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Dit advies werd opgesteld op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse
Overheid.

Aanleiding
In uitvoering van artikel 3, §1 Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid (BS 7 maart 2012) maakt de Vlaamse Regering uiterlijk een jaar na het begin van
elke regeerperiode een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan op dat ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan het Vlaams Parlement. De krijtlijnen voor dit beleidsplan worden reeds uitgetekend in
de voorafgaande regeerperiode.
De verkiezingen en de bijhorende vorming van een nieuwe Vlaamse regering vinden plaats in 2019.
Daarom start het Departement Cultuur, Jeugd en Media (hierna Departement CJM) reeds dit jaar 2018- met een traject dat de opmaak van Vlaamse Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (hiena JKP) in
de volgende beleidsperiode moet faciliteren. Een eerste stap is het uitvoeren van een
omgevingsanalyse die de beleidsuitdagingen voor de (nieuw gekozen) Vlaamse overheid identificeert
en inventariseert.
Het is tegen deze achtergrond dat voorliggend beleidsadvies moet worden gesitueerd.
Vanuit een kinderrechtenperspectief adviseert het Kenniscentrum Kinderrechten (hierna KeKi) het
Departement CJM tijdens dit proces. Er is KeKi gevraagd om de betekenis van de internationale en
nationale regelgevende kaders, onderzoeken en indicatoren op het vlak van kinderrechten voor de
Vlaamse overheid te duiden.

Werkwijze
Dit advies beoogt op basis van recente bevindingen en normatieve ontwikkelingen een inhoudelijke
analyse aan te leveren van een aantal kernuitdagingen inzake kinderrechten voor de Vlaamse
overheid. De aandacht gaat hierbij zowel uit naar sinds jaren wederkerende thema’s als naar thema’s
die meer recent op de voorgrond treden.
Kernuitdagingen analyseren vereist vooreerst identificatie ervan. Vandaar dat het advies in twee fasen
uiteenvalt. Fase één behelst een indicatieve voorstudie via een quick-scan van een aantal
toonaangevende kinderrechtendocumenten. Fase twee omvat een diepgaande analyse naar
betekenis, relevant normatief kader en interessante onderzoeksresultaten van een aantal thema’s die
als kernuitdagingen voor de Vlaamse overheid kunnen worden beschouwd. De selectie van deze
kernuitdagingen gebeurt in overleg met het Departement CJM.
Voorliggend advies beslaat de eerste fase, met name een voorstudie die een dwarsdoorsnede maakt
van allerlei thema’s gelinkt aan kinderrechten en die van betekenis zijn voor Vlaanderen. Zowel
recurrente als mogelijks nieuwe thema’s op vlak van kinderrechten worden geïdentificeerd, kort
geduid, aangevuld met vindplaats en waar nodig gelinkt met de andere documenten die in de
screening worden meegenomen.
De voorstudie baseert zich op documenten die reeds een toetsing van het Vlaams (Belgisch)
kinderrechtenbeleid en -praktijk inhouden. Zij schetsen een algemeen beeld over de toepassing van
(specifieke normen) van kinderrechten in België en Vlaanderen in het bijzonder. In dit opzicht lenen zij
zich bij uitstek tot het identificeren en inventariseren van beleidsuitdagingen op vlak van
kinderrechten. Een groot aantal rapporten is bovendien van zeer recente datum.
Het bronnenmateriaal situeert zich zowel op het internationaal, het Europees, het nationaal als het
regionaal niveau en kan in volgend schematisch overzicht worden gegoten:
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1. Internationaal niveau
- UN COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention. Concluding observations of the Committee on
the Rights of the Child : Belgium – 28 juni 2010, CRC/C/BEL/CO/3-4.
- UN COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, Consideration of reports submitted by States
parties under article 12 (1) of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the
Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Concluding
observations: Belgium – 11 juni 2010, CRC/C/OPSC/BEL/CO/1.
- Klachten tegen België ingediend bij UN Committee on the Rights of the Child obv
klachtenprotocol.
2. Europees niveau
- EUROPEAN COMMITTEE FOR SOCIAL RIGHTS, Conclusions.
3. België / Vlaanderen
- KENNISCENTRUM KINDERRECHTEN, Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013 – Draft
Omgevingsanalyse voor het Vlaamse Jeugd en Kinderrechten Beleidsplan 2014-2019.
- DOMINICY, M. , Migranten- en vluchtelingenkinderen in België aan het woord - What Do You
Think?, Rapport, UNICEF België, 2018, 120p.
- KINDERRECHTENCOALITIE VLAANDEREN en COORDINATION DES ONG POUR LES DROITS DE L’ENFANT,
Alternatief rapport van de NGO’s. Over de naleving en de toepassing van het Verdrag
inzake de Rechten van het Kind in België, Brussel, 2018, 139p.
- KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT en DELEGUE GENERAL AUX DROITS DE L’ENFANT, Alternatief rapport
aan het VN-Kinderrechtencomité, Brussel, 2018, 37p.
- MYRIA, UNIA EN STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE
UITSLUITING, Parallel report by the Combat Poverty, Insecurity and Social Exclusion Service,
Myria and Unia, on the fifth and sixth periodic reports submitted by Belgium pursuant to
article 44 of the Convention on the Rights of the Child, Brussel, 2018, 23 p.
- Kinderrechtenmonitor van de Vlaamse Overheid, voor wat betreft de meest actuele cijfers
(2017).
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Deel I. Voorstudie
kinderrechtenthema’s

naar

recurrente

en

mogelijks

nieuwe

Voorliggende voorstudie identificeert een verscheidenheid aan knelpunten op het vlak van de
implementatie en het waarborgen van kinderrechten in Vlaanderen.
Vanuit het bronnenmateriaal worden knelpunten gegroepeerd en ondergebracht in thema’s gelinkt
aan kinderrechten. Deze thema’s worden via een bottom-up methodologie verder gegroepeerd en
gecategoriseerd onder een overkoepeld thema. De voorstudie leidt tot de identificatie van 13
algemene thema’s waarop Vlaanderen vanuit een kinderrechtenperspectief wordt uitgedaagd. Het
overzicht wordt weergegeven aan de hand van een boomstructuur van hoofdthema’s, subthema’s en
specifieke knelpunten. Via kruisverwijzingen wordt bovendien weergegeven wanneer een knelpunt bij
meerdere thema’s aan bod komt.
In deze fase van het advies wordt geen rekening gehouden met de bevoegdheidsverdelingen ingevolge
de Belgische staatsstructuur. Dit brengt met zich mee dat ook federale thema’s in het overzicht zijn
opgenomen. Vaak zijn deze immers op een of andere manier te linken met verantwoordelijkheden die
Vlaanderen heeft.
Gelijktijdig met de omgevingsanalyse voor een nieuw Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan loopt
het periodiek rapportageproces van België voor het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.1 Tijdens
de pre-sessie van het Comité die doorging van 4 tot 8 juni 2018, werd een list of issues opgesteld. De
hierin vervatte vragen en bemerkingen worden eveneens in voorliggend advies verwerkt. Eenzelfde
vraag uit de list of issues kan op twee of meerdere plaatsen van de voorstudie terugkomen, afhankelijk
van thema en vraag.
Veelvuldig geciteerde bronnen worden verkort in de voetnoten weergeven. Het gaat hierbij om de
volgende documenten:
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018: KINDERRECHTENCOALITIE VLAANDEREN EN COORDINATION
DES ONG POUR LES DROITS DE L´ENFANT, Alternatief rapport van de ngo´s. Over de naleving en de toepassing
van het verdrag inzake de rechten van het kind in België, Brussel, 2018, 137p.
Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018: KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT en DÉLÉGUÉ
GÉNÉRAL AUX DROITS DE L’ENFANT, Alternatief rapport aan het VN-Kinderrechtencomité, Brussel, 2018,
37p.
Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en
Sociale Uitsluiting 2018: MYRIA, UNIA EN STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID
EN SOCIALE UITSLUITING, Parallel report by the Combat Poverty, Insecurity and Social Exclusion Service,
Myria and Unia, on the fifth and sixth periodic reports submitted by Belgium pursuant to article 44 of
the Convention on the Rights of the Child, Brussel, 2018, 20p.
CRK Slotbeschouwingen België 2010 : UN COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, Consideration of
reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. Concluding observations of the
Committee on the Rights of the Child : Belgium – 28 juni 2010, CRC/C/BEL/CO/3-4.
Overeenkomstig artikel 44 Kinderrechtenverdrag moet iedere Lidstaat periodiek een rapport indienen over de voortgang
van de implementatie van kinderrechten. België heeft zijn rapport ingediend op 20 juli 2017. De alternatieve rapporten van
een aantal middenveldorganisaties en de kinderrechtencommissarissen werd op 1 maart 2018 aan het VN-Comité voor de
Rechten van het Kind overgemaakt. Zie voor een overzicht: https://ncrk-cnde.be/nl/periodieke-verslaggeving-belgie-aan-hetvn-kinderrechtencomite/vijfde-en-zesde-periodiek-verslag-2017/
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CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie 2010: UN
COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, Consideration of reports submitted by States parties under article
12 (1) of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child
Prostitution and Child Pornography. Concluding observations: Belgium – 11 juni 2010,
CRC/C/OPSC/BEL/CO/1.
CRK List of issues: UN COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, Liste de points concernant le rapport de la
Belgique, valant cinquième et sixième rapports périodiques, 8 juni 2018, CRC/C/BEL/Q/5-6.
Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013: KENNISCENTRUM KINDERRECHTEN,
Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013 – Draft Omgevingsanalyse voor het Vlaamse Jeugd en Kinderrechten
Beleidsplan 2014-2019.
Kinderrechtenmonitor: VLAAMSE OVERHEID, Kinderrechtenmonitor, Brussel, Vlaamse overheid:
Departement
Cultuur,
Jeugd
en
Media,
s.d.,
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kinderrecht_monitor_indicatoren.aspx
What Do You Think-UNICEF België 2018: M. DOMINICY, Migranten- en vluchtelingenkinderen in België
aan het woord - What Do You Think?, Rapport, UNICEF België, 2018, 120p.
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1. ASIEL & MIGRATIE
CRK List of issues

Para 17. België wordt verzocht, indien beschikbaar, geactualiseerde statistische gegevens te bezorgen,
uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etnische afstamming, land van herkomst, geografisch gebied,
sociaaleconomische achtergrond en migratiestatus, over de laatste drie jaar omtrent:
(…);
b) kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en migranten, met inbegrip van kinderen in opvangcentra,
tehuizen en zij die leven op straat;
(…).

1.1. Asielprocedure2
1.1.1. Een te lange asielprocedure, niet op maat van kinderen

De procedure duurt te lang. Kinderen die in een asielprocedure zitten vinden dat de overdreven duur
van de procedure hen belet om ten volle in het ‘nu’ te leven, om zich op school te concentreren en om
de toekomst sereen tegemoet te zien. Heel wat kinderen ervaren een permanente stress door het
uitblijven van een beslissing. Sommigen van deze kinderen brachten al meer tijd door in België dan in
hun land van herkomst. Ze konden de taal leren, naar school gaan en zich integreren, en ze zijn bang
dat ze zullen moeten terugkeren naar een land dat ze niet langer als het hunne beschouwen.3

1.1.2. Ontbreken van duidelijke informatie over de asielprocedure

Kinderen vragen om duidelijke en aangepaste informatie reeds van bij de aankomst, waaronder:
hoelang kunnen ze blijven en wat gebeurt er daarna? Wat zal er gebeuren als de beslissing negatief is?
Schriftelijke documenten zouden moeten worden ondersteund resp. aangevuld met mondelinge
duiding en informatie.4
Zie ook 1. Asiel & Migratie - 1.3. Gezinshereniging – 1.3.2. Toegangsvoorwaarden van de procedure
gezinshereniging voor NBMV ter discussie; 1.6. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen – 1.6.5.
Voogdij over NMBV vraagt om bijsturing; 1.7. Opvang – 1.7.3. Geen duidelijke en kindgerichte
informatie; 2. Beleid – 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag – 2.1.8. Onvoldoende bekendmaking
van en educatie over kinderrechten en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.8. Vertaling van de rechten
in de jeugdhulp naar de praktijk.

