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Aan de andere kant van de Jeugdrechtbank,
ervaringen van ouders.
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Gebrek aan informatie
Ouders die uitgenodigd worden op de jeugdrechtbank melden dat ze met vele vragen zitten
waarop ze geen of onduidelijk antwoord krijgen.
Vermits het steeds om een vrij emotioneel geladen situatie gaat (jeugdrechtbank neemt
ingrijpende beslissingen betreffende hun kinderen) voelen ouders zich op dat moment ook
verward. Wanneer vele vragen door je hoofd spelen, moet je op zo’n moment al heel wat
moed verzamelen om dan zelf op zoek te gaan naar antwoorden.
Het zou goed zijn dat op zo’n moment meer aandacht gaat naar de nodige steun en informatie
voor ouders.
Ouders vragen meer en duidelijke informatie over:
- waarom er een tussenkomst van jeugdrechtbank gebeurt
- waarom gekozen wordt voor een plaatsing
- waar kinderen geplaatst worden en hoe men dit kan bereiken
- bij wie ze terecht kunnen voor verdere informatie
- hoe lang een plaatsing zal duren (ouders moeten het vaak ‘gaan uitleggen’ aan
anderen: de vorige school, de buren, de familie….)
Enkele ouders vertellen dat bij een plaatsing in een CKG niets van informatie doorgegeven
werd:
- de ouders kregen geen consulent (drie weken lang)
- ze wisten niet waarom hun kinderen geplaatst werden (enkel een formele mededeling
die geen verdere uitleg gaf),
- ze wisten niet waar de kinderen verbleven, ze hadden zelfs geen telefoonnummer, ze
vonden het erg dat ze niet op bezoek konden gaan
- ook de kinderen werden op voorhand niet ingelicht
- bij het eerste bezoek bleek dat ook de instelling geen informatie had
- wanneer de ouders (met de nodige papieren in de hand) de kinderen weer konden
meenemen naar huis, had de instelling ook geen informatie hierover…
Op die manier lijkt het of ouders steeds zelf achter de dingen aan moeten lopen. Vermits
niemand ter beschikking is, lijkt het ook of ouders ‘opzij geschoven worden’. Er gebeurt een
ingreep in het leven van ouders en kinderen, doch informatie komt er niet???? Je voelt je
behandeld als een schuldige.
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Het dossier
Een dossier op de jeugdrechtbank leidt naar uitspraken met ernstige gevolgen voor kind en
gezin.
Toch weten ouders vaak weinig over dit dossier. Verschillende ouders stellen zich de
volgende vragen:
- Mag ik dit dossier inkijken, of moet ik daarvoor een advocaat nemen?
- Wat staat er in dat dossier over mij?
- Waarom is een tekst van een hulpverlener (iemand die ons slechts kort kent en niet de
hele situatie ziet) belangrijker dan onze inbreng?
- Op welke manier kunnen we als ouders ons verhaal inbrengen op de jeugdrechtbank?
Als een rechter een uitspraak doet, is het soms niet duidelijk of iets verplicht is. Soms zijn er
suggesties waar ouders zich vragen bij stellen, doch men voelt het alsof men ze best opvolgt.
Enkele voorbeelden:
- een therapie volgen (en de kosten hiervoor zelf betalen)
- je kind naar buitenschoolse opvang doen (ook al is één van de ouders thuis voor
opvang)
Het is gewenst over zulke zaken een open communicatie te voeren. Waarom zijn deze zaken
zinvol? Hoe staan het kind en de ouders ertegenover? Wie draagt de kosten?
Enkele ouders melden zelfs dat er regelmatig politie aan de deur kwam zonder enige
aanleiding. Het leek alsof ze kwamen controleren. Hadden zij enige opdracht hiertoe?
Deze agenten stelden vage vragen als: ‘hoe is ‘t hier?’ ‘waar zijn de kinderen?’, ook in de
periode dat de kinderen in een instelling verbleven…..

Conclusie:
Een dossier op de jeugdrechtbank leidt tot uitspraken, maatregelen en veranderingen die
ingrijpen in een gezin. Voor ouders is het daarom belangrijk om beter zicht te krijgen op
verschillende zaken:
- Wat vertelt het dossier?
- Wat zijn de redenen die leiden tot deze uitspraak?
- Wie steunt ons in deze situatie?
- Wat zijn mijn rechten als ouder?
- Bij wie kan ik terecht voor meer uitleg?
Een maatregel van jeugdrechtbank heeft ook vele praktische gevolgen. Men gaat er van uit dat
ouders zomaar weten hoe om te gaan met deze gevolgen.
Enkele voorbeelden:
- Hoe moet dat met kindergeld, ziekenfonds, school….
- Hoe werkt de voorziening? Moet ik mensen binnenlaten? Hulpverleners, politie ook?
- Wat is het verschil tussen een MPI en begeleidingstehuis BJB of CKG…
- Wanneer kan ik op bezoek en hoe moet ik dit regelen met mijn werk?
- Kunnen we nog samen op vakantie?
- Wat zijn de concrete gevolgen van deze uitspraak voor het dagelijks leven van mijn
kind? En van mijn gezin?
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