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Beleid inzake de plaatsing van
jongeren in overheidsinstellingen
voor jeugdbescherming
Het Rekenhof onderzocht het beleid inzake het plaatsen van jongeren in overheidsinstellingen
voor jeugdbescherming (institutions publiques de protection de la jeunesse of IPPJ) van de Franse
Gemeenschap. Het evalueerde de implementering van dat overheidsbeleid door de algemene
administratie voor jeugdzorg (Administration générale de l’aide à la jeunesse of AGAJ) vanuit twee
invalshoeken.
Voor de eerste invalshoek werd de opvangcapaciteit van de IPPJ geëvalueerd, i.e. momenteel
245 plaatsen, alsook de afstemming van die capaciteit op de vraag van de jeugdrechters. De
tweede invalshoek betrof de performantie van de IPPJ in termen van de duur van het verblijf van
jongeren in de instellingen, onderwijs, professionele integratie en herintegratie op familiaal en
sociaal vlak.
Het Rekenhof wijst er eerst en vooral op dat het aantal plaatsen in de IPPJ het resultaat is van een
historische evolutie en niet van een goed uitgewerkte evaluatie van de behoeften in de sector.
De AGAJ is van start gegaan met die evaluatie en heeft het beheer van de informatie over
beschikbare plaatsen geautomatiseerd. Ook werden alternatieven voor een verblijf in een IPPJ
gerealiseerd op basis van middelen afkomstig van door de Franse Gemeenschap erkende privé‐
instellingen. Het Rekenhof stelt vast dat thans niet is voldaan aan alle door de magistraten
ingediende plaatsingsaanvragen.
Het Rekenhof raamde de dagelijkse kosten van een plaats in een IPPJ op 500 euro. Die kosten
worden niet gemonitord en de structuur van de begroting van de Franse Gemeenschap biedt niet
de mogelijkheid het globale bedrag te bepalen dat wordt bestemd voor de financiering van de
IPPJ. De personeelsuitgaven vormen de grootste uitgavenpost, maar de omvang van het
personeelsbestand, geraamd op 752,9 voltijdse equivalenten, berust niet op een door de regering
vastgelegde reglementaire norm.
Met betrekking tot de performantie van de IPPJ beveelt het Rekenhof aan die te evalueren op
basis van uit de reglementering voortvloeiende criteria. De bijdrage van de IPPJ aan de
herintegratie van jongeren op familiaal en professioneel vlak en op het vlak van onderwijs wordt
thans weinig geanalyseerd.
Het Rekenhof nodigt eveneens uit tot het opzetten van een samenwerking tussen de AGAJ en de
algemene administratie voor onderwijs om de educatieve performantie van de IPPJ te verbeteren.
De administrateur‐generaal van de AGAJ en de minister belast met jeugdzorg hebben de
vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof niet in vraag gesteld. De minister kondigde aan
dat geleidelijk aan performantie‐indicatoren zullen worden geïmplementeerd.

