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INLEI
DING

In deze brochure vind je informatie
over de gerechtelijke jeugdhulp.
We leggen uit hoe de gerechtelijke
jeugdhulp werkt, hoe je er terecht
komt, wie er werken en wat zij voor
jou en je gezin kunnen doen.
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DE JEUGDRECHTBANK

D

e jeugdrechtbank is een
rechtbank voor minderjarigen.
Minderjarigen komen niet
voor dezelfde rechtbanken als
volwassenen.
Bij de jeugdrechtbank kom je niet
zomaar terecht, je kan niet zelf naar de
jeugdrechter stappen. Het parket, ook
wel het Openbaar Ministerie genoemd,
oordeelt over de ernst van jouw situatie
en beslist of het nodig is om de jeugdrechter in te schakelen.

DE JEUGDRECHTER
Rechters die voor de jeugdrechtbank
werken, noemen we jeugdrechters.
De jeugdrechter kan belangrijke beslissingen over jou en je gezin nemen.
De jeugdrechter houdt rekening met
jullie mening, maar kan toch een beslissing nemen die jij of je ouder(s) niet
goed vinden. Dat kan heel moeilijk zijn
maar de beslissing van de jeugdrechter
moet worden uitgevoerd. Als de jeugdrechter dat wenst, kan hij hiervoor een
beroep doen op de politie. Het is belangrijk dat je zo goed mogelijk meewerkt.

Als je niet akkoord gaat met de genomen
beslissing, kun je in beroep gaan. Dat vraag
je aan je advocaat.
Als je iets wilt bespreken met de jeugdrechter, kan je altijd om een gesprek
vragen. De jeugdrechter beslist dan of hij
ingaat op die vraag. Een bespreking vindt
meestal plaats in het bureau (kabinet)
van de jeugdrechter. Naast de jeugdrechter en de griffier zijn meestal ook je
advocaat en een consulent van de sociale
dienst voor gerechtelijke jeugdhulp bij de
bespreking aanwezig.
De jeugdrechter houdt een dossier bij
over jouw situatie. De jeugdrechter geeft
de sociale dienst voor gerechtelijke
jeugdhulp de opdracht om je situatie
verder te onderzoeken. Deze dienst moet
de jeugdrechter regelmatig informeren
over jouw situatie.

DE ADVOCAAT
Als je bij de jeugdrechtbank terecht komt,
heb je recht op gratis advies en bijstand
door een jeugdadvocaat. Een jeugdadvocaat is thuis in het jeugdrecht.
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Hij heeft hiervoor een bijkomende opleiding
gekregen en verdedigt specifiek de belangen van minderjarigen. Hij verdedigt je
ouders niet. Zij kunnen ook een advocaat
nemen om zich te verdedigen bij de
jeugdrechtbank.

JE ZAAK MAG NIET WORDEN
BEHANDELD op de jeugdrechtbank als
jouw advocaat niet aanwezig is!

Je hebt recht op bijstand van een advocaat telkens je bij de jeugdrechter komt,
nog vóór hij een maatregel neemt en bij
elke nieuwe beslissing.

HOE VIND JE EEN ADVOCAAT?
De griffie van de jeugdrechtbank kan je
hierbij helpen of je kan de vraag stellen
aan je consulent bij de sociale dienst voor
gerechtelijke jeugdhulp. Zij kunnen ervoor
zorgen dat er voor jou een advocaat wordt
aangesteld zonder dat je hiervoor moet betalen. Je kan ook zelf een advocaat kiezen,
maar dan zal je die wel moeten betalen.

De gegevens van je advocaat kan je
steeds op de griffie van de jeugdrechtbank vragen.

WAT DOET JOUW ADVOCAAT?
De advocaat moet volledig op de hoogte
zijn van je situatie. Hij praat daar met
jou over en je kunt ook zelf om een gesprek vragen. Hij kan ook jouw dossier
inkijken. Zijn belangrijkste taken zijn:
jou verdedigen voor de jeugdrechtbank,
advies geven en zorgen dat je eerlijk
behandeld wordt in heel het gerechtelijke proces.
Je advocaat heeft beroepsgeheim. Wat
je met hem bespreekt, is vertrouwelijk en mag niet zomaar aan eender
wie worden doorverteld. Maar hij kan
bepaalde zaken wel bespreken met de
jeugdrechter of je ouders.

