19 februari 2021
Geachte heer minister,
Naar aanleiding van de dag van de sociale rechtvaardigheid 20 februari, bezorgen we u
deze attentie.
Dit met de vraag:
1) Opgroeien misbruik / belangenvermenging
Dringend werk te maken van de gang van zaken bij de instantie opgroeien (aka
jongerenwelzijn). Er zijn veel onregelmatigheden gaande bij
Hiervan hebben we uw ministerie al verschillende malen van op de hoogte gebracht. O.a.
zaten we al samen met dhr. Toon Van Deurzen, die ons beloofde om hier verder aandacht
aan te schenken. Ondertussen krijgen we totaal geen gehoor meer van dhr. Toon Van
Deurzen.
Bij opgroeien is er een belangenvermenging, opgroeien krijgt 65.000 eu subsidies per kind
per jaar. Voor kinderen die bijzondere zorgen nodig hebben kan dit oplopen tot 110.000
euro per kind per jaar!
We krijgen meldingen van consulenten die leugens in hun verslagen schrijven, consulenten
die ronduit zeggen dat het kind zal geplaatst blijven tot wanneer het 18 jaar is. De
verslagen worden opgesteld dat de jeugdrechter het nodig vindt om opnieuw een jaar te
verlengen, hetzijn voor een uit-huis-plaatsing, hetzij voor onder toezicht plaatsing (Voor
OTS krijgt opgroeien 6000 eu per kind per jaar)
We merken GEEN enkele poging tot het aanpakken praktijken bij opgroeien!
Vanuit deze onrechtvaardigheid hebben we blauw hart organisatie opgestart,
dat ondertussen in verschillende landen actief is.

In Januari werd door het koninklijk paleis een schrijven van ons doorgestuurd naar het
ministerie. Daarop werd totaal niet gereageerd. Dit werd reeds in december 2020 van het
paleis doorgestuurd naar uw dienst.
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2) Rapport Opgroeien
We hebben weet van een rapport van opgroeien, een analyse van de werking van de
consulenten en bestuur. Hiervan wensen wij een kopie te ontvangen. Dit rapport werd ook
bezorgd aan ministerie justitie op 26 juli 2020 aan toenmalig minister Koen Geens.
Dit kan via e-mail op co2@centrumouders.be of via post
Centrum Ouders, visserij 241, 9000 Gent
3) Ouderverstoting
Er zijn steeds meer en meer gevallen van ouderverstoting, een reden dat dit toeneemt is
ten eerste de barslechte werking van de familierechtbanken. Daar wordt nauwelijks naar
feiten gekeken. Rechters die partijdig zijn en de mannen discrimineren (minder dan 4 op 10
vaders krijgen gelijk gedeeld verblijf)
Ouderverstotind is een enorme emotionele pijn en zorgt ervoor dat de verstoten ouder
nauwelijks nog kan functioneren. Hiervoor is totaal geen begrip. Het enige dat de verstoten
ouder steeds moet aanhoren is “het komt wel goed”. Meestal komt het niet goed en wordt
het alleen maar erger.
Er is DRINGEND nood dat hier een erkenning voor komt, dat de depresiviteit dat ontstaat
wegens deze emotionele draaimolen erkend wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat de
pijn die ontstaat door oudervestoting, dat deze vergelijkbaar is met een hartinfarct.
Met vriendelijke groeten.

Gert COPPENS
& CO2-medewerkers & Blauw Hart actievoerders
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