
BAAL 2020

Werken is wat we doen, het is  

geen plaats waar we naartoe gaan

Volop aan de slag met

het gekende én nieuwe aanbod

Steeds  

coronaproof!



Een jongere  
pleegt een feit

Politie stelt een proces-verbaal op.

Parket in Jeugdzaken Limburg,  

afdeling Hasselt

Parket in Jeugdzaken Limburg,  

afdeling Tongeren

Vordering

Jeugdrechtbank Limburg,  

afdeling Hasselt  

Jeugdrechtbank Limburg,  

afdeling Tongeren

Aanbod van BAAL

Herstelbemiddeling

als een vrijwillig aanbod!

Positief Project  

Leerproject SIB-M 10 of 20 uren

Leerproject SRIB 10 of 20uren

Leerproject DVA 10 of 20 uren  

Leerproject CTRL - ACT 10 of 20 uren

Aanbod van BAAL

Herstelbemiddeling

als een vrijwillig aanbod!

Positief Project  

HERGO

Gemeenschapsdienst  

Leerproject SIB-M 20 uren  

Leerproject SRIB 20 uren  

Leerproject DVA 20 uren  

Leerproject CTRL - ACT 20uren

Ons aanbod voor jongeren,  
hun slachtoffer(s) en contexten



BAAL in cijfers
Herstelbemiddeling

HERGO

231 209 167

In 2020 werden 231 daders en 209 slachtoffers aangemeld in 167 dossiers.

80 25

In totaal zijn er in 2020 165 dossiers met 305 interacties afgesloten.

Binnen 108 van deze 305 interacties vonden er 80 indirecte en 25 directe 

gesprekkenplaats alsook 3 ontmoetingen.

3 8 3

In 2020 werd er in 3 dossiers gehandeld met 3 daders en 8 slachtoffers.

In totaal betrof dit 8 interacties.



BAAL in cijfers
Positief Project

Gemeenschapsdienst

8

In 2020 werd er binnen 8 dossiers Positief Projectgewerkt.

64

In 2020 werden 64 jongeren aangemeld voor gemeenschapsdienst 

en gewerkt in totaal 97 dossiers.



BAAL in cijfers
Leerprojecten
In 2020 zijn er in totaal 151 dossiers doorverwezen naar de verschillende leerprojecten.

CRTL-ACT DVA SIB-M SRIB

Hiervan zijn er 15 dossiers voor het traject  

van 10 uur en 32 dossiers voor hettraject  

van 20 uur.

47

In 2020 zijn er voor het leerproject  

CTRL-ACT in totaal 47 dossiers aangemeld.

33

Voor het leerproject DVA zijn er in 2020 in  

totaal 33 dossiers aangemeld.

Via de Jeugdrechtbank kwamen er nog 15  

dossiers binnen voor het traject van 20uur.

47

In 2020 werden er voor het leerproject SIB-M  

in totaal 47 dossiers aangemeld.

Voor het traject van 20 uur werden er 2  

dossiers doorverwezen via het Parket en 37  

dossiers doorverwezen via de  

Jeugdrechtbank.

24

Voor het leerproject SRIB werden er in2020  

in totaal 24 dossiers doorverwezen.

De jeugdrechtbank verwees 8 dossiers door  

voor het traject van 20 uur.

P10u J20u

15 32

P10u P20u

14 4

J20u

15

Hiervan zijn 14 dossiers voor het trajectvan  

10 uur en 4 dossiers voor het traject van 20  

uur door het Parket doorverwezen.

P10u P20u

8 2

J20u

37

Hiervan zijn 8 dossiers voor het trajectvan  

10 uur. Deze zijn doorverwezen via het  

Parket.

P10u P20u

13 3

J20u

8

13 dossiers voor het traject van 10 uur,via  

het Parket. 3 dossiers voor het traject van  

20u, via het Parket.



Ook nog goed om te weten

Dat de uitvoering van het Jeugddelinquentiedecreet toch verder werd uitgerold met zowel  

het gekende aanbod alsook het nieuwe aanbod zoals het Positief Project en het aanbod van  

leerprojecten op het parketniveau voor 10 uren en 20 uren en dit steeds in een vlotte  

samenwerking met het Parket, de Jeugdrechtbanken, de Jeugdadvocatuuren

de Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbanken

Dat ondanks de lockdown en nadien het aangepast werken onze jaarcijfers globaal  

hetzelfde zijn gebleven met zo’n 453 trajecten met 319 jongeren en 217 slachtoffers

Dat BAAL erg uitkijkt om haar intrek te nemen in de Via Media 2 te Hasselt  

als vaste plek

Dat de toekomstige samenwerking met de Gemeenschapsinstelling verder werd verkend  

en concreet de combinatie met HCA in het Kort Verblijf opgestart werd.

Dat BAAL er een verdieping bij huurde om zo alle gesprekken en groepen op de  

locatie te kunnen aanbieden omdat externe verplaatsingen en locatiesniet meer 

mogelijk waren