DE SOCIALE DIENST
VOOR GERECHTELIJKE
JEUGDHULP
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D

e jeugdrechter wordt bijgestaan
door de sociale dienst voor
gerechtelijke jeugdhulp. Hij geeft
deze dienst opdracht om jouw situatie
verder te onderzoeken vooraleer hij
beslist welke maatregel hij zal nemen
voor jou en je ouders.

De sociale dienst voor gerechtelijke
jeugdhulp is een overheidsdienst. De
dienst maakt deel uit van het agentschap
Jongerenwelzijn binnen de Vlaamse
overheid. Dat agentschap staat in voor
het organiseren van de bijzondere jeugdhulp in Vlaanderen, met name:
> Vrijwillige (buitengerechtelijke) én
gedwongen (gerechtelijke) hulpverlening aan kinderen en jongeren in
verontrustende situaties;

WIE IS JOUW CONSULENT?

WAT DOET JOUW CONSULENT?

Op de sociale dienst voor gerechtelijke
jeugdhulp werken consulenten. Elk gezin
krijgt een vaste consulent. Deze consulent volgt jullie situatie op gedurende
heel de gerechtelijke hulpverlening. Om
een consulent te krijgen, hoeven jullie
zelf niets te doen. De consulent neemt
zelf contact op met jou en je gezin voor
een eerste gesprek.

De consulent nodigt jullie uit om te bespreken hoe jullie bij de jeugdrechtbank
zijn terecht gekomen. Hij zal allerlei
vragen stellen om uit te zoeken hoe
jullie situatie precies in elkaar zit.
Hij kan bijvoorbeeld vragen wat jullie in
het verleden al geprobeerd hebben om
de problemen op te lossen en hoe dat
gelopen is, wat er nog goed gaat, wat
er fout is gelopen en wat jullie mening
daarover is. Jij en je gezin kunnen ook
vragen stellen aan de consulent. Hij kan
jullie uitleggen hoe alles in zijn werk
gaat in de gerechtelijke jeugdhulp.

De consulent gaat met jou, je ouders
en de hulpverleners op zoek naar een
hulpverlening op maat, dat wil zeggen
een oplossing waar jullie specifiek mee
geholpen zijn.

MIJN CONSULENT

> Hulpverlening aan jongeren die een
als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd.

Naam

De belangrijkste taak van Jongerenwelzijn
is zorgen dat elke jongere in Vlaanderen
de kans krijgt om goed op te groeien.

Tel

E-mail

Bereikbaar op (permanentie)
(noteer hier de contactgegevens van jouw consulent bij de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp)
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De consulent kan ook gesprekken
hebben met mensen die je situatie goed
kennen, zoals bijvoorbeeld het Centrum
voor Leerlingenbegeleiding (CLB), het
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
(OCJ), het OCMW of een andere hulpverleningsdienst. Maar die diensten mogen
alleen informatie doorgeven aan de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp
als jullie daarmee akkoord gaan.
Als het voor iedereen duidelijk is hoe de
situatie in elkaar zit, maakt de consulent een verslag voor de jeugdrechter.
Hij geeft advies aan de jeugdrechter
over welke hulpverlening het beste past
bij jou, je gezin en de situatie waarin
jullie je bevinden. Daarbij houdt hij
zoveel mogelijk rekening met wat jij en
je ouder(s) willen. Maar soms stelt de
consulent ook iets anders voor. Dan zal
hij je uitleggen waarom. De jeugdrechter houdt bij zijn beslissingen
meestal rekening met het advies van de
consulent maar hij kan ook iets anders
beslissen. De jeugdrechter kan dus een
beslissing nemen waar jij of je ouder(s)
niet akkoord mee gaan.

Nadat de jeugdrechter beslist heeft
welke maatregel hij wil nemen voor jou
en je gezin, zorgt de sociale dienst voor
gerechtelijke jeugdhulp ervoor dat die
beslissing kan worden uitgevoerd.
Minstens om de zes maanden wordt
onderzocht of de beslissing van de
jeugdrechter nog aangepast is aan jouw
situatie. De consulent nodigt jullie dan
uit voor een gesprek om te overlopen
hoe de hulpverlening loopt.
Je kan zelf ook vragen om een beslissing te herzien. Je legt dan uit aan je
consulent waarom je dat wil en wat je
beter zou vinden. De consulent vertelt
dit aan de jeugdrechter. De jeugdrechter
probeert hier rekening mee te houden.

