan vanuit een 
ongerustheid over zijn/haar kind, broer/zus, partner, familielid, 
vriend(in), naaste, enzovoort een aanmelding doen bij Connect. We 
gaan dan onmiddellijk aan de slag. 

Bereikbaar, toegankelijk, flexibel en snel : Omdat we werken voor 
zorgmijders en jongeren met suïciderisico zorgen we voor snelle, 
flexibele en creatieve hulp. We garanderen een eerste contact 
binnen de week na aanmelding. Het eerste contact is met de 
jongere zelf (en bij voorkeur samen met iemand uit het netwerk) of 
met de aanmelder. 

Oog voor de context: De noden van jongere en zijn omgeving staan 
centraal. We werken op maat en beschouwen alle steunfiguren van 
de jongere als mogelijke partners in de zorg. 

Aanklampende zorg, outreachend indien nodig : Onze zorg is 
vasthoudend, betrokken en volhardend, maar ook paraat, 
beschikbaar, flexibel en intensief. Jongeren zijn welkom in onze 
locatie, maar we gaan ook naar buiten: naar de leefomgeving van 
de jongere, in andere voorzieningen (AZ, spoed, polikliniek, CAW, 
OCMW, sociale diensten, wijkgezondheidscentra,…) of bij 
hulpverleners (huisarts,…). 

Multidisciplinair : Het Connect-team bestaat uit psychologen, een 
kinder- en jeugdpsychiater, een maatschappelijk werker en een 
ervaringsdeskundige. 

Outreach Mol 

Het Outreach-team Mol biedt jeugdpsychiatrische ondersteuning 
aan jongeren tijdens of na hun verblijf in de 
Gemeenschapsinstellingen De Markt en De Hutten. Het team 
bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, psychiatrisch 
verpleegkundigen, psychologen, therapeuten en een opvoeder. 

Het Outreach-team kan op vraag van de Gemeenschapsinstelling 
advies verlenen en ondersteuning bieden in de behandeling van 
jongeren met een psychiatrische zorgvraag. Het team werkt in 3 
modules: module ‘Bespreking en advies’, module ‘Klinisch 
assessment’ en module ‘Diagnostiek en begeleiding’. Alvorens een 
traject te starten, is het belangrijk dat de verwachtingen van zowel 
de jongere en de context als van de Gemeenschapsinstelling 
wederzijds afgestemd worden met het aanbod van het Outreach-
team. De afstemming gebeurt door een gezamenlijke intake en 
regelmatige evaluatiegesprekken die bij aanvang van het 
zorgaanbod met alle betrokkenen gepland worden. 

LIGANT Limburg – geen zoek tool  

Connect  

Het programma Connect beoogt het snel en tijdig detecteren van 
risico’s en de eerste tekenen van een mogelijk 
psychische/psychiatrische problematiek bij infants, kinderen, 
jongeren en jong-volwassenen tot 23 jaar. Daarnaast wordt er 
ingezet op laagdrempelig en kortdurende interven-ties bij kwetsbare 
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groepen en groepen met een verhoogde kwetsbaarheid. Op die 
manier wordt er een zorgcontinuüm binnen het netwerk 
gerealiseerd dat strekt van preventie tot behandeling. 

Er wordt de verbinding gemaakt met bestaande initiatieven op het 
Limburgs grondgebied en wordt er gezocht naar aansluiting met 
Excentra, suïcidepreventie en het programma Crosslink. 

Met het programma Connect worden er enkele waarden aan de 
algemene visie van het netwerk bijkomend nagestreefd. De 
combinatie tussen klinisch werken en advies/ consult wordt als be-
langrijk geacht waar er een focus is op een goede samenwerking en 
het inbrengen van multi-disciplinariteit. 

Toegankelijke zorg en laagdrempelig werken dat afgestemd is op 
de doelgroep en de leeftijd is een rode draad in onze 
activiteitenprogramma waar we streven naar het doorbreken van de 
beeldvorming rond psychische kwetsbaarheid. Hierbij maakt het 
netwerk gebruik van weten-schappelijk aangetoonde methodieken 
die rekening houden met de ontwikkelingstaken die bij het kind of 
de jongere horen. 

CrossLink 

Via het programma Crosslink willen we inspelen op vragen die er 
leven binnen de jeugdhulp. Ligant wil een aanspreekpunt zijn voor 
iedereen die werkt met kinderen en jongeren, en vragen heeft 
omtrent hun psychisch welbevinden. Samen zoeken we naar een 
gepast antwoord op jouw vraag. 

We streven er naar kort op de bal te spelen, zodat je concreet aan 
de slag kan met nieuwe inzichten. We trachten steeds casus-

overstijgend met jouw vraag aan de slag te gaan. Op die manier 
streven we er naar om de kennis van medewerkers te vergroten. 

Of je nu werkt in een leefgroep of binnen een K-dienst, 
medewerkers binnen beide settingen worstelen met dezelfde 
vragen en bekommeren zich om dezelfde cliënten. Toch heeft ieder 
zijn eigen expertise. 

Door letterlijk de deur te openen voor elkaar, willen we elkaars 
diensten leren kennen en expertise delen. We hopen zo kennis te 
vergroten, drempels bij doorverwijzing te verlagen en uiteindelijk de 
samenwerking te optimaliseren. 

