Iedereen heeft wel eens een
probleem waarvoor hulp wordt
gezocht. Soms is dit professionele
hulpverlening.
In het decreet ‘rechtspositie van de
minderjarige in de integrale
jeugdhulp’ staan de rechten van de
minderjarige in de hulpverlening
beschreven.

DE RECHTEN VAN
MINDERJARIGEN
EN HUN OUDERS

www.cgg-brussel.be

IN DE HULPVERLENING

IN DE HULPVERLENING
OP HET CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

HEEFT UW KIND RECHT OP:
❑ hulp
❑ bijstand
❑ duidelijke informatie

WAT ZIJN DE RECHTEN EN DE
PLICHTEN VAN DE OUDERS?

WAT BETEKENT DIT ALLES
VOOR OUDERS IN HET CGG?

Volgens het Burgerlijk Wetboek hebben
ouders het ouderlijk gezag om hun kind op
te voeden en te handelen in het belang van
het kind. Ouders hebben recht op
informatie over het kind om belangrijke
opvoedingsbeslissingen te kunnen nemen.

❑ Ouders beslissen mee over de
behandeling van hun kind. Hun kind heeft
wel inspraak. Kinderen groeien immers op.
Ze kunnen steeds meer beslissingen zelf
nemen en krijgen daar van de wetgever ook
het recht toe. Naarmate de inspraak van de
kinderen stap voor stap groeit, gaat de
inspraak van de ouders stap voor stap
achteruit. In het decreet is de kantelleeftijd
twaalf jaar.

❑ instemming met de hulp
❑ respect voor het gezinsleven
❑ een zorgvuldig bijgehouden dossier
❑ inspraak en participatie
❑ privacy
❑ een menswaardige behandeling
❑ indienen van een klacht

Deze rechten vormen het begin voor een
dialoog. Zowel de minderjarige als zijn
ouders worden serieus genomen. Dat
betekent niet bij voorbaat dat ze gelijk
hebben of krijgen. Soms zijn er
meningsverschillen. Dan is een dialoog
nodig en moet er een oplossing gezocht
worden in het belang van de minderjarige.
Schat de hulpverlener het zo in dat de
min-twaalfjarige niet bekwaam is, dan mag
die minderjarige niet zelf beslissen of hij
hulp wil of niet. Dan hebben de ouders
toegang tot het dossier en niet de jongere.
De rechter kan steeds een plaatsing en / of
behandeling opleggen.

WAT ZIJN DE RECHTEN EN DE
PLICHTEN VAN EEN CGG?
Deze rechten en plichten worden
omschreven in een decreet voor de CGG’s,
een deontologische code, de Wet op de
Patiëntenrechten en het decreet Rechten
van de Minderjarige.

MEER INFO:
❑ www.jeugdhulp.be

(brochures voor kinderen en ouders)

❑www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg/patiëntenrechten
(documenten patiëntenrechten)

❑ Ouders hebben recht op informatie over
de gezondheid en het functioneren van hun
kind. De minderjarigen hebben wel recht
op privacy. Daarom moeten de
hulpverleners toestemming vragen aan de
minderjarige of zij de ouders mogen
informeren. Is de minderjarige in gevaar of
onbekwaam om te handelen, dan moet de
hulpverlener de ouders hierover
aanspreken, ook zonder toestemming van
de minderjarige zelf.
❑ Ouders hebben als vertegenwoordigers
van hun kind ook inzagerecht in het dossier,
in zoverre de privacy van hun kind of
anderen niet wordt geschonden.
❑ Ouders kunnen klacht indienen als hun
rechten of deze van hun kind niet
gerespecteerd worden (zie info
klachtenprocedure op website www.cggbrussel.be)