DE CONSULENT BLIJFT JOU EN JE
GEZIN OPVOLGEN gedurende heel de
gerechtelijke jeugdhulp. Je kan hem
altijd contacteren als je vragen hebt of
je dossier wil inkijken.

WANNEER KOM JE BIJ
DE JEUGDRECHTBANK
TERECHT?
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ALS MISDRIJF OMSCHREVEN
FEITEN (MOF)
Je hebt een misdrijf gepleegd. Dat wordt
aangegeven bij de politie en zij maken
een proces-verbaal op van het misdrijf.
Dit proces-verbaal wordt doorgestuurd
naar het parket (Openbaar Ministerie).
Het parket beslist of de jeugdrechter
moet worden ingeschakeld. De jeugdrechter zal dan oordelen over je situatie,
rekening houdend met wat je misdaan
hebt en met de oorzaken van je gedrag.

VERONTRUSTENDE SITUATIES
Als jij en je gezin zich in een heel moeilijke situatie bevinden, kan het parket de
jeugdrechtbank inschakelen. Het gaat
dan om ingewikkelde situaties waar jij, je
gezin en de vrijwillige hulpverlening rondom jou samen niet meer uit geraken.
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HOOGDRINGENDHEID
Situaties waarbij onmiddellijke bescherming nodig is, komen gelukkig niet veel
voor. Maar het is toch goed om weten dat
een jeugdrechter onmiddellijk kan reageren
wanneer er sprake is van lichamelijk
of geestelijk geweld of van seksueel
misbruik. De jeugdrechter neemt dan
een hoogdringende maatregel die jou
onmiddellijke bescherming biedt.

SPREKEN IN VERTROUWEN
De consulent van de sociale dienst
voor gerechtelijke jeugdhulp en de
hulpverleners die jou opvolgen, hebben
beroepsgeheim. Zij gaan heel discreet
om met informatie en je kan hen vragen
om bepaalde zaken niet door te vertellen.
Maar als zij merken dat jij in gevaar bent,
moeten zij wel actie ondernemen. Soms
kan dat betekenen dat zij de jeugdrechtbank inschakelen om een hoogdringende
maatregel te nemen.

ONTZETTING VAN HET
OUDERLIJK GEZAG
De jeugdrechter kan ook tussenkomen
als je ouder(s) jou niet behandelen zoals
de wet dat van hen verwacht. Zo kan
de jeugdrechter in ernstige situaties zoals zware mishandeling, misbruik of
verwaarlozing - beslissen dat ouders
hun ouderlijk gezag kwijtraken. Ouders
hebben dan niet meer het recht om
hun kind zelf op te voeden of om
beslissingen over hun kind te nemen.
Iemand anders neemt de taak van de
ouders over. Deze persoon wordt de
provoogd genoemd.
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VERLOOP BIJ
DE JEUGDRECHTBANK

EERST EEN BESCHIKKING
(VOORLOPIGE MAATREGEL)
Om je situatie grondig te onderzoeken,
heeft de sociale dienst voor gerechtelijke
jeugdhulp tijd nodig. Er moeten vaak
heel wat gesprekken gebeuren met jou,
je ouders en de hulpverleners rondom
jou. In afwachting van de resultaten van
dit onderzoek, kan de jeugdrechter al
een beschikking (voorlopige maatregel)
nemen. Daardoor kan je al hulpverlening
krijgen terwijl het onderzoek nog loopt.
Een maatregel die wordt opgelegd in
de beschikking, mag maximaal zes
maanden duren.

DAARNA EEN VONNIS
Na de beschikking moet jouw situatie
op een zitting ten gronde behandeld
worden. De jeugdrechter neemt dan pas
de eigenlijke beslissing, of het vonnis. Na
het vonnis wordt je situatie minstens één
keer per jaar opnieuw besproken. Enkele
weken voor de zitting - en minstens tien
dagen vóór de zitting - krijgen jij en je
ouder(s) een uitnodiging. Soms brengt
een deurwaarder die uitnodiging bij je
thuis. Dat noemt men een dagvaarding.

