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In het kader van zijn algemene opdracht om jongeren in moeilijkheden of in gevaar te be-

schermen en te helpen, onderneemt de Franse Gemeenschap acties die gaan van algemene 

preventie, over sturing en begeleiding van jongeren, tot zorg door gespecialiseerde diensten 

die actief zijn in de leefomgeving of in de opvang. 

Het Rekenhof heeft het beheer van de jongerenopvang geauditeerd, alsook de erkenning en 

financiering van wie daaraan meewerkt. 

Beheer van de opvang  

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er wachttijden zijn voor jongeren die een plaats moeten 

krijgen in een opvangdienst. De Franse Gemeenschap erkent dat er lange wachttijden zijn. 

De behoefte aan jongerenopvang is immers veel groter dan het huidige aantal beschikbare 

plaatsen. Door die schaarste worden soms maatregelen genomen die  geen gepaste oplossing 

bieden voor de moeilijkheden die de jongeren ondervinden.  

De Franse Gemeenschap heeft onlangs nieuwe maatregelen genomen die de concurrentie 

tegengaan die er bestaat tussen mandaatgevers die jongeren moeten plaatsen, die 500 nieuwe 

opvangplaatsen creëren en het aanbod gelijker spreiden over het grondgebied.  

Volgens het Rekenhof volstaat dat evenwel niet. Er zijn immers geen garanties dat voorrang 

wordt gegeven aan de jongeren die er het meest nood aan hebben en als instellingen zelf 

bepalen of ze een jongere al dan niet opnemen, wordt de relevantie van een weigering niet 

afdoende gecontroleerd. De bezetting van de 500 nieuwe plaatsen werd bovendien niet echt 

geëvalueerd en de nieuwe regels om het aanbod te spreiden, zijn niet gebaseerd op de 

werkelijke behoeften. De nieuwe instrumenten lossen het probleem van de schaarste dus 

niet op. Ondanks de wil van de vorige en de huidige regering is het gebrek aan 

opvangplaatsen nog altijd niet becijferd: het aantal jongeren dat op opvang wacht en de 

wachttermijnen zijn niet precies bekend en het bestaande aanbod werd niet geëvalueerd. Er 

zijn dus wel instrumenten ontwikkeld, maar de aansturing van het beleid is nog altijd niet 

voldoende uitgebouwd. 
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Het Rekenhof pleit voor een globale reflectie op basis van een behoefteanalyse en rekening 

houdend met de kosten van de opvangstructuren. De oplossingen mogen niet voorbijgaan 

aan een herschikking van het dienstenaanbod.  

De vraag naar opvang kan bovendien worden ingedijkt door aan preventie te doen. Er moet 

werk worden gemaakt van een gekwantificeerde opvolging van preventieacties. Volgens het 

Rekenhof moet ook nauwer worden samengewerkt met de diensten die tussenkomen vóór 

de jeugdzorg (PMS, OCMW, enz.) en hun respectieve bevoegdheidsterreinen moeten 

nauwkeuriger worden afgebakend, zodat minder jongeren terechtkomen bij diensten voor 

jeugdzorg.  

In hun antwoorden hebben de administratie en de minister meegedeeld dat tal van 

aanbevelingen van het Rekenhof een concrete invulling zullen krijgen. De behoeften en het 

aanbod zullen worden geanalyseerd in het kader van de hervorming van het decreet waar 

momenteel aan wordt gewerkt en er zal een geïnformatiseerd opvolgingssysteem worden 

ontwikkeld. 

Erkenning en subsidiëring  

Instellingen krijgen een erkenning voor onbeperkte duur, maar die erkenningen worden niet 

vaak, noch regelmatig gecontroleerd, waardoor ze geen garantie zijn voor de goede werking 

van de instellingen.  

Wat de subsidiëring betreft, wijst het Rekenhof op diverse tekortkomingen die enerzijds 

verband houden met sommige punten van de regelgeving die niet worden toegepast en 

anderzijds met de regels die de financiële bijdragen omkaderen, alsook op de zwakke 

administratieve controle.  

Tot slot stipt het Rekenhof ook aan dat de interne controle zich niet eenduidig heeft 

ontwikkeld en weinig structuur vertoont. Zo heeft het vastgesteld dat de 

procesbeschrijvingen ontoereikend zijn, dat de procedures en de rechtspraak slechts ten dele 

geformaliseerd zijn, dat de supervisie van dossiers te wensen overlaat en dat de opleiding 

van de personeelsleden weinig standaardisatie vertoont.  

Daarom beveelt het Rekenhof aan de gepaste maatregelen te nemen om die tekortkomingen 

weg te werken en pleit het meer bepaald voor een beter toezicht op de subsidies en de 

betalingen. De administratie en de minister hebben aangekondigd dat ze van plan zijn 

internecontrolemaatregelen te nemen om een antwoord te bieden op de geformuleerde 

bevindingen. Er zijn ook reglementaire hervormingen ingesteld. 

Informatie voor de pers  

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de 

gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het openbaar bestuur door 

nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek toe te 

zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beleidsmakers en aan de gecontroleerde 

diensten. Het Rekenhof werkt onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert. 
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Het verslag over de jongerenopvang in het kader van de jeugdzorg en dit persbericht staan 

op de website van het Rekenhof: www.rekenhof.be. 

 
 


