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Advocaat van kinderen en jongeren

●een vak apart

●houders certificaat ‘Bijzondere opleiding jeugdrecht’

●

●hoe positioneert de jeugdadvocaat zich?

●



Buitengerechtelijke jeugdhulp
rol van de jeugdadvocaat

GEEN juridische bijstand van jeugdadvocaat voorzien in de 
buitengerechtelijke jeugdhulp

MAAR:

– elke minderjarige heeft recht op aanstelling van een 
jeugdadvocaat, ook in kader van buitengerechtelijke jeugdhulp

– jeugdadvocaat kan rol van vertrouwenspersoon opnemen



Buitengerechtelijke jeugdhulp
rol van de jeugdadvocaat

elke minderjarige heeft recht op aanstelling van een 
jeugdadvocaat, ook binnen de buitengerechtelijke jeugdhulp:

– informeren & adviseren, helpen inspraak en participatie te 
realiseren, belangen behartigen

– waar mogelijk/’toegelaten’ bijstaan

– praktijk?



Buitengerechtelijke jeugdhulp
rol van de jeugdadvocaat

jeugdadvocaat kan rol van vertrouwenspersoon opnemen:

– mandaat?

– hoe positioneren?

– hoe ervaart de jeugdhulp de jeugdadvocaat in zijn rol van 
vertrouwenspersoon?

– praktijk?



Gerechtelijke jeugdhulp
rol van de jeugdadvocaat

ALTIJD vertegenwoordiging of bijstand van jeugdadvocaat als 
advocaat voorzien:

– openbaar ministerie vraagt aanstelling van een jeugdadvocaat

– ‘van de wieg tot meerderjarigheid’ (en langer)

– mening minderjarige vertolken versus ‘naar de wijsheid 
gedragen’

– meer dan de bijstand op de zitting!



Hoe positioneren tov de ouders/netwerk?

● “deze mevrouw is er voor jou alleen, niet voor papa, niet voor 
mama”

● ouders eventueel adviseren om zelf een advocaat te nemen

● beroepsgeheim



Aanstelling jeugdadvocaat 
als advocaat of als vertrouwenspersoon

● pro deo: ALTIJD

●

● ambtshalve (vb jeugddelict, gerechtelijke jeugdhulp, salduz, 
GAS)

● op (eenvoudig) verzoek van minderjarige, ouders, 
hulpverlener, school, huisarts,…: brief of mailtje met kopie ID 
aan Bureau Juridische Bijstand

●rechtstreeks door minderjarige

●rechtstreeks op verzoek van ouders of grote broer?



Wat als de jeugdadvocaat niet optreedt in belang 
van minderjarige?

● wat is niet optreden ‘in belang van minderjarige’ of ‘in functie 
van de hulpverlening aan een kind’?

● wie bepaalt wat in het belang van de minderjarige is?



Problemen met de jeugdadvocaat?

● advocaat zelf aanspreken (eventueel via vertrouwenspersoon)

● bureau juridische bijstand: nieuwe jeugdadvocaat als 
vertrouwensbreuk

● stafhouder van de balie waar de jeugdadvocaat is ingeschreven 
als deontologische fouten: gewone brief volstaat

● ombudsdienst Orde van Vlaamse Balies – LIGECA



Contactgegevens Bureau Juridische Bijstand

advocaat.be/vlaamse-balies

doorklikken naar balie (Provincie Antwerpen, Brussel NL, 
Limburg, Leuven, West-Vlaanderen, Gent, Dendermonde, 
Oudenaarde)



www.jeugdadvocaat.be
→ 130 leden

→ klikken op “vind hier een jeugdadvocaat in jouw buurt”



Voor wie meer wil lezen:

“Een ongenode gast: de jeugdadvocaat in de buitengerechtelijke 
jeugdhulp”, H. ASSELMAN en J. PUT, in TJK 2016/4, Larcier