> Als je 12 jaar of ouder bent, moet je op
de zitting aanwezig zijn. De jeugdrechter
heeft de plicht om jou te horen vóór hij
een beslissing neemt.
> Als je jonger bent dan 12 jaar, word je
niet opgeroepen. Maar ook dan heb je
het recht om gehoord te worden en om
je mening te zeggen. Je schrijft dan best
een brief aan de jeugdrechter dat je
gehoord wilt worden en je waarschuwt
je advocaat.
Als je iets wilt bespreken met de
jeugdrechter, schrijf je hem een brief
waarin je vraagt om gehoord te worden.
Die brief stuur je naar de jeugdrechter
bij de jeugdrechtbank die jouw situatie
behandelt.

JE KUNT BEROEP
AANTEKENEN
Als jij of je ouders het niet eens zijn
met de beslissing van de jeugdrechter,
kun je hiertegen in beroep gaan.
Spreek hier zo snel mogelijk over met
je advocaat want je hebt niet veel tijd
om in beroep te gaan. Meestal heb je
vijftien dagen de tijd, maar als je in
een gesloten gemeenschapsinstelling
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verblijft (gemeenschapsinstelling
De Kempen, campus De Hutten in Mol
of gemeenschapsinstelling De Zande,
campus Beernem), heb je maar
48 uur tijd om in beroep te gaan.
Je kunt in beroep gaan tegen elke
beslissing van de jeugdrechter: tegen een
voorlopige beslissing, tegen een vonnis
maar bv. ook tegen een verbod om op
bezoek te gaan bij je ouder(s).
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In de periode vóór er een uitspraak is van
het Hof van Beroep, kan de jeugdrechter
geen nieuwe beslissingen over je zaak
nemen en moet de eerdere beslissing van
de jeugdrechter worden uitgevoerd. Als je
dus beroep aantekent tegen je plaatsing,
blijf je toch waar je bent totdat er een
beslissing is genomen door het Hof van
Beroep.

WAT KAN DE JEUGDRECHTER BESLISSEN?
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D

e jeugdrechter kan heel wat verschillende maatregelen nemen.
Afhankelijk van je situatie mag je soms
gewoon thuisblijven. Je blijft wel onder
toezicht van de sociale dienst voor
gerechtelijke jeugdhulp. De consulent
waakt er dan over dat je de voorwaarden
die de jeugdrechter heeft opgelegd,
goed naleeft. Zoals bv. weer regelmatig
naar school gaan. Maar het kan ook
zijn dat de jeugdrechter een heel zware
maatregel oplegt. Hij kan je bijvoorbeeld
naar een gesloten instelling sturen
waar je enkele weken of maanden moet
blijven.

Je consulent kan je heel precies uitleggen
welke maatregelen een jeugdrechter
allemaal kan nemen.

DE JEUGDRECHTER HEEFT EEN
MAATREGEL UITGESPROKEN:
WAT NU?
De sociale dienst voor gerechtelijke
jeugdhulp zorgt ervoor dat de maatregel
die de jeugdrechter heeft beslist, kan
worden uitgevoerd. De consulent werkt
daarvoor samen met de intersectorale
toegangspoort. Samen zorgen zij ervoor
dat de hulpverlening kan opstarten: je
wordt geplaatst in een jeugdhulpvoorziening of in een gemeenschapsinstelling,
of je krijgt thuisbegeleiding, of je moet
bepaalde voorwaarden naleven…

GOED OM WETEN
BIJ EEN PLAATSING

20

RECHTEN IN DE JEUGDHULP
Er is sinds 2004 een decreet (dat is een
soort wet) over de rechten van minderjarigen in de jeugdhulp. Daarin staat
onder andere dat je recht hebt op privacy, duidelijke informatie, respect voor
je gezin, een bijstandspersoon, zakgeld,
een goede behandeling…
Voor een volledig overzicht kan je een
kijkje nemen op wvg.vlaanderen.be/
rechtspositie/index.htm. Daar vind je
uitgebreide informatie over je rechten in
de jeugdhulp. Je vindt er ook een handig
overzicht met veel gestelde vragen
en de brochures over je rechten in de
jeugdhulp.

KINDERBIJSLAG
EN SPAARREKENING
Als je in een voorziening of instelling
bent geplaatst, gaat twee derden van de
kinderbijslag waarop je ouder(s) recht
hebben automatisch naar de Vlaamse
overheid. Dat wordt gebruikt om een deel
van de kosten van je plaatsing te betalen.
Het resterende deel (één derde) kan de

jeugdrechter aan je ouder(s) toewijzen.
Bijvoorbeeld als je nog veel naar huis
gaat. De jeugdrechter kan ook beslissen
dat derde deel op een spaarrekening te
plaatsen op jouw naam. Die spaarrekening is voor jou zodra je achttien
jaar wordt. Als je geld van die spaarrekening wilt opnemen vóór je 18 bent,
moet je toestemming vragen aan de
jeugdrechter. Bij je consulent kun je ook
altijd terecht met vragen hierover.