1.1.3. Verontrusting n.a.v. aangekondigde wijzigingen m.b.t. asielprocedure

Er rijzen vragen over de aangekondigde wetswijzigingen met betrekking tot enerzijds de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (wet van 15
december 1980), en anderzijds de opvang van asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen
(wet van 12 januari 2007). De wijziging van de wet van 15 december 1980 bedreigt de
onafhankelijkheid van het Commissariaat-Generaal voor de Vreemdelingen en Staatlozen (CGVS).
Neutraliteit is van fundamenteel belang om de vluchtverhalen van asielzoekers, ook van kinderen,
kwalitatief te analyseren. Het ontbreken ervan zou het recht van kinderen op een eerlijke en
nauwkeurige asielprocedure in gevaar kunnen brengen. De wetswijziging versnelt procedures van
Sinds de wet van 21 november 2017 en 17 december 2017 tot wijziging van ‘de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen’ wordt er officieel niet langer
gesproken van asielaanvraag maar van een ‘verzoek tot internationale bescherming’. De nieuwe term 'internationale
bescherming' behelst zowel de erkenning als vluchteling als de toekenning van subsidiaire bescherming. Doordat de
geanalyseerde documenten nog gebruik maken van de ‘oude’ term, wordt dit ook zo gehanteerd in voorliggend advies.
3 What Do You Think-UNICEF België 2018, 60 en 62.
4 What Do You Think-UNICEF België 2018, 12, 14, 15, 64 en 65.
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verzoeken tot internationale bescherming en verkort de beroepstermijnen, ook voor kinderen. Er
wordt gevreesd dat veel kinderen geen echte kans meer krijgen om vervolging te bewijzen en
internationale bescherming te krijgen. Dat stelt hen bloot aan gevaar bij terugkeer in hun land van
afkomst. De bewijslast om de geloofwaardigheid te bewijzen wordt disproportioneel. Het ontbreken
van documenten die de identiteit of nationaliteit aantonen wordt nu een negatieve indicatie voor de
algehele geloofwaardigheid. Bovendien zal de verplichting om originele identiteitsdocumenten af te
geven aan de autoriteiten veel kinderen afschrikken.5

1.1.4. Stijging in de asielaanvragen, maar ook een groot dark number

In 2016 vroegen 4.960 kinderen asiel aan in België, waarvan 1.076 niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen (NBMV). Sinds juli 2017 stijgt het aantal asielaanvragen opnieuw. Het gaat vooral om
gezinnen en NBMV.
Bijna de helft van de NBMV vraagt echter geen asiel aan om verschillende redenen: gebrek aan
informatie, omstandigheden die een asielaanvraag onmogelijk maken, de wens om naar een ander EUland te trekken… Velen riskeren te verdwijnen in mensenhandel of prostitutie.6
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.5. Mensenhandel en mensensmokkel; 1.6. Niet-begeleide minderjarige
vluchtelingen – 1.6.7. Risico op verdwijning en uitbuiting; 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.2.
Bedelen – 8.2.2. Te weinig aandacht voor bedelarij in kader van mensenhandel en 8.5. Kinderhandel, prostitutie en -pornografie – 8.5.3. Hiaten inzake beleid kinderhandel.

1.2. Kinderrechten: Belang van het Kind in het bijzonder
1.2.1. Onvoldoende kwaliteitsgaranties bij het hoorrecht in de procedures bij het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Het hoorrecht van begeleide minderjarigen is wettelijk verankerd in de bepalingen die de procedures
bij het CGVS regelen. De overheid moet echter genoeg kwaliteitseisen inbouwen zodat de
hoorprocedures genoeg rekening houden met de kwetsbare positie van deze kinderen en jongeren en
dat de interviews zelf kwaliteitsvol en kindvriendelijk verlopen. Deze garanties zouden eigenlijk voor
het gehele traject moeten gelden.7
Zie ook 1. Asiel &Migratie - 1.6. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen – 1.6.5. Voogdij over NMBV
vraagt om bijsturing; 2. Beleid - 2.1. Implementatie – 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…; 5.
Gezondheid – 5.6. Kindersterfte – 5.6.2. Ook bij naderend levenseinde nood aan rechtswaarborgen; 6.
Jeugdwerk en Vrije tijd – 6. Speel- en jeugdruimte – 6.4.3. Participatie doorjongeren…; 7. Justitie – 7.1.
Horen en betrekken van kinderen; 8. Kinderen in kwetsbare situatie – 8.4. Handicap – 8.4.4. Gebrek aan
volwaardige maatschappelijke participatie; 11. Onderwijs – 11.4. Leerlingenparticipatie – 11.4.1.
Beperkte invulling van participatie en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.7. Nood aan meer
authentieke participatie.

1.2.2. Nood aan een humaan terugkeerbeleid dat kinderrechten, en het belang van het kind in
het bijzonder, respecteert

Artikel 74/12 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de impact op de kinderen van een mogelijke
uitwijzing altijd moet worden onderzocht. Nochtans zijn er aanwijzingen dat in praktijk er te weinig (of
geen?) rekening wordt gehouden met en invulling gegeven wordt aan het belang van het kind bij
uitgeprocedeerde gezinnen. Zo kan het tijdstip en de wijze waarop de ‘arrestatie’ verloopt
traumatiserend zijn voor kinderen. Er blijkt ook niet altijd rekening te worden gehouden met de noden
van kinderen (voeding, kindgerichte communicatie…). Bijkomende knelpunten zijn onder meer de
onbekendheid van het kind met het land van oorsprong (bv. o.w.v. de lange asielprocedure), opsluiting
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities2018, 112-113.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 12 en 112.
7 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 29-30.
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in een gesloten centrum in afwachting van vrijwillig of gedwongen terugkeer (zie ook verder onder 1.8.
Opvang-Kinderen in detentie) en het niet kunnen halen van een diploma (hier moet de mogelijkheid
worden geboden om de schoolcarrière af te ronden voor de terugkeer naar het land van herkomst).
Ook het rigide vasthouden aan de koppeling tussen het verblijfsstatuut van de ouders en van de
kinderen is niet in het belang van het kind. Zo wordt niet alleen het verblijfsstatuut van de ouders maar
ook dat van de kinderen ingetrokken als blijkt dat de ouders jaren terug hun verblijfsstatuut kregen op
basis van valse verklaringen. De kinderen die ondertussen bijna volwassen zijn, moeten dan samen
met hun ouders België verlaten. Bovendien moeten er oplossingen en maatregelen komen opdat
gezinnen wiens asielaanvraag geweigerd werden niet op straat terecht komen.8

1.2.3. Bij de beslissing tot weigering van opvang wordt het belang van het kind niet steeds in
acht genomen

Elk gezin dat asiel aanvraagt, zou moeten worden opgevangen door de bevoegde instanties, zelfs
gezinnen die verschillende keren asiel aanvragen. Ook bij een tweede of volgende verzoek moeten
gezinnen met kinderen beroep kunnen doen op materiële opvang. Nu daarentegen worden ze
systematisch tijdelijk uit het opvangcentrum gezet, ook al hebben ze kwetsbare kinderen.9

1.2.4. Het belang van het kind wordt niet steeds in overweging genomen bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen

Er wordt melding gemaakt van onvoldoende motivering op grond van het belang van het kind bij
beslissingen tot verwijdering van het grondgebied van familie of ouders van kinderen die zelf het recht
hebben om te blijven.10

1.2.5. Geen consequente toepassing van het belang van het kind bij gezinshereniging

Gezinshereniging dient te gebeuren op een positieve, menselijke en snelle wijze, met de gepaste
aandacht voor het belang van het kind. De administratieve autoriteiten gaan vaak niet verder dan erop
te wijzen dat aan een of meer wettelijke voorwaarden niet (meer) wordt voldaan, zonder specifiek te
onderzoeken welke gevolgen de weigering of intrekking van de verblijfstitel heeft voor de situatie van
de betrokken kinderen.11

CRK List of issues

Mbt. 1.2.2. – 1.2.5.
Para 11. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind wil informatie over de wijze waarop België het
beginsel van het belang van het kind in zijn asielprocedures toepast.

1.2.6. Afwezigheid van gespecialiseerde actoren

Alle actoren die betrokken zijn bij de terugkeerprocedures voor uitgewezen gezinnen zouden een
specifieke opleiding moeten volgen over de rechten van het kind en over hoe deze rechten in de
praktijk het best kunnen worden geëerbiedigd. Op dit moment zijn actoren in het veld soms niet op de
hoogte van kinderrechten.12
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 76-77; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 115; Alternatief rapport
Kinderrechtencommissarissen 2018, 11-12 en 32; Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede,
Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018, 3-4.
9 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 30-31; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 112-113.
10 Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting
2018, 4.
11 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 74-75; Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van
Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018, 9-11.
12 Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting
2018, 4.
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Zie ook 2. Beleid – 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag… - 2.1.8. Onvoldoende bekendmaking van
en educatie over kinderrechten; 5. Gezondheid – 5.5. Kinderpsychiatrie; 7. Justitie – 7.5. Vorming en
opleiding van professionele actoren; 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.1. Armoede – 8.1.3. Nood
aan acties die armoede effectief bestrijden en 8.5. Kinderhandel, -prostitutie en –pornografie; 10.
Media – 10.2. Kinderrechten/Kindgerichtheid; 11. Onderwijs – 11.2. Kinderrechteneducatie en 13.
Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.8. Vertaling van de rechten in de jeugdhulp in de praktijk.

1.3. Gezinshereniging
1.3.1. Het ontbreken van een recht op gezinshereniging voor een ouder van een als vluchteling
erkend kind
De Belgische Vreemdelingenwet voorziet niet in de mogelijkheid dat een ouder van een kind dat
internationale bescherming geniet en begeleid wordt door zijn andere ouder, in aanmerking komt voor
gezinshereniging met zijn kind. In dit geval heeft de ouder geen andere keuze dan een aanvraag tot
humanitaire regularisatie in te dienen in de hoop een verblijfsvergunning te verkrijgen. De uitkomst
van deze procedure is onzeker, aangezien de criteria voor regularisatie en de verwerkingstijd niet in
de wet zijn vastgelegd en het aantal humanitaire regularisaties zeer laag is. Bovendien zal deze ouder
tijdens de procedure moeten leven in onwettig verblijf, wat betekent dat hij of zij niet zal kunnen
werken om in de behoeften van het kind te voorzien, en zelfs kan worden onderworpen aan een
uitzettingsprocedure. Het recht van het kind om een persoonlijke relatie met een ouder te
onderhouden en niet gescheiden te worden, kan dus in gevaar komen.13
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.12. Wet op schijnerkenningen.

