Advies Raadgevend Comité Jongerenwelzijn
Advies 2014-03

In het kader van een systematische bespreking van het Actieplan Jeugdhulp
‘Met de kracht van de jeugd naar 2020’ werd in het kader van de strategische
doelstelling “Tegen 2020 is de bevoegdheid inzake jeugdsanctierecht
geïntegreerd in het jeugdhulplandschap" een grondige gedachtewisseling
gehouden op basis van het rapport “Naar een constructief jeugdsanctierecht”
van de Werkgroep Jeugdsanctierecht.
Het raadgevend comité Jongerenwelzijn onderschrijft de basisprincipes die in
dit rapport naar voor worden geschoven:
Jongeren worden geappelleerd op hun verantwoordelijkheid en krijgen
ook de kans deze verantwoordelijkheid op te nemen.
Jongeren moeten ook gesteund worden en krijgen daarom dezelfde
rechtswaarborgen als meerderjarigen.
Wordt een jongere gesanctioneerd, dan dient deze sanctie constructief
te zijn, zowel inzake de rehabilitatie van de dader, de erkenning van het
slachtoffer en de vrijwaring of herstel van de kwaliteit van het
maatschappelijk leven.
De complementariteit tussen herstel, welzijn en justitie, hetgeen
gemeenschappelijke werkingsprincipes en afstemming tussen en
respect voor ieders opdracht impliceert.
Opsluiting is een ultimum remedium met duidelijk wettelijk kader en
uitgevoerd in een overheidsvoorziening met een kwaliteitsvolle en aan
jongeren aangepaste werking.
Het raadgevend comité Jongerenwelzijn is dientengevolge ook verheugd dat
ook de Staten-Generaal Jeugdhulp ‘Met de kracht van de jeugd!’ – hetgeen
immers een gedragen visie van de gehele jeugdhulpsector is – deze vijf
basisprincipes onderschrijft waar het gaat over Vlaamse antwoorden op
jeugddelinquentie.
Maatschappelijke en politieke keuzes moeten afgetoetst worden aan de
hierboven vermelde basisprincipes We adviseren om ouders, maar ook de
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jongeren hierbij te betrekken worden. Zo wordt een breder maatschappelijk
draagvlak gecreëerd voor deze basisprincipes en hun uitwerking in een
concreet voorstel.
Jongerenwelzijn moet hierin de trekkende rol op zich nemen. Omdat deze
opdracht een specifieke expertise vereist, adviseren we Jongerenwelzijn zich te
organiseren om zich deze expertise en deskundigheid eigen te maken.
In 2015 bestaat wet op de jeugdbescherming - “de wet van 65” - vijftig jaar. Dit
vijftigjarig bestaan kan aangegrepen worden voor het organiseren van een
conferentie om zo met deze opdracht aan de slag te gaan.

De voorzitter,

De secretaris,

Rik Bloemen

Marc Trips
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