Visie Crosslink 

Met het programma Crosslink richten wij ons tot iedereen die werkt 
met kinderen en jongeren, rechtstreeks of onrechtstreeks, in welke 
sector dan ook. Elke hulpverlener, discipline, voor-ziening en sector 
heeft zijn eigen unieke plaats, competenties en 
verantwoordelijkheden binnen het hulpverleningslandschap. 

Binnen het programma Crosslink ligt de focus om deze expertise en 
competenties wederzijds uit te wisselen en te bundelen om zo 
ieders professionaliteit inzake geestelijke gezondheid van kinderen 
en jongeren te verruimen. 

Binnen dit activiteitenprogramma is er ruimte voor wederzijdse 
kruisbestuiving via intervisie en supervisie, permanente vorming of 
specifieke opleidingen op team, organisatie- en netwerk-niveau, 
personeelsuitwisseling e.d. Wij kijken er alvast naar uit om jullie 
aanspreekpunt te zijn. 
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Steeds met dezelfde focus… het welzijn van de kinderen en 
jongeren. 

YUNECO Vlaams-Brabant  

 

YUNECO Caro Outreach GGZ naar Jeugdhulp Vlaams-Brabant 

 

We slaan de brug tussen de Geestelijke Gezondheidszorg en de 
residentiële Jeugdhulp. Daarbij willen we jongeren met een 
psychische kwetsbaarheid, én hun teams, ondersteunen met een 
toegankelijk GGZ-aanbod op maat. 

Dit doen we met een outreach-programma dat mobiele 
hulpverlening biedt in de residentiële voorziening waar de jongere 
verblijft. We trachten bestaande hulpverlening te versterken en mee 
te denken vanuit een GGZ-perspectief. 

Wat doen we? 

Elk traject start met een consult dat met één of meerdere contacten 
kan uitgebreid worden, zo werken we trapsgewijs. Tijdens consulten 
zoeken we desgewenst mee naar verwijsmogelijkheden naar de 
gespecialiseerde GGZ en/of stellen we samen een indicatie tot 
diagnostiek of een specifieke behandeling via YUNECO Caro. 

YUNECO Caro I.T.E.R. 

Via YUNECO Caro I.T.E.R. willen we tegemoetkomen aan de vele 
vragen vanuit residentiële voorzieningen jeugdhulp naar 
ondersteuning op het vlak van seksualiteit en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, alsook naar ondersteuning op vlak van 
verontrustend seksueel gedrag. 

Bovenstaande wensen we te realiseren aan de hand van: 

    Consultfunctie aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag 
(casusgebonden aanbod, telefonisch of op dienst)  

    Uitwerken protocollen en draaiboeken aangaande seksueel 
grensoverschrijdend gedrag voor zowel intern als extern gebruik 
(niet-casusgebonden aanbod): 

        Omgaan met seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag binnen leefgroepen/voorzieningen   

        Veiligheid aangaande seksueel grensoverschrijdend gedrag 
installeren binnen leefgroepen/voorzieningen, zowel op vlak van 
primaire preventie (seksuele voorlichting), secundaire preventie 
(veiligheidsmaatregelen in risicosituaties) als tertiaire preventie 
(hervalvoorkoming)  

        Voor volgende doelgroepen is er extra aandacht: 

            Jongeren met een mentale beperking en/of sociaal-
emotionele achterstand  

            Adolescente meisjes 

        Na uitwerking protocollen mee installeren van draaiboeken 
binnen voorzieningen (outreach aanbod niet-casusgebonden of 
casusgebonden)  

    Aanwezigheid bij netwerkoverlegmomenten vanuit 
expertisefunctie (zowel casusgebonden als niet-casusgebonden 
aanbod) 
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Team Connect Leuven-Hageland 

YUNECO Connect VD-VI Leuven-Hageland richt zich tot 
jongeren en jongvolwassenen 

1. Van 14 t.e.m. 23 jaar 
2. Die dreigen vast te lopen op één of meerdere 

levensdomeinen (school, werk, gezin, relaties, etc.) 
of uit evenwicht raken 

3. Waarbij men niet goed weet wat er aan de hand is, 
maar waarbij men zich zorgen maakt aangaande de 
verdere ontwikkeling 

  

  

Door middel van vroegdetectie proberen we de gevoeligheid 
en kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een 
psychologische en/of psychiatrische problematiek in te 
schatten. Door tijdig te interveniëren willen we vastlopen op 
een of meerdere levensdomeinen vermijden of beperken. Ook 
jongeren die wel voldoen aan de bovenstaande voorwaarden 
maar zonder eigen hulpvraag, waarbij de omgeving wel 
bezorgd is kunnen bij ons terecht. 

YUNECO Connect Leuven-Hageland biedt laagdrempelige en 
aanklampende zorg met een mogelijkheid tot ambulant werken 
over de CGG-VBO vestigingen heen en zo nodig outreachend 
in de vertrouwensomgeving van de jongere.  

YUNECO Connect biedt GEEN langdurig therapeutisch 
behandeltraject, overbrugging, crisisbegeleiding of begeleiding 
bij een louter psychodiagnostische vraag. 
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