1.3.2. Toegangsvoorwaarden van de procedure gezinshereniging voor NBMV ter discussie

Een NBMV in België moeten de aanvraag voor gezinshereniging indienen voordat hij/zij 18 jaar is. Dit
kan alleen als hij/zij internationale bescherming heeft gekregen. De mogelijkheid voor een NBMV om
zijn/haar ouders te laten vergezellen hangt dus af van de snelheid van de asielprocedure. Na het
bereiken van de leeftijd van 18 jaar, kan de jongere, die als NBMV is aangekomen, zich niet meer op
dit statuut beroepen om gezinshereniging aan te vragen. Het is echter moeilijk aan te nemen dat de
emotionele en materiële banden minder sterk zullen zijn als het kind meerderjarig wordt. Het komt
namelijk regelmatig voor dat asiel wordt verleend kort voordat de NBMV de leeftijd van 18 jaar bereikt.
Eenmaal de procedure tot gezinshereniging is gestart, heeft het kind en zijn in het buitenland
verblijvende ouders niet steeds de kans om tijdig alle nodige documenten in te zamelen of via de
ambassade alle nodige stappen te ondernemen. Dit geldt met name omdat NBMV soms zeer laat
worden geïnformeerd over hun recht op gezinshereniging.14
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.1. Asielprocedure – 1.1.2. Ontbreken van duidelijke informatie over
asielprocedure; 1.4. Leeftijdsbepaling – 1.4.2. Problematisch leeftijdsonderzoek…; 1.7. Opvang – 1.7.3.
Geen duidelijke en kindgerichte informatie over de werking van het centrum; 2. Beleid – 2.1.
Implementatie Kinderrechtenverdrag… - 2.1.8. Onvoldoende bekendmaking van en educatie over
kinderrechten en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.8. Vertaling van de rechten in de jeugdhulp in de
praktijk.

Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting
2018, 9-10.
14 Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting
2018, 10.
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1.3.3. Administratief doolhof van gezinshereniging

Kinderen geven aan dat de gezinsherenigingsprocedure een administratief doolhof is waar ze hun weg
niet in vinden. De kinderen vertelden dat de documenten die zij moeten voorleggen, onmogelijk te
vinden zijn.15

1.4. Leeftijdsbepaling
1.4.1. De gehanteerde methode wordt door verscheidene actoren in vraag gesteld

De betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en correctheid van de drievoudige medische test die België
(Dienst Voogdij of een bevoegde overheid) gebruikt voor de leeftijdsinschatting om na te gaan of een
jongere minderjarig is, wordt door velen (dokters, wetenschappers, Federale Ombudsman,
middenveldorganisaties…) in vraag gesteld. Bovendien loopt het aantal uitingen van twijfel op basis
van deze test zo hoog op – tot 44% in 2016 – dat er vragen rijzen naar de wijze waarop resultaten
worden geïnterpreteerd en gerapporteerd. Als die jongeren echt minderjarig zijn, schendt de foutieve
meerderjarigverklaring zwaar hun rechten. 16
Een arrest van de Raad van State bepaalt evenwel dat de leeftijd die op basis van de verklaring van een
jongere in het vreemdelingenregister staat, daarna niet meer kan worden veranderd op grond van een
leeftijdsschatting met medische tests. De Raad van State baseert zich op een Europese Richtlijn die
bepaalt dat die leeftijdsschattingen alleen mogen dienen om te bepalen of een jongere minder- of
meerderjarig is. In de praktijk leidt dat tot de hoogst onwenselijke situatie dat na enige tijd de voogdij
over een jongere ophoudt omdat die jongere, op basis van een leeftijdstest bij zijn aankomst
ondertussen als meerderjarig beschouwd wordt, terwijl hij volgens het vreemdelingenregister nog
altijd minderjarig en dus juridisch handelingsonbekwaam is.17

1.4.2. Problematisch leeftijdsonderzoek in kader van gezinshereniging voor minderjarige
kinderen die zich bij hun ouder of broer of zus willen voegen

Sinds 2017 blijkt de administratie steeds vaker te eisen dat een minderjarige die in een derde land
verblijft en zich bij zijn familieleden in België wil voegen, aan een leeftijdsonderzoek wordt
onderworpen. Indien uit het onderzoek blijkt dat het kind meerderjarig is, wordt hij of zij uitgesloten
van gezinshereniging. Deze tests kunnen een extra obstakel voor gezinshereniging vormen vanwege
de hoge kosten die de uitvoering ervan met zich meebrengt, maar ook de verplaatsing naar het
onderzoekscentrum. Ten slotte is in de gevallen waarin een leeftijdsonderzoek wordt uitgevoerd ook
niet duidelijk hoe het voordeel van de twijfel wordt toegepast, welke mogelijkheden er zijn om een
second opinion aan te vragen en welke mogelijkheden er zijn om op basis van de resultaten van deze
leeftijdsbepalingstoets een effectief rechtsmiddel in te stellen tegen een weigeringsbesluit. Het lijkt
van belang dat deze vragen worden beantwoord en dat er een beter kader voor deze praktijk komt.
Voorts is het, zelfs indien de leeftĳdsgrens ertoe zou leiden dat de vreemdeling wordt geacht de
meerderjarige leeftĳd te hebben bereikt, moeilĳk te beweren dat de emotionele en materiële banden
worden verbroken zodra de meerderjarige leeftĳd is bereikt.18
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.3. Gezinshereniging – 1.3.2. Aanvraagt tot gezinshereniging dor NBMV…

What Do You Think-UNICEF België 2018, 58.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 114-116; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 32;
Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018,
11; What Do You Think-UNICEF België 2018, 70.
17 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 31-32.
18 Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting
2018, 11.
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1.5. Mensenhandel en mensensmokkel
1.5.1. Nood aan maatregelen op nationaal en internationaal niveau

Door het gebrek aan legale migratieroutes vallen kinderen op de vlucht in de armen van
maffianetwerken die de overtochten in vreselijke omstandigheden organiseren. Er zijn meldingen van
afpersing, bedreiging verwaarlozing, achterlaten van kinderen, verkrachting, uitbuiting, detentie en
moord in de transitlanden.19
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.1. Asielprocedure – 1.1.4. Stijging in de asielaanvragen…; 8. Kinderen in
kwetsbare situaties – 8.2. Bedelen – 8.2.2. Te weinig aandacht voor bedelarij in kader van
mensenhandel en 8.5. Kinderhandel, prostitutie en -pornografie – 8.5.3. Hiaten inzake beleid
kinderhandel.

1.6. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
1.6.1. Ongelijke rechtsbescherming voor NBMV uit de EER (Europese Economische Ruimte) en
Zwitserland

De uitbreiding van de Voogdijwet tot niet-begeleide jongeren uit de EER en Zwitserland werd niet
doorgetrokken naar de Vreemdelingenwet. Daardoor blijven die jongeren verstoken van de bijzondere
procedure ‘duurzame oplossing’ en is hun bescherming toch nog kleiner dan die van NBMV uit andere
landen.20

1.6.2. Steeds jongere leeftijd van NMBV

Er is een toename van instroom van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van jonger dan 12
jaar.21

1.6.3. Nood aan meer collectieve opvangplaatsen met een duidelijkere toekomstperspectief en
betere doorstroming naar individuele opvang

De opvang van NBMV gebeurt in drie fasen. Enkel de plaatsen bij de eerste twee fasen werden
versterkt. Om verzading en opstopping van het opvangsysteem van NMBV te vermijden, moeten ook
worden geïnvesteerd in de derde opvangfase. Een lang verblijf in een collectieve opvang,
gecombineerd met een onduidelijk toekomstperspectief, leidt bovendien tot extra stress. Het aantal
disciplinaire transfers neemt toe bij agressie.
Zie ook 1.7. Opvang – 1.7.2. Transferbeleid is niet op kindermaat.
Ook de doorstroming naar de individuele opvang verloopt beperkt. Omdat deze in de eerste plaats
gereserveerd is voor bijzonder kwetsbare NBMV (bijvoorbeeld zwangere meisjes) komen de andere
NBMV pas in aanmerking als ze een verblijfsstatuut voor minstens drie maanden hebben én 16 jaar
zijn (vanwege het plaatstekort geldt momenteel blijkbaar zelfs een tijdelijke ondergrens van 17 jaar).
De lange asielprocedure is in combinatie met het tekort aan individuele opvangplaatsen nadelig voor
het psychisch evenwicht en de ontwikkeling van sommige NBMV.22
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.13 Welzijn en welbevinden.

1.6.4. Te weinig aandacht voor psychisch welzijn

Minderjarigen met migratieachtergrond zijn psychisch kwetsbaar. Er is nood aan speciale bescherming
en bijstand voor alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, ongeacht of ze een asielaanvraag
Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 33.
Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 32.
21 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 111.
22 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 32.
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hebben ingediend.23 De opvangcentra en diensten die NMBV begeleiden, bieden niet systematisch
psychologisch consultaties aan en het aantal terugbetaalde consultaties is afgenomen, als gevolg van
de wet van 2016, waarin de Minister van Gezondheid het statuut van psychotherapeuten beperkt tot
artsen en klinisch psychologen. Er is nood aan (ondersteuning van) psychiaters, psychologen en
gespecialiseerde therapeuten, interculturele bemiddelaars en tolken.24
Ook de jeugdhulpverlening is niet voorbereid op de complexe problematiek, wachtlijsten zijn erg lang
en er zijn geen afspraken tussen het federale niveau en de gemeenschappen over de organisatie van
de hulpverlening. Er zijn onvoldoende aangepaste voorzieningen met psychosociale hulpverlening en
ondersteuning. Er is nood aan gespecialiseerd onthaal voor bepaalde groepen NBMV, zoals jongeren
met psychische of psychiatrische stoornissen, erg jonge kinderen, zwangere meisjes of meisjes met
een kind.25
Zie ook 1.7. Opvang – 1.7.5. Sociale begeleiding kan beter en 1.13. Welzijn en welbevinden – 1.13.2.
Minderjarigen met een migratieachtergrond zijn psychisch kwetsbaar.

1.6.5. Voogdij over NBMV vraagt om bijsturing

Met betrekking tot voogdij over NBMV worden volgende knelpunten vastgesteld:
Een voogd voor alle NMBV vanaf het begin
Alle NMBV moeten, ongeacht hun nationaliteit (dus ook van landen binnen de EU), tijdens de
asielprocedure bijstand kunnen krijgen van een voogd. De toewijzing zou bovendien vroeger in de
procedure moeten plaatsvinden, m.n. van bij de identificatie of zodra iemand verklaart dat hij NMBV
is. 26
Wegwerken van wisselvallige bijstand door voogden en advocaat
NMBV worden niet automatisch toegeleid de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij staan er soms alleen
voor en staan zelf in om de (vaak grote) afstand af te legen naar de kantoren van de Dienst
Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Hun
voogd of hun advocaat bereidde hen niet altijd voor het gesprek voor of ze konden op de dag van het
interview voor hun asielaanvraag niet op een advocaat rekenen.27
Inzetten op rechtswaarborgen en voldoende en kindgerichte communicatie
Het recht op participatie van kinderen in migratie, op toegankelijke, voldoende en kindgerichte
informatie, op gehoord te worden en op toegang tot klachtenprocedures in alle procedures en
besluitvormingsprocessen, vanaf de aankomst in België, is onvoldoende verzekerd.28
Gebrek aan vertrouwensrelatie
De relatie met de voogd verloopt voor de helft van de bevraagde kinderen problematisch. Deze
kinderen kaarten een gebrek aan vertrouwen aan en het feit dat er niet naar hen werd geluisterd. Hun
voogden waren zeer weinig aanwezig (sommige kinderen zagen hun voogd slechts één keer). Sommige
kinderen wilden een andere voogd, maar wisten niet hoe ze dit moeten regelen.29
Zie ook 1. Asiel & Migratie 1.1. Asielprocedure – 1.2. Ontbreken van duidelijke informatie over de
asielprocedure; 1.2. Kinderrechten… - 1.2.1. Onvoldoende kwaliteitsgaranties bij het hoorrecht…; 1.7.
Opvang – 1.7.3. Geen duidelijke en kindgerichte informatie over de werking van het centrum; 2. BeleidCRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 74-75.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 93-94.
25 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 113-114 en 116.
26 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 74-75; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 113 en 116; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 32.
27 What Do You Think-UNICEF België 2018, 12, 14, 65-76 en 107.
28 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 33; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 29.
29 What Do You Think-UNICEF België 2018, 67.
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2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag – 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…; 7. Justitie – 7.3.
Jeugdadvocaat en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.8. Vertaling van rechten in de jeugdhulp naar
de praktijk.