BIJDRAGE IN DE
ONDERHOUDSKOSTEN
De jeugdrechter kan aan je ouders
een bijdrage vragen in de kosten van je
plaatsing. Als je over eigen inkomsten
beschikt, bv. omdat je werkt, kan hij ook
aan jou een bijdrage vragen.

WELKE INFORMATIE
WORDT ER OVER JOU
BIJGEHOUDEN?
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A

ls je met de jeugdrechtbank in
contact bent gekomen, heb je twee
dossiers. Eén bij de jeugdrechtbank en één bij de sociale dienst voor
gerechtelijke jeugdhulp.
Op de jeugdrechtbank houdt de griffier
van de jeugdrechtbank een dossier bij
over jou. Dat dossier bevat informatie over
de feiten en omstandigheden van de gepleegde feiten, maar ook gegevens uit het
maatschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld
verslagen van de consulent bij de sociale
dienst voor gerechtelijke jeugdhulp en
hulpverleningsprogramma’s.

Ook op de sociale dienst voor gerechtelijke
jeugdhulp wordt een dossier opgemaakt
en bijgehouden. Daarin vind je vooral
gegevens over het maatschappelijk
onderzoek en over de hulpverlening.
De consulent kan informatie doorgeven
aan degenen die de hulpverlening voor jou
uitwerken. De hulpverleners hebben informatie nodig om de hulpverlening voor jou
te kunnen opstarten. De consulent geeft
uiteraard niet alle informatie door. Alleen
wat de hulpverlener echt moet weten,
wordt meegedeeld.

In je dossiers staan vertrouwelijke zaken.
De jeugdrechtbank, de consulent en de
hulpverleners gaan heel discreet met je
gegevens om.

> Je kunt bij de jeugdrechtbank en bij
de sociale dienst voor gerechtelijke
jeugdhulp vragen om je dossiers in te
kijken. Dat is het inzagerecht;

WIE KAN JOUW DOSSIERS
INKIJKEN?

> Je kunt vragen om gegevens te
corrigeren als jij vindt dat sommige
zaken niet kloppen of dat jouw mening
niet duidelijk wordt weergegeven.

Je dossier bij de jeugdrechtbank kan
alleen worden ingekeken door personen die bij de gerechtelijke procedure
betrokken zijn. Anderen (zoals de voorziening waar je verblijft) mogen dit dossier niet inkijken.
De gegevens voor je dossier bij de
sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp worden door de consulent of door
iemand van je voorziening opgesteld.
Zij moeten jou informeren welke gegevens ze over jou neerschrijven.
> Je kunt bepaalde zaken die je meedeelt aan je begeleider of je consulent
als vertrouwelijk bestempelen. Met
dergelijke gegevens wordt heel zorgvuldig omgegaan;

In je dossiers staat een deel van je levensgeschiedenis. Het is mogelijk dat je
nu of later heel wat vragen hebt over wat
er met je gebeurd is. Aarzel dan niet om
contact op te nemen met je begeleider
of met de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp voor meer informatie.
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STRAFREGISTER

HEB JE EEN STRAFBLAD?
Als je strafbare feiten hebt gepleegd
en de jeugdrechter velt daarover een
vonnis, wordt dat in het centraal strafregister bijgehouden tot je achtentwintig
jaar bent. Dat strafregister is alleen
bestemd voor de gerechtelijke overheden. Anderen hebben geen toegang
tot dat centraal strafregister! Als je
bijvoorbeeld een attest van goed gedrag
en zeden moet halen op de gemeente,
staan de feiten daar niet op. Ook je (toekomstige) werkgever of school kan niet
zien dat je een strafblad hebt. De enige
uitzondering daarop is wanneer je een
’model 2’ moet hebben. Daarop staan
wel sommige feiten gepleegd tegen
minderjarigen.
Als je naar de jeugdrechtbank werd
verwezen omdat je je in een verontrustende situatie bevindt, heb je geen
strafbare feiten gepleegd. Dan heb je
dus geen strafblad.

KAN DE INFORMATIE VROEGER
WORDEN GESCHRAPT?
De informatie over vonnissen van de
jeugdrechtbank kan, op jouw verzoek,
vijf jaar na het einde van de maatregel
worden geschrapt. Je neemt hiervoor
contact op met de jeugdrechtbank van je
huidige verblijfplaats. Dat is niet noodzakelijk de jeugdrechtbank die je zaak
behandelde.
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BIJNA ACHTTIEN

O

p je achttiende verjaardag word
je meerderjarig. De jeugdrechter
sluit je dossier dan af, hij volgt
je niet verder op. Vaak lukt het aardig
om op eigen benen te staan. Maar
misschien wil je toch nog wat ondersteuning. Ook als (jong)volwassene
kun je het moeilijk hebben, zeker als je
er alleen voor staat. Aarzel dan niet om
hulp te vragen en te zoeken.

Je kunt bv. terecht bij:
> de Centra voor Algemeen
Welzijnswerk (CAW),
> de Jongerenadviescentra (JAC),
> de Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg (CGGZ),
> de sociale diensten van
het ziekenfonds,
> het OCMW (Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn).

Soms wil je liever blijven waar je bent,
zodat de overgang naar je zelfstandig
leven beter begeleid verloopt of omdat
je bv. nog een opleiding volgt. Als je
geplaatst bent en je wilt ook na je achttiende verjaardag nog in de voorziening
of het pleeggezin blijven, of je wilt onder
begeleiding op kamers gaan wonen,
spreek je daar best je consulent over
aan. Hij zal je verder op weg zetten om
voortgezette hulp te krijgen.
Als je een misdrijf gepleegd hebt, kan
het parket een verlenging vorderen bij
de jeugdrechtbank. De jeugdrechter
zal die verlenging toestaan wanneer
uit je gedrag blijkt dat je volhardt in je
gevaarlijk of risicovol gedrag. Maar een
verlenging kan nooit langer duren dan
tot je twintigste verjaardag.
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VRAGEN
OF KLACHTEN?

I

s er iemand in je onmiddellijke
omgeving met wie je erover kunt
spreken? Dat kan een vriend zijn,
een leerkracht, een hulpverlener van
het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
(CLB), een jeugdwerker… Als je in een
residentiële voorziening verblijft, kan
het ook jouw individuele begeleider, de
maatschappelijk werker of de psycholoog, de directie van de voorziening…
zijn. Zij zullen samen met jou naar een
oplossing zoeken.
Kan je om één of andere reden niet bij
hen terecht, dan kan je een beroep doen
op de sociale dienst voor gerechtelijke
jeugdhulp. Je consulent zal dan samen
met jou, je ouders en de hulpverleners
rondom jou naar een oplossing zoeken.

JURIDISCH ADVIES
Elk gerechtelijk arrondissement
heeft een Commissie voor Juridische
Bijstand. Daar krijg je gratis juridisch
advies. Meer informatie daarover vind je
op: advocaat.be/Page.aspx?genericid=74

TOCH NOG EEN VRAAG
OF EEN KLACHT OVER
DE JEUGDHULP?
DAN KAN JE TERECHT BIJ JO-LIJN
JO-lijn is de luisterlijn van Jongerenwelzijn. Zoek je informatie, advies of heb je
klachten? Bel JO-lijn dan op het gratis
nummer 0800/ 900 33.
JO-LIJN IS TELEFONISCH BEREIKBAAR
> maandagvoormiddag tussen 9u en 13u
> woensdagnamiddag tussen 13u en 18u
> vrijdagnamiddag tussen 13u en 18u
SCHRIJVEN KAN OOK
JO-lijn, Ellipsgebouw,
Koning Albert II-laan 35 - bus 32
1030 Brussel
Of stuur een e-mail naar
jo-lijn@jongerenwelzijn.be
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productie
Agentschap Jongerenwelzijn
Koning Albert II-laan 35, bus 32
1030 Brussel
verantwoordelijke uitgever
Lucien Rahoens
Afdelingshoofd afdeling Verwijzersbeleid
tekstbehandeling
Team Verwijzersbeleid
vormgeving
Kunstmaan
foto’s
Steunpunt Jeugdhulp en Jelle Vermeersch
meer informatie
www.jongerenwelzijn.be
Adressen van lokale diensten vind je
onder de rubriek Contact.
depotnummer
D/2013/3241/001

JEUGD
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BANK