1.6.7. Risico op verdwijning en uitbuiting

Het risico op verdwijning en uitbuiting van NBMV is reëel, zeker in de fase voor kinderen een voogd
toegewezen krijgen. Child Focus behandelde tussen januari en november 2016 ruim 90 dossier van
vermiste NBMV. Verdwenen kinderen lopen een groot risico om slachtoffer te worden van uitbuiting
en mensenhandel.30
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.1. Asielprocedure – 1.1.4. Stijging in de asielaanvragen...; 1.5.
Mensenhandel en mensensmokkel; 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.2. Bedelen – 8.2.2. Te weinig
aandacht voor bedelarij in kader van mensenhandel en 8.5. Kinderhandel, prostitutie en -pornografie –
8.5.3. Hiaten inzake beleid kinderhandel.

1.7. Opvang
1.7.1. Aangepaste opvangstructuren

De grote opvangcentra zijn niet geschikt voor kinderen. Kinderen zelf omschrijven de centra als
‘deprimerend, gewelddadig en vuil’. Vele kinderen vertelden over de promiscuïteit waartoe het
centrum aanzet, over het geweld, de ruzies en het feit van met velen één kamer te delen, over het
samenwonen met volwassenen, het gebrek aan privacy en over de herrie die dag en nacht aanhoudt.
De kinderen klaagden eveneens over het feit dat ze niet kunnen slapen, waardoor ze zich niet kunnen
concentreren op school.
NBMV verkiezen een begeleiding op maat krijgen in kleinere opvanginitiatieven. 31
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.9. Onderwijs – 1.9.1. Ondersteuning is nog te veel vrijblijvend en 11.
Onderwijs – 11.11. Zorgbeleid op school – 11.11.5. Nieuwkomers gaan met een zwaardere ‘rugzak’
naar school.

CRK List of issues

Para 11. België wordt gevraagd geactualiseerde informatie te verstrekken over de behandeling van
kinderen die asiel zoeken, kinderen die gevlucht zijn met hun gezin en van NBMV, in het bijzonder met
betrekking tot eventuele opsluitingen, en toegang tot passende huisvesting/opvang in alle fasen van
de asielprocedure.

1.7.2. Transferbeleid is niet op kindermaat

Veelvuldige transfers tussen opvangstructuren komen het kind en integratie niet ten goede.
Er werden verschillende knelpunten aangegeven door alleenstaande, minderjarige moeders. Er is een
gebrek aan financiële ondersteuning en privacy als aan hygiëne in de toiletten en de sanitaire ruimten
in de opvangcentra. Veel jonge mama’s spreken ook over een gevoel van onveiligheid in de
opvangcentra. Ze vrezen ’s nachts voor hun eigen veiligheid en die van hun baby.32
Bovendien wordt soms te snel gekozen voor een transfer i.p.v. ondersteuning te bieden. Als een kind
bijvoorbeeld gedrag vertoont dat als “moeilijk” of “problematisch” wordt beschouwd, wordt er eerder
gekozen voor overplaatsing dan voor ondersteuning.33
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 112.
What Do You Think-UNICEF België 2018, 78, 80 en 107.
32 What Do You Think-UNICEF België 2018, 78, 80 en 107.
33 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 113; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 32.
30
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Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.6. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen – 1.6.3. Nood aan meer
collectieve opvangplaatsen…

1.7.3. Geen duidelijke en kindgerichte informatie over de werking van het centrum

Kinderen geven aan dat ze te weinig informatie kregen over de werking van de centra.34
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.1. Asielprocedure – 1.1.2. Ontbreken van duidelijke informatie over de
asielprocedure; 1.3. Gezinshereniging – 1.3.2. Toegangsvoorwaarden van de procedure
gezinshereniging voor NBMV ter discussie; 1.6. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen – 1.6.5.
Voogdij over NMBV vraagt om bijsturing en 2. Beleid – 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag –
2.1.9. Specifieke aandachtspunten...

1.7.4. Gebrek aan gevarieerde, gezonde en aangepaste voeding

Het eten in de opvangcentra kent weinig variatie. Het, is (vaak) niet aangepast aan de gewoontes. Eten
vormt voor de kinderen nochtans een affectieve band met hun verleden. Ook het gestandaardiseerd,
gezamenlijk moment wordt als problematisch ervaren: sommige kinderen die alleen zijn aangekomen,
koken liever zelf; anderen zouden liever alleen met hun ouders eten.
Moeders maken zich zorgen over de voeding voor hun baby en over de vaste etenstijden. Er zijn ook
klachten over de hypoallergene melk die aan de baby’s wordt gegeven in plaats van normale melk, het
water dat ze moeten kopen om flesjes klaar te maken en over het schrijnende gebrek aan middelen
om basisproducten als water en voeding te kopen. Zelf kunnen koken voor eigen kinderen blijft bij een
droom. 35
Zie ook 5. Gezondheid – 5.3. Fysieke gezondheid - 5.3.1. Aandacht voor gezonde voeding en beweging.

1.7.5. Zakgeld is een thema dat adolescenten bezighoudt

Dit geldt nog meer voor jonge vluchtelingen die zich geïsoleerd voelen en geen enkel ‘extraatje’ krijgen.
Het voorziene bedrag geeft kinderen geen enkele marge. Ze hebben het gevoel dat ze met het zakgeld
niets kunnen doen.36
Zie ook 1. Asiel & Migratie - 1.11. Vrije tijd en 6. Jeugdwerk & Vrije Tijd - 6.5. Sport - 6.5.2.
(Club)sportbeoefening van kinderen zonder papieren is moeilijk.

1.7.6. Sociale begeleiding kan beter

De kwaliteit van de begeleiding die de kinderen en jongeren in de opvangcentra krijgen, wordt als
wisselvallig ervaren. Een groep jongeren spreekt van een gebrek aan respect vanwege autoritaire
opvoeders. Sommige hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan. Bij NBMV wegen deze problemen
zwaarder door. Er is nood aan psychiaters, psychologen, gespecialiseerde therapeuten, interculturele
bemiddelaars en tolken die de diensten die NBMV begeleiden en ondersteunen. Voornamelijk nietbegeleide minderjarige moeders vragen om een betere sociale begeleiding. Ze hebben vaak de indruk
dat ze niet in staat zijn/worden geacht om hun moederrol goed te vervullen en soms voelden ze zich
miskend. Er is sprake van eenzaamheid, het ontbreken van familiale ondersteuning en het probleem
om hun moederrol op te nemen terwijl ze zelf nog jong zijn. Ze hebben het gevoel dat hen niet de kans
wordt gegeven om voor hun kind te zorgen. Ze willen graag zelf keuzes maken voor hun baby (kleren,
voeding…), op regelmatige basis ondersteuning krijgen (ook buiten de bezoeken van Kind en Gezin) en
een betere onderwijsondersteuning om het moederschap met studies te kunnen combineren, zoals
bijvoorbeeld huiswerkondersteuning ’s avonds, bijles tijdens de vakanties en kinderdagverblijven die
tot 18.00 uur openblijven.37
Zie ook 1. Asiel & Migratie - 1.6. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen – 1.6.4. Te weinig aandacht
voor psychisch welzijn, 1.9. Onderwijs en 1.13. Welzijn en welbevinden – Minderjarigen met een
What Do You Think-UNICEF België 2018, 71-72.
What Do You Think-UNICEF België 2018, 73 en 96-97.
36 What Do You Think-UNICEF België 2018, 74-75.
37 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 94; What Do You Think-UNICEF België 2018, 77-78, 107, 110 en 114.
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migratieachtergrond zijn psychisch kwetsbaar en 11. Onderwijs – 11.11. Zorgbeleid op school – 11.11.5.
Nieuwkomers gaan met een zwaardere “rugzak” naar school.

1.7.7. Weinig tot geen nazorg bij transitie

Kinderen die de opvangstructuur verlaten, worden gauw geconfronteerd met het probleem om een
fatsoenlijke woning te vinden. Dit probleem stelt zich in het bijzonder bij NBMV die op hun 18de het
opvangcentrum moeten verlaten.38
Zie ook 11. Onderwijs – 11.3. Leerdoelstellingen – 11.3.2. Vergroten linken tussen leefwereld jongeren
en de school en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp - 13.2.10. Investeren in vlottere overgang van mindernaar meerderjarigheid.

1.7.8. Vergroot risico op dakloosheid of plaatsing in noodopvang

De mogelijkheid voor de administratieve detentie van vreemdelingen en dus ook van kinderen wordt
vergroot. De wijziging van de Opvangwet van 12 januari 2007 kan leiden tot beperking of intrekking
van opvang. Hierdoor kunnen kinderen op straat terechtkomen, met alle risico’s van dien op misbruik
en uitbuiting. Kinderen kunnen ook verwezen worden naar noodopvang, terwijl die niet geschikt is
voor kinderen.39
Zie ook 9. Leefmilieu – 9.1. Huisvesting – 9.1.3. Nog te weinig oog voor dak- en thuisloze kinderen.

1.8. Opvang - Kinderen in detentie
1.8.1. Kinderen worden nog steeds resp. opnieuw opgesloten in gesloten detentiecentra

België heeft door ondertekening van verdragen zich ingeschreven om de internationale regels te
waarborgen en respecteren. Zo wordt o.m. bepaald dat kinderen of gezinnen met kinderen niet mogen
worden opgevangen in gesloten centra. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: tijdens grenscontrole
bij aankomst of tijdens de periode tussen afwijzing van asielaanvraag en effectieve terugkeer.
Gezinnen met kinderen kunnen bijgevolg nog steeds gedurende een korte periode, meestal minder
dan 24 uur, in gesloten centra worden vastgehouden, hetzij bij aankomst aan de luchthavengrens,
hetzij vóór hun overplaatsing naar een detentie-eenheid of vóór hun gedwongen uitzetting. Zo werden
in 2015 79 gezinnen, waaronder 120 minderjarigen, opgesloten in het centrum van Caricole. In 2016
waren er 61 gezinnen, met 93 kinderen, die onder deze omstandigheden in een gesloten centrum
werden geplaatst.
Bovendien heeft België beslist om in het gesloten centrum 127bis (terugkeer van uitgewezen
asielvragers) vijf gesloten units voor gezinnen opnieuw te openen. Deze beslissing wordt
gerechtvaardigd doordat er minder terugkeerhuizen zijn (alternatieven voor opsluiting). Er wordt
gesteld dat deze nieuw te bouwen units aangepast zullen zijn voor kinderen en dat hun opsluiting zo
kort mogelijk zal duren.
Evenwel dringt het VN –Comité voor de Rechten van het Kind er reeds lang op aan dat België een einde
maakt aan de detentie van kinderen in gesloten asielcentra. Alternatieve detentiemogelijkheden voor
gezinnen die asiel aanvragen, moeten worden gecreëerd.40 De recente beslissing om gesloten detentie
opnieuw in te voeren, stuit op interne maar ook internationale kritiek. Zo reageerde de Commissaris
voor de Mensenrechten dat opsluiting voor migratiedoeleinden, zelfs voor een korte periode en in
materieel geschikte omstandigheden, nooit in het belang van het kind is. Ook andere
mensenrechteninstanties stellen dat de opsluiting van gezinnen met kinderen in gesloten centra nooit
in het belang van het kind kan zijn: bijvoorbeeld de Federale Ombudsman en de speciale VN-

What Do You Think-UNICEF België 2018, 80.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 113.
40 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 76-77.
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rapporteur voor foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende straffen of
behandelingen.41
Zie ook 2. Beleid - 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag … - 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…

CRK List of issues:

Para 11. België wordt gevraagd geactualiseerde informatie te verstrekken over de behandeling van
kinderen die asiel zoeken, kinderen die gevlucht zijn met hun gezin en van NBMV, in het bijzonder met
betrekking tot eventuele opsluitingen, en toegang tot passende huisvesting/opvang in alle fasen van
de asielprocedure.

1.9. Onderwijs
Zie ook 11. Onderwijs – 11.5. Ongelijkheid in het onderwijs – 11.5.4. Onthaalonderwijs voor
nieuwkomers mist aansluiting met regulier onderwijs

1.9.1. Ondersteuning is nog te veel vrijblijvend

Voor zwaar getraumatiseerde kinderen of kinderen die in grote opvangstructuren verblijven is het vaak
moeilijk om de taal te leren en weer naar school te gaan. De duur van de schooldagen, het slaapgebrek
en het ritme van de lessen zijn elementen die voor aanpassingsproblemen kunnen zorgen. Kinderen
die jarenlang niet naar school gingen of die op het einde van het schooljaar aankomen, hebben meer
ondersteuning nodig na schooltijd of tijdens de vakantie.42
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.7. Opvang – 1.7.1. Aangepaste opvangstructuren en 1.7.6. Sociale
begeleiding kan beter en 11. Onderwijs – 11.11. Zorgbeleid op School – 11.11.5. Nieuwkomers gaan
met een zwaardere “rugzak” naar school.

1.9.2. Belang van bijlessen en huiswerkondersteuning

Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden aan nieuwkomers houdt ook in dat er bijlessen (bv. voor
Nederlands, wiskunde, Frans…) en huiswerkondersteuning worden georganiseerd na school en tijdens
de vakanties. Wanneer kinderen en jongeren op het einde van het schooljaar aankomen, is het
belangrijk dat er ook dan voor hen bijlessen worden georganiseerd zodat ze geen tijd verliezen en niet
pas na de zomermaanden met school starten.43

1.9.3. Onvoldoende informatie over studie- en opleidingsmogelijkheden

Jongeren ontvangen niet altijd voldoende informatie over de studie- of opleidingsmogelijkheden na
hun middelbare studies.44

1.10. Tolken
1.10.1. Professionalisering en onvoldoende tolkenaanbod

Kinderen ervaren soms problemen met tolken, namelijk dat hun verhaal niet goed wordt begrepen,
dat de tolk zijn opdracht niet goed uitvoert of dat de tolk in de procedure tussenbeide kwam. Er wordt
ook naar een tolk gevraagd bij elk gesprek met de advocaat. 45
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 115; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 30;
Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018,
11-12.
42 What Do You Think-UNICEF België 2018, 83 - 87.
43 What Do You Think-UNICEF België 2018, 13, 86-87 en 113-114.
44 What Do You Think-UNICEF België 2018, 83 - 87.
45 What Do You Think-UNICEF België 2018, 12 en 69.
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1.11. Vrije tijd
1.11.1. Beperkt vrijetijdsaanbod voor vluchtelingen en migranten

Kinderen missen de kans om buiten de opvangcentra of buiten de school aan sport te doen of zich uit
te leven. Jongens ervaren problemen bij het aansluiten bij een voetbalclub.46
Zie 1. Asiel & Migratie – 1.13 Welzijn en welbevinden – 11.3.1. Eenzaamheid en sociaal isolement; 6.
Jeugdwerk en vrije tijd – 6.5. Sport – 6.5.2. (club)sportbeoefening van kinderen zonder papieren is
moeilijk.

1.12. Wet op schijnerkenning
1.12.1. Te omslachtige procedure voor een erkenningsverklaring

Voor de vaststelling van de afstamming (erkenningsverklaring) worden tot zeven soorten documenten
verlangd die in het land van herkomst niet altijd gemakkelijk te verkrijgen zijn. Het zou beter zijn om
enkel voor de erkenningsverklaring de strikt noodzakelijk documenten op te vragen (zoals ook terug
te vinden in rechtspraak van de Raad van State). In het belang van het kind kan het ontbreken van
documenten geen absolute belemmering vormen voor de vaststelling van de afstamming.47
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.3. Gezinshereniging.

1.13. Welzijn en welbevinden
1.13.1. Eenzaamheid en sociaal isolement

Kinderen geven aan in isolement te leven. Enerzijds wordt dit zo ervaren doordat er in de
opvangstructuur slechts in beperkte mate (of helemaal geen toegang) is tot internet, waardoor
bijvoorbeeld contact met hun familie moeilijk is. Anderzijds is dit te wijten aan gebrekkig contact met
‘Belgische’ kinderen. Ze willen graag met hen spelen, hen ontmoeten en hen leren kennen om zich
beter te kunnen integreren.
De kinderen die hier alleen zijn, missen hun familie. Ze zouden graag willen dat iemand hen steunt,
naar hen luistert en elke dag voor hen zorgt. De kinderen die zelfstandig wonen, missen een zorgfiguur.
Ze voelen zich vaak alleen en geïsoleerd, en ze hebben het gevoel de dagelijkse taken niet aan te
kunnen. Alleenstaande minderjarige moeders hebben het gevoel dat ze het allemaal alleen moeten
zien te beredderen met weinig hulp. Al deze elementen zorgen voor stress en tasten de gezondheid
van de jonge moeders aan.48
Zie 1. Asiel & Migratie – 1.11. Vrije tijd.

1.13.2. Minderjarigen met migratieachtergrond zijn psychisch kwetsbaar

Niet-gespecialiseerde opvangstructuren bieden niet systematisch psychologisch consultaties aan en
het aantal terugbetaalde consultaties is afgenomen, als gevolg van de wet van 2016, waarin de
Minister van Gezondheid het statuut van psychotherapeuten beperkt tot artsen en klinisch
psychologen. Hierdoor worden andere psychotherapieën die soms beter geschikt zijn niet meer
terugbetaald.49
Zie ook 1. Asiel & Migratie - 1.6. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen – 1.6.4. Te weinig aandacht
voor psychisch welzijn en 1.7. Opvang – 1.7.6. Sociale begeleiding kan beter.
What Do You Think-UNICEF België 2018, 12, 14 en 88-91.
Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting
2018, 14.
48 What Do You Think-UNICEF België 2018, 56-57 en 88-99.
49 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 93.
46
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1.13.3. Negatieve beeldvorming

De Belgische overheid focust in haar communicatie op het buiten houden en terugsturen van
asielzoekers en migranten. Geregeld noemt men asielzoekers in één adem met “gelukzoekers” of
“criminelen”. Dat versterkt de negatieve beeldvorming en gaat in tegen het hoger belang van het
kind.50
Zie ook 3. Diversiteit & Integratie - 3.1. Diversiteit – 3.1.1. Nood aan beleid dat positief inzet…

50

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 112.
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2. BELEID
2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag, Facultatieve Protocollen, andere
internationale kinderrechten-instrumenten
CRC List of issues

Para 22. Indien België dit wenst, kan het een lijst opstellen van kindgerelateerde gebieden die het
prioritair acht op het vlak van implementatie van het Kinderrechtenverdrag.

2.1.1. Betwistbare interpretatieve verklaringen

België wordt reeds enige tijd aangemaand twee interpretatieve verklaringen bij het
Kinderrechtenverdrag in te trekken. Deze hebben betrekking op:
- artikel 2 betreffende het non-discriminatieprincipe waardoor niet-Belgische kinderen maar
beperkt gebruik kunnen maken van de in het Kinderrechtenverdrag gewaarborgde rechten;
- artikel 40 betreffende de herziening van strafrechtelijke beslissingen door een hoger
rechtsorgaan waarbij geen hoger beroep mogelijk is tegen een beslissing van het Hof van
Assisen.51

2.1.2. Werk maken van ondertekening resp. ratificatie

Volgend verdrag werd niet ondertekenend noch geratificeerd:
- A/RES/45/158 Internationale Verdrag ter bescherming van alle arbeidsmigranten en van hun
gezinsleden.52
Volgend instrument werd tot op heden niet geratificeerd:
- Het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing van 18 december 2002.53

CRK List of issues

Para 15. België wordt gevraagd informatie te vertrekken over (…) d) onlangs geratificeerde
mensenrechteninstrumenten.

2.1.3. Afwezigheid resp. gebrekkige omzetting in wetgeving

Kinderrechten wegen niet altijd door in regelgeving. Zo zorgt de Wet op Anoniem Donorschap voor
een beperking van het recht op identiteit.54
Daarnaast worden aangegane verplichtingen niet steeds in regelgeving omgezet. Ondanks de aanname
van het Facultatief Protocol bij het Kinderrechtenverdrag inzake de betrokkenheid van kinderen bij
gewapende conflicten is het nog steeds mogelijk om in oorlogstijd jongeren vanaf de leeftijd van 17
jaar als burgersoldaten te rekruteren. De omzetting van het Facultatieve Protocol in wetgeving
betekent dat alle wetten die de rekrutering van personen onder de 18 jaar voor de gewapende troepen
51 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 9-10; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 27-28; Alternatief rapport
Kinderrechtencommissarissen 2018, 10-12.
52 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 84.
53 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 17. Evenwel werd op de Federale Ministerraad van 18 februari 2018 een
voorontwerp
van
wet
houdende
instemming
met
dit
facultatief
Protocol
goedgekeurd:
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20180222/instemming-met-het-protocol-bij-het-verdrag-tegen-foltering-enandere-wrede-on
54 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, p. 7-9.
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mogelijk maken in tijden van oorlog en eender welke andere noodsituatie, moeten worden
ingetrokken.55

CRK List of issues

Para 13. Met het oog op zijn slotopmerkingen in het kader van het Facultatief Protocol inzake de
betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten (CRC/C/OPAC/BEL/CO/1), wil het Comité in
kennis worden gesteld van de maatregelen die zijn genomen om gevolg te geven aan zijn
aanbevelingen, in het bijzonder die in paragraaf 18, met betrekking tot de identificatie en sociale
integratie van kinderen die asiel zoeken, vluchteling zijn of migrerende kinderen die betrokken zijn
geweest bij of getroffen zijn door een gewapend conflict. Ook vraagt het Comité om opheldering te
verschaffen over de maatregelen die zijn genomen ter bescherming van de kinderen van buitenlandse
strijders in Syrië en Irak met de Belgische nationaliteit, die mogelijk in groot gevaar verkeren.
Para 15. België wordt gevraagd informatie te vertrekken over (…) a) nieuwe ontwerpen of voorstellen
van wet, decreten en ordonnanties, nieuwe regelgeving en de respectievelijke uitvoeringsbesluiten.

2.1.4. Nood aan Nationale Actieplannen, afgestemd op regionale beleidsplannen

België wordt aangemaand een Nationaal Actieplan voor Kinderen op te stellen.56 Daarnaast dient ook
een Nationaal Actieplan tegen de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen te worden vernieuwd
en aangepast zodat het verdrag alle verplichtingen uit het Fac. Prot. Inzake Kinderhandel,
Kinderprostitutie en Kinderpornografie dekt.57
Zie ook 4. Gezin – 4.7. scheiding; 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.1. Armoede – 8.1.2. Wachten
op een nieuw Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan; 8.3. Geweld – 8.3.2. Verwaarlozing,
kindermisbruik en kindermishandeling en 8.3.4. Geen beleid noch cijfers over gendergerelateerd
geweld bij meisjes.

CRK List of issues

Para 1. Met betrekking tot de punten 24 tot en met 33 van het Belgisch periodiek rapport, wordt
verzocht aan te geven of België overweegt een nationale strategie of een nationaal actieplan tot
verwezenlijking van het Kinderrechtenverdrag goed te keuren.
Para 9. Verwijzend naar de punten 34 tot en met 35 van het Belgisch periodiek rapport, vraagt het VNComité voor de Rechten van het Kind naar de resultaten van het Nationaal Actieplan ter bestrijding
van kinderarmoede (2013-2014), en het Derde Federaal Plan ter bestrijding van armoede (2016-2019),
genomen maatregelen om kinderen die in armoede leven van adequate huisvesting te voorzien, en
naar oplossingen die worden gezocht om de situatie van dakloze kinderen, met inbegrip van kinderen
van buitenlandse afkomst, te verbeteren door hen een passende huisvesting aan te bieden.

2.1.5. Verbetering internationale samenwerking, met oog op kinderrechten

De realisatie van kinderrechten moet een topprioriteit worden in de internationale
samenwerkingsovereenkomsten die gesloten worden met ontwikkelingslanden.58
Bovendien moet er worden geïnvesteerd in -meer intense- multilaterale, regionale en bilaterale
afspraken, samenwerking en coördinatie op vlak van preventie, detectie, onderzoek, vervolging en
55 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 78-79.
56 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 15-16; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 8.
57 CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie 2010, para. 13-14.
58 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 27-28.
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bestraffing van misdrijven begaan in het licht van aanvullend protocol op kindermishandel, -misbruik
en -prostitutie.59
Zie ook 2. Beleid – 2.4. Ontwikkelingssamenwerking.

2.1.6. Verbetering en coördinatie van dataverzameling

Niet alleen dient de dataverzameling op zich te worden verbeterd, ook moet er werk worden gemaakt
van een effectief werkend coördinatieorgaan, met voldoende mensen en middelen.
Statistisch cijfermateriaal blijft in België bovendien erg gefragmenteerd en bijgevolg onvolledig en
moeilijk te vergelijken. Zo zijn er bepaalde groepen die onzichtbaar blijven in het cijfermateriaal, zoals
kinderen in armoede, kinderen met een handicap, kinderen in gesloten instellingen, … Ervaring leert
de NGO’s dat kinderen die niet voorkomen in de statistieken geen of te weinig aandacht krijgen van
het beleid en bijgevolg nog kwetsbaarder worden. 60

CRK List of issues

Para 3. België wordt gevraagd het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in kennis te stellen van de
stappen die zijn ondernomen om een systeem te ontwikkelen voor een gecentraliseerde verzameling
en analyse van gegevens, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etnische en nationale herkomst,
stedelijke/rurale gebieden, geografische ligging, handicap, migratiestatus en sociaaleconomische
vraagstukken. Dit moet een doeltreffend toezicht en een doeltreffende evaluatie van de wetten, het
beleid en de programma’s die gericht zijn op de verwezenlijking van het Kinderrechtenverdrag en zijn
Facultatieve Protocollen, waarborgen.
Para 17. België wordt verzocht, indien beschikbaar, geactualiseerde statistische gegevens te bezorgen,
uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etnische afstamming, land van herkomst, geografisch gebied,
sociaaleconomische achtergrond en migratiestatus, over de laatste drie jaar omtrent:
a) gevallen van misbruik van en geweld tegen kinderen, met inbegrip van alle vormen van lijfstraffen
(geweldloos opvoeden) alsmede vervolging en veroordeling van België;
b) kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en migranten, met inbegrip van kinderen in opvangcentra,
tehuizen en zij die leven op straat;
c) kinderen die in de informele economie werken en kinderen die op straat leven;
d) kinderen die in armoede leven en onaangepaste huisvesting genieten;
e) kinderen die het slachtoffer zijn van schadelijke praktijken, met inbegrip van vrouwelijke genitale
verminking en kindhuwelijken.
Para 18. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind vraagt gegevens van het afgelopen drie jaar over
het aantal kinderen die niet binnen hun familiale omgeving opgroeien, uitgesplitst naar leeftijd,
geslacht, sociaaleconomische achtergrond, etnische afkomst en geografisch gebied, ten gevolge van:
a) gescheiden te worden van de ouders ;
(b) plaatsing in voorzieningen;
(c) plaatsing bij pleeggezinnen;
(d) nationale of internationale adoptie.
Para 19. België wordt verzocht gegevens te verstrekken van de laatste drie jaren over het aantal
kinderen met een handicap, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, soort handicap, etnische afstamming
en geografisch gebied, die:
a) wonen met hun gezin ;
59 CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie 2010, para. 37-38.
60 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 21-22, CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en
Kinderpornografie 2010, para. 7-8; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 11-12, Alternatief rapport
Kinderrechtencommissarissen 2018, 9.
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b) wonen in instellingen ;
c) onderwijs volgen in reguliere basisscholen;
d) onderwijs volgen in reguliere middelbare scholen;
e) onderwijs volgen op speciale scholen;
f) niet naar school gaan;
g) achtergelaten zijn door hun familie.
Para 20. België wordt verzocht, indien beschikbaar, bijgewerkte statistische gegevens, uitgesplitst naar
leeftijd, geslacht, etnische afstamming, nationale afkomst, geografisch gebied en sociaal-economische
achtergrond, van de afgelopen drie jaren te bezorgen over kinderen die voor een jeugddelict:
(a) gearresteerd zijn;
(b) in het kader van voorlopige maatregelen geplaatst zijn (van hun vrijheid beroofd);
(c) in het kader van een definitieve beslissing geplaatst zijn (van hun vrijheid beroofd);
d) een reactie opgelegd kregen via een buitengerechtelijke afhandeling.
Para 21. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind verzoekt om verouderde gegevens of gegevens
die geen rekening houden met nieuwe situaties/feiten, bij te werken.

2.1.7. Nood aan een kindgerichte begroting

België en zijn deelstaten moeten werk maken van een kindgerichte begroting om inzicht te krijgen over
het aandeel binnen het algemeen budget dat stroomt naar kinderen, waarbij gegarandeerd wordt dat
strategische budgetlijnen voor kwetsbare kinderen verzekerd zijn. Eveneens laat een dergelijke
begroting een evaluatie van de realisatie van kinderrechten toe.61
Zie ook de verwijzingen naar financiële knelpunten onder de volgende thema’s 1. Asiel & Migratie, 4.
Gezin, 5. Gezondheid, 6. Jeugdwerk & Vrije tijd, 8. Kinderen in kwetsbare situaties, 9. Leefmilieu, 11.
Onderwijs en 13. Welzijn.

CRK List of issues

Para 2. België wordt verzocht het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in te lichten over de wijze
waarop het staatsbegrotingsproces is verlopen en meer in het bijzonder in te gaan op de budgetten
die aan kinderen worden toegewezen in de onderscheiden sectoren, beleidsdomeinen en diensten,
met inbegrip van de indicatoren en het toezichtsysteem op de verscheidene niveaus.
Eveneens wordt er informatie gevraagd over eventuele gereserveerde middelen voor kinderen in
kwetsbare situaties, zoals vluchtelingen- of migrantenkinderen, Roma-kinderen, kinderen die op straat
leven, kinderen in armoede en anderen.
Para 7. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind verzoekt België om informatie over de genomen
maatregelen om inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap te waarborgen, met inbegrip van
de hiertoe voorziene budgetten.
Para 15. België wordt gevraagd informatie te verstrekken over (…) c) recent aangenomen
beleidsmaatregelen, programma's en actieplannen, en het toepassingsgebied daarvan en de
financiering ervan.
Para 16. België wordt verzocht op beknopte wijze informatie aan te leveren over over de budgetten
van de afgelopen drie jaar die zijn toegewezen aan de kinder- en sociale sector (secteur de l’enfance
61 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 19-20; CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en
Kinderpornografie 2010, para. 21-22; Alternatief rapport Kinderrechtencoalitie 2018, 18-19; Alternatief rapport
Kinderrechtencommissarissen 2018, 8-9;
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et au secteur social), met vermelding van het percentage van de totale nationale begroting en het
bruto nationaal product dat deze budgetten vertegenwoordigen. Ook informatie over de geografische
spreiding moet hierin worden opgenomen.

2.1.8. Onvoldoende bekendmaking van en educatie over kinderrechten

De inspanningen voor de verspreiding en bewustmaking van kinderrechten zowel naar professionals
als het brede publiek, met inbegrip van kinderen en jongeren, moeten worden verhoogd.62
Kinderrechteneducatie moet worden ingevoerd en gesystematiseerd binnen het onderwijs en voor
professionals die met en/of voor kinderen werken. Dit moet worden gevat in een overkoepelend
actieplan kinderrechteneducatie.63
Zie ook op verscheidene plekken onder de thema’s 1. Asiel en Migratie, 2. Beleid, 5. Gezondheid, 7.
Justitie, 8. Kinderen in kwetsbare situaties, 10. Media, 11. Onderwijs en 13. Welzijn.

2.1.9. Specifieke aandachtspunten voor de verwezenlijking van de leidende beginselen van het
Kinderrechtenverdrag

Non-discriminatie
Ondanks de regelgeving, de beleidsinstrumenten en de toeziende instanties blijft discriminatie een
groot probleem. Er is nood aan een opgesplitste gegevensverzameling. Dit moet een effectieve
monitoring van eventuele discriminatie mogelijk maken.
De uitwerking van een strategie voor de aanpak van discriminatie heeft in het bijzonder oog voor
meerdere vormen van discriminatie van kwetsbare groepen kinderen in kwetsbare situaties,
waaronder kinderen die in armoede leven, kinderen met een handicap, kinderen die de islamreligie
beleven en kinderen van buitenlandse herkomst.64
Zie ook 3. Diversiteit & Integratie – 3.2. Discriminatie en racisme.
Belang van het kind
Regelgeving die betrekking heeft op kinderen, dient systematisch het belang van het kind als algemeen
geldend principe in te schrijven. Dit gebeurt niet steeds. Ook ruimer moet het gebruik van het belang
van het kind als prioritaire overweging worden ingebed, in het bijzonder binnen gerechtelijke en
administratieve beslissingen, projecten, programma's en diensten die een impact hebben op kinderen.
Nochtans staat het belang van het kind niet altijd voorop, bv. opsluiting van gezinnen in gesloten centra
in kader van terugkeerbeleid, mogelijkheid tot uithandengeving van jongeren die tussen hun 16 en 18
jaar een misdrijf plegen, opsluiting van minderjarige in politiecel wegens geen beschikbare plaats in de
jeugdhulp…
Zie ook 1. Asiel en Migratie – 1.2. Kinderrechten: belang van het kind in het bijzonder, 1.8. OpvangKinderen in detentie; 5. Gezondheid – 5.6. Kindersterfte – 5.6.2. Ook bij naderend levenseinde nood aan
rechtswaarborgen; 7. Justitie – 7.2. Jeugddelinquentie en 13. Welzijn - 13.2. Jeugdhulp – 13.2.4.
Oneigenlijk gebruik van politiecel.
Ondanks de aanbevelingen van Algemeen Commentaar n° 14 kennen de Belgische hogere
gerechtshoven geen directe werking toe aan het artikel 3.1 Kinderrechtenverdrag.
Het begrip ‘belang van het kind’ is vaak ingeschreven op een algemene en abstracte wijze.
Beoordelaars en kinderen zelf moeten zicht hebben op de elementen die mee in overweging worden
genomen bij de inschatting van zijn belang. Er is nood aan transparante procedurele richtlijnen ter
ondersteuning van rechters en bestuurlijke autoriteiten die beslissingen moeten nemen.65
62 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 23-24; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 21-22.
63 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 25-26; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 21-22; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 9.
64 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 31-32; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 10.
65 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 33-34; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018,. 27-28; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 10-11.
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Respect voor mening van het kind
Kinderen geven aan dat ze het gevoel hebben dat er met hun mening amper rekening wordt gehouden.
Kinderen in kwetsbare situaties, met name kinderen die in armoede leven, kinderen met een handicap
en kinderen in psychiatrische instellingen, worden nog te vaak uitgesloten van participatieve
initiatieven.
De deelname van kinderen aan het rapporteringsproces moet blijvend worden ondersteund.
Het hoorrecht van kinderen in gerechtelijke en administratieve beslissingen moet beter worden
geïmplementeerd zodat het niet naar eigen goeddunken wordt ingevuld, en waarbij wordt vermeden
dat de uitoefening van het hoorrecht zelfs niet wordt toegekend.66
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.2.1. Onvoldoende kwaliteitsgaranties bij het hoorrecht…; 1.6. Nietbegeleide minderjarige vluchtelingen – 1.6.5. Voogdij over NMBV; 5. Gezondheid – 5.6. Kindersterfte –
5.6.2. Ook bij naderend levenseinde nood aan rechtswaarborgen; 6. Jeugdwerk en Vrije tijd – 6.4. Speelen jeugdruimte – 6.4.3. Participatie door jongeren…; 7. Justitie – 7.1. Horen en betrekken van kinderen;
8. Kinderen in kwetsbare situatie – 8.4. Handicap – 8.4.4. Gebrek aan volwaardige maatschappelijke
participatie; 11. Onderwijs – 11.4. Leerlingenparticipatie – 11.4.1. Beperkte invulling van participatie
en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.7. Nood aan meer authentieke participatie.

CRK List of issues

Para 4. België wordt gevraagd aan te geven welke maatregelen genomen zijn om de participatie van
alle kinderen te bevorderen op de verscheidene niveau ’s waarop overheidsbeslissingen worden
genomen, binnen het gezin, op scholen en in de gemeenschappen. Bijzondere aandacht moet in dit
opzicht uitgaan naar kinderen in kwetsbare situaties.

2.1.10. Eenzijdige focus bij rapportage en belang van inzetten op bekendmaking en bespreking
van Slotbeschouwingen

In de officiële rapporten worden de inspanningen en successen die België kende uitvoerig besproken.
Knelpunten, zaken die niet tot uitvoering werden gebracht en bestaande uitdagingen komen minder
resp. niet aan bod. Dit zorgt voor een vertekend en onvolledig beeld.
Bovendien moest het officiële rapport van 2017/2018 korter dan voorheen, waardoor enkele
problemen die druk uitoefenen op kinderrechten onderbelicht blijven.67
Het rapporteringsproces en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen moeten op ruime schaal kenbaar
en beschikbaar worden gemaakt, onder het grote publiek, het maatschappelijk middenveld,
jeugdverenigingen, media en andere professionele groepen en kinderen… Dit moet tot een debat
leiden, met het oog op de verruiming van het kinderrechtenbewustzijn en het verbeteren van de
implementatie en opvolging van het Verdrag en zijn Facultatieve Protocollen.68 Als voorbeeld kan hier
worden verwezen naar de mogelijkheid tot uithandengeving bij jeugddelinquentie. Ondanks de
herhaalde oproepen door het VN-Kinderrechtencomité tot afschaffing van de uithandengeving en te
voorzien in een systeem dat een antwoord biedt aan alle jongeren die strafbare feiten plegen, blijft de
regelgeving hierover behouden.69
Zie ook 2. Beleid – 2.1. Implementatie in Kinderrechtenverdrag – 2.1.8. Onvoldoende bekendmaking
van en educatie over kinderrechten en 7. Justitie – 7.2. Jeugddelinquentie

66 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 35-38; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 34-35; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 11.
67 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 6-7.
68 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 86.
69 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 23-24.
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2.2. Belgische staatsstructuur
2.2.1. Hoeden voor versnippering en onvolledige uitvoering

Met respect voor de onderscheiden bevoegdheidsniveaus in België blijft het niettemin belangrijk dat
erover gewaakt wordt dat de regelgeving en administratieve regelingen op alle niveaus overeenkomen
met de bepalingen en principes van het Kinderrechtenverdrag. Het risico op een versnippering van
bevoegdheden tussen de regionale en de federale overheid in het voeren van kinderrechtenbeleid is
reëel.70

CRK List of issues

Para 7. Rekening houdend met de verschillende regelgeving en praktijken tussen de Gemeenschappen
en Gewesten (zie ook para 110-120 van het officiële landenrapport), vraagt het VN-Comité voor de
Rechten van het Kind aan België om informatie over de genomen maatregelen op nationaal niveau om
de toegang tot zorg en gespecialiseerde behandelingen, in het bijzonder voor kinderen met een
handicap, te verbeteren.

2.2.2. Nood aan coördinatie

Net omwille van deze bevoegdheidsverdelingen is het belangrijk dat er voorzien wordt in
coördinatiemechanismen op federaal en gemeenschapsniveau om een uitgebreid en samenhangend
kinderrechtenbeleid te kunnen voeren. De actieve deelname van kinderen moet mogelijk zijn.71 De
situatie in Brussel zou best worden vereenvoudigd. De hoge aanwezigheid van kansengroepen vereist
bovendien een gecoördineerde aanpak.72

CRK List of issues

Para 1. België wordt verzocht informatie te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen om een
systeem op te zetten voor de coördinatie tussen het federaal, gemeenschaps-, gewestelijk en lokaal
niveau. De rol van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind in dit verband moet worden
verduideljikt.

2.2.3. Nood aan onafhankelijke monitoring

Er ontbreekt een onafhankelijke monitoring, waarbij de mandaten van alle ombudsdiensten op elkaar
worden afgestemd en een gepaste coördinatie verzekerd is. 73

2.2.4. Afwezigheid van integraal kinderrechtenbeleid in Vlaanderen

Het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan in Vlaanderen garandeert geen integraal kinderrechtenbeleid
omdat het geen bindende kracht heeft. Er is niet in middelen voorzien die de uitvoering mogelijk
maken en afdwingen. Bovendien behoren niet alle cruciale beleidsdomeinen tot de bevoegdheid van
de Vlaamse minister van Jeugd, coördinerend minister kinderrechten. Deze laatste is immers enkel
70 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 11-12; Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 52;
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 13.
71 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 13-14; CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en
Kinderpornografie 2010, para. 15-16; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 15-17.
72 Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 52; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 12.
73 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 17-18; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 8-9.
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bevoegd voor het jeugdbeleid op Vlaams niveau, terwijl heel wat relevante domeinen zich bij collegaministers of op federaal niveau situeren.74

2.2.5. Beperkte invloed van analyses op beleid

De Vlaamse regelgeving onderwerpt zich aan een regulerings- en impactanalyse, waaronder een kinden jongereneffectrapportage (JoKER) en een armoedetoets. Deze analyses beperken zich eerder tot
een formele doorlichting. Er rijzen vragen naar invloed hiervan op de totstandkoming en bijsturing van
het beleid.75

2.3. Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren
2.3.1. Aandacht behouden voor en waarborgen van lokale beleidsparticipatie

Beleidsplannen hebben aandacht voor participatieprojecten maar:
- kinderen en jongeren worden (nog) te weinig betrokken bij beleidsbeslissingen die verder gaan
dan jeugd- en vrijetijdsthema’s, terwijl die wel een grote impact hebben op hun dagelijks
bestaan;
- participatie is meer dan kinderen en jongeren (enkel) betrekken bij consultaties en enquêtes;
- na het project riskeren de inspanningen verloren te gaan;
- de participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen blijft ondermaats;
- participatie vraagt ook bewustmaking van volwassenen die het leven kinderen en jongeren
mee bepalen;
- het recht op participatie is vooral gerealiseerd door participatie in officiële raden. Deze
participatiestructeren zijn niet altijd aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren.
Daarnaast willen kinderen en jongeren ook buiten deze officiële raden meebeslissen over hun
dagelijks leven en toekomst;
- de versterking van de autonomie van lokale besturen in 2015 vraagt verhoogde aandacht om
lokale beleidsparticipatie van kinderen en jongeren gewaarborgd te houden.76

CRK List of issues:

Para 4. België wordt gevraagd aan te geven welke maatregelen genomen zijn om de participatie van
alle kinderen te bevorderen op de verscheidene niveau ’s waarop overheidsbeslissingen worden
genomen, binnen het gezin, op scholen en in de gemeenschappen. Bijzondere aandacht moet in dit
opzicht uitgaan naar kinderen in kwetsbare situaties.

2.3.2. Lokaal stemrecht van 16 jaar nog niet verworven

De vraag naar verlaging van het stemrecht voor lokale verkiezingen tot 16 jaar en het hiermee gepaard
gaande draagvlak groeien. Toch is stemrecht op 16 jaar bij lokale verkiezingen (nog) niet wettelijk
verankerd. Er is nood aan meer onderzoek naar stemgedrag van jongeren, als aan meer
ervaringsgerichte informatie.77
Politiek zou meer rekening moeten houden met jongeren door de leefwereld van jongeren in beeld te
brengen en jongeren te betrekken in het nemen van beslissingen. Er is nood aan een complementair
toegankelijk instrumentarium om jongeren te bevragen.78
74 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 16-17.
75 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 16-17.
76 Alternatief rapport Kinderrechtencoalitie 2018, 29-30 en 34-35; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen, 11-12.
77 Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 53; Alternatief rapport Kinderrechtencoalitie 2018, 3435.
78 Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 46.
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Zie ook 11. Onderwijs – 11.3. Leerdoelstellingen – 11.3.1. Vergroten van kennis over politiek.

2.4. Ontwikkelingssamenwerking
2.4.1. Versterken en operationaliseren van ontwikkelingssamenwerking gebaseerd op de
mensenrechten (met inbegrip van kinderrechten)

Educatie in brede zin (ontwikkeling van het jonge kind, onderwijs…) en kinderrechten (met inbegrip
van rechteneducatie) worden nog te weinig of niet expliciet als aandachtspunt bij
ontwikkelingssamenwerking opgenomen. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht voor het versterken
van gendergelijkheid naar voren geschoven: vanaf een jonge leeftijd aan de slag gaan met zowel
jongens als meisjes leidt tot betere en duurzamer resultaten.79
Zie ook 2. Beleid – 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag… - 2.1.5. Verbetering internationale
samenwerking en 2.1.8. Onvoldoende bekendmaking van en educatie over kinderrechten; 6. Jeugdwerk
& Vrije tijd – 6.5. Sport – 6.5.1. Meer aandacht voor en erkenning van genderdiversiteit; 11. Onderwijs
– 11.2. Kinderrechteneducatie en 11.11. Zorgbeleid op school – 11.11.3. Transgenderjongeren vragen
erkenning.

79 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 22-23.
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3. DIVERSITEIT & INTEGRATIE
3.1. Diversiteit
3.1.1. Nood aan beleid dat positief inzet op een samenleving in diversiteit

Jongeren voelen in de steden aan dat er veel spanningen bestaan tussen diverse groepen van jongeren
en dat dit niet altijd op een goede manier tot uiting komt, maar ook dat er weinig beleid rond gevoerd
wordt. Men moet verder inzetten op het ontwikkelen van jeugdinformatie en diensten gericht op
jongeren met een migratieachtergrond. Daarnaast moeten jeugdorganisaties en de media
samenwerken om een unbiased beeld te tonen van jongeren met een migratieachtergrond. Verder
moet het leren van de officiële talen aangemoedigd worden, onder andere door gratis taalonderwijs.80
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.13. Welzijn en welbevinden – 1.13.3. Negatieve beeldvorming.

3.1.2. Vrijheid van mening en godsdienst staat onder druk

Kinderen hebben vaak het gevoel dat zijzelf of anderen niet welkom zijn op school, op straat of op het
openbaar vervoer wegens hun geloof. Velen ervaren zelfs discriminatie omwille van hun afkomst of
geloof. Scholen bannen bijvoorbeeld hoofddoeken omwille van neutraliteit. Veel kinderen ervaren dit
echter als vernederend en discriminerend. De toename van de islamofobie sinds de aanslagen in WestEuropa zet de vrijheid van godsdienst onder druk. Dit stigmatiseert kinderen en vergroot het gevoel
van discriminatie.81
Zie ook 11. Onderwijs – 11.1. Diversiteit – 11.1.2. Religie en religiebeleving op school is vaak een heikel
thema

3.2. Discriminatie en racisme
Zie ook 2. Beleid – 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag… - 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…

3.2.1. Discriminatie blijft een groot probleem

Ondanks de regelgeving, de beleidsinstrumenten en de toeziende instanties blijft discriminatie een
groot probleem. Zo is er veel discriminatie voor huurwoningen en werk, onder andere tegenover
kinderen en volwassenen met een migratieachtergrond, met een handicap of in armoede. Kinderen en
jongeren worden rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen door die discriminatie. Ook de ongelijkheid
tussen kinderen en jongeren door hun afkomst, sociale positie of handicap blijft groot, onder andere
in het onderwijs en de vrije tijd.
Racisme en moslimhaat zijn maatschappelijk een groot probleem. Dat is heel schadelijk voor de
identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren uit die groepen.
Er is nood aan een gezamenlijk actieplan op onderscheiden beleidsniveaus (federaal,
Gemeenschappen en lokaal), een data-en impactonderzoek van discriminatie en racisme op kinderen
en een investering in het ondersteunen van slachtoffers van discriminatie met herstelgerichte
maatregelen en begeleiding bij concrete discriminatie-erveringen.82

3.2.2. Maatschappelijke polarisatie in scholen

Schoolgaande jongeren melden dat ze het doelwit zijn van beledigingen van andere leerlingen in hun
klas, in bepaalde gevallen gecombineerd met fysiek geweld, gevallen van racistische intimidatie op
school, of van gevallen waarin leerkrachten zich schuldig maken aan stereotypering of belediging van
leerlingen. De maatschappelijke polarisatie is voelbaar in scholen. Discriminerende uitlatingen of
Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 46.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 37-38.
82 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 27-28; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 10-12 en
26.
80
81
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gedragingen van leerkrachten zijn nefast voor de ontwikkeling van een kind, voor zijn onderwijskansen
en het vertrouwen in de maatschappelijke instellingen. Ook het niet-optreden van leerkrachten tegen
discriminatie wordt als discriminatie ervaren. Kinderen en ouders weten niet waar ze terecht kunnen
als ze discriminatie ervaren. Vluchtelingen en migrantenjongeren geven aan dat het niet makkelijk is
om Belgische vrienden te maken. De OKAN-klassen zorgen voor een breuklijn met de andere klassen.
Sommige migranten- en vluchtelingenkinderen ondervoinden op school soms vijandigheid of
wantrouwen vanwege de Belgische leerlingen.83
Zie ook 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.3. Geweld – 8.3.1. Pestproblematiek (op school) en 11.
Onderwijs – 11.11. Zorgbeleid op school – 11.11.4. Geweld op school blijft een probleem.

CRK List of issues

Para 10. België wordt gevraagd het VN-Comité voor de Rechten van Kind informatie te bezorgen over
de vooruitgang die is geboekt bij het voorkomen van pesterijen op school.

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 98; Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van
Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018, 2; What Do You Think-UNICEF België 2018, 85.
83
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4. GEZIN
4.1. Adoptie
4.1.1. Nood aan meer verhouding tussen interlandelijke en landelijke adopties

Een wijziging van de procedureregelgeving zou de toename van landelijke adopties moeten
bevorderen. 84
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Para 18. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind vraagt gegevens van het afgelopen drie jaar over
het aantal kinderen die niet binnen hun familiale omgeving opgroeien, uitgesplitst naar leeftijd,
geslacht, sociaaleconomische achtergrond, etnische afkomst en geografisch gebied, ten gevolge van:
(…)
(d) nationale of internationale adoptie.

4.1.2. Het recht op dossier is nog niet volledig gewaarborgd

Het recht van adoptiekinderen op een dossier moet beter worden gewaarborgd. Duidelijke
modaliteiten en concrete maatregelen moeten het verzamelen, bewaren en inkijken van informatie
mogelijk maken. Het dossier zou ook herkomstinformatie moeten bevatten.85

4.1.3. Erkennen en respecteren van rechten van adoptiekinderen

Tijdens het adoptietraject moet meer rekening worden gehouden met de rechten van
adoptiekinderen, waaronder het perspectief van de adoptiekinderen, de impact van adoptie op hun
leven en het belang van het kind als doorslaggevend criterium. Het Haags Adoptieverdrag moet het
referentiekader zijn.86

4.2. Geweldloos opvoeden
4.2.1. Werk maken van een beleid omtrent geweldloos opvoeden

Er is reeds jaren een discussie gaande of geweldloos opvoeden een wettelijke grondslag moet krijgen.
Een beleid over geweldloos opvoeden, de zgn. pedagogische tik, ontbreekt. België werd reeds enkele
malen door het Europees Comité voor Sociale Rechten veroordeeld voor een schending van artikel 17
van het Herzien Europees Sociaal Handvest. België wordt aangespoord om hiervan prioritair werk te
maken en bewustmakings- en oudereducatieprogramma’s uit te werken. Ook het overwegen van een
wettelijk verbod op ‘lijfstraffen’ moet worden besproken. Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat dit
effectief is. 87
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 50 - 53.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 50 - 53.
86 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 18.
87
Europees Comité voor Sociale Rechten 7 december 2004, nr. 21/2003, OMCT t. België,
http://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22ESCArticle%22:[%2217-01163%22],%22ESCCharterId%22:[%22163%22],%22ESCDcType%22:[%22DEC%22],%22ESCStateParty%22:[%22BEL%22],%22E
SCDcIdentifier%22:[%22cc-21-2003-dmerits-en%22]};
Europees
Comité
voor
Sociale
Rechten
2
juli
2013,
nr.
98/2013,
APPROACH
t.
België,
http://hudoc.esc.coe.int/eng#{%22ESCArticle%22:[%2217-01163%22],%22ESCCharterId%22:[%22163%22],%22ESCDcType%22:[%22DEC%22],%22ESCStateParty%22:[%22BEL%22],%22E
SCDcIdentifier%22:[%22cc-98-2013-dmerits-en%22]};
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 39 en 40; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 42; Alternatief rapport
Kinderrechtencommissarissen 2018, 6 en 13.
84
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Para 5. België wordt verzocht informatie te leveren over de maatregelen die zijn genomen om te
komen tot een wettelijk verbod van alle vormen van lijfstraffen voor kinderen in gezins-, alternatieve
zorg- of kinderdagverblijven, met inbegrip van de status van de reeds ingediende wetsvoorstellen.
Para 17. België wordt verzocht, indien beschikbaar, geactualiseerde statistische gegevens te bezorgen,
uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etnische afstamming, land van herkomst, geografisch gebied,
sociaaleconomische achtergrond en migratiestatus, over de laatste drie jaar omtrent:
a) gevallen van misbruik van en geweld tegen kinderen, met inbegrip van alle vormen van lijfstraffen
(geweldloos opvoeden) alsmede vervolging en veroordeling van België;
(…).

4.3. Gezinsondersteuning
4.3.1. De werking van de Huizen van het Kind onvoldoende afgestemd op de doelgroep en andere
sectoren
Het aanbod van ‘Huizen van het Kind’ is nog te weinig gericht op gezinnen met tieners. Ze werken
bovendien nog te weinig vraaggestuurd. Er moet worden ingezet op samenwerking met andere
domeinen zoals het onderwijs en de hulpverlening.88

4.3.2. Nood aan versterking om plaatsing te vermijden

Om plaatsing van kinderen in instellingen en voorzieningen te voorkomen, moet er worden voorzien
in (betere) sociale en economische bijstand bij de opvoeding enerzijds en rechtsbijstand anderzijds.89
Zie ook 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.1. Beperkt en onaangepast aanbod.

CRK List of issues

Para 5. België wordt verzocht informatie te leveren over de maatregelen die zijn genomen om te
komen tot een wettelijk verbod van alle vormen van lijfstraffen voor kinderen in gezins-, alternatieve
zorg- of kinderdagverblijven, met inbegrip van de status van de reeds ingediende wetsvoorstellen.
Para 6. België wordt gevraagd meer in detail toe te lichten over de wijze waarop de delegatie van het
ouderlijk gezag naar pleeggezinnen, in het licht van de Wet van 19 maart 2017, wordt beslist en
toegepast. Ook wordt meer informatie gevraagd over de maatregelen die worden genomen om te
voorkomen dat kinderen van hun biologische familie worden gescheiden. Evenzeer moet er toelichting
worden verschaft over de genomen maatregelen om de lange wachttijden verkorten.
Para 18. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind vraagt gegevens van het afgelopen drie jaar over
het aantal kinderen die niet binnen hun familiale omgeving opgroeien, uitgesplitst naar leeftijd,
geslacht, sociaaleconomische achtergrond, etnische afkomst en geografisch gebied, ten gevolge van:
a) gescheiden te worden van de ouders ;
(b) geplaatst in voorzieningen;
(c) geplaatst bij pleeggezinnen;
(d) nationale of internationale adoptie.
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Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 56.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 47; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 59 en 8.
40

4.3.3. Wachtlijsten wegwerken

België wordt aangemaand een uitgebreid onderzoek te voeren naar de oorzaken van de lange
wachtlijsten voor aangepaste sociale dienstverlening.90
Zie ook 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.4. Handicap – 8.4.3. Wachtlijsten voor toekenning
Persoonlijke Assistentiebudget; 9. Leefmilieu – 9.1. Huisvesting – 9.1.2. Wachtlijsten voor sociale
woningen en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.2. Wachtlijsten en (lange) wachttijden blijft een
probleem.

4.4. Kinderbijslag
4.4.1. Onvoldoende financiële ondersteuning met huidige bedragen van kinderbijslag

Het hoofddoel van kinderbijslag is de financiële ondersteuning van gezinnen met kinderen. De
kinderbijslag kan ook worden ingezet als instrument om kinderarmoede te bestrijden en kan als extra
bescherming functioneren voor gezinnen in armoede, gezinnen met kinderen met een handicap en
gezinnen met precair of zonder verblijfsrecht. De bedragen van de kinderbijslag dekken echter niet de
werkelijke kosten van de opvoeding van kinderen. Ze houden evenmin voldoende rekening met de
leeftijd en het aantal kinderen in het gezin, de inkomens(grenzen) en sociale toeslagen. Gezinnen met
bijzondere ondersteuningsnoden, zoals kinderen met een handicap of gezinnen in armoede, hebben
recht op verhoogde kinderbijslag. Maar ze doen hier weinig beroep op, onder meer wegens een tekort
aan informatie.91
Zie ook 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.1. Armoede – 8.4. Onvoldoende financiële ondersteuning
met huidige bedragen van kinderbijslag.

4.4.2. De impact van de overdracht bevoegdheden van kinderbijslag

Bij de Zesde Staatshervorming (2011) werd de bevoegdheid over de kinderbijslag
gecommunautariseerd. Iedere Gemeenschap kan zijn eigen systeem uitwerken, met eigen
voorwaarden, berekeningen en organisatiemodel. De hervorming roept vragen en onzekerheid op bij
vele gezinnen, zowel op vlak van het bedrag van de uitkering als van de continuïteit van de uitbetaling.
Er is nood aan duidelijke informatie voor gezinnen over de hervorming van de kinderbijslag en de
gevolgen ervan.
Internationaal onderzoek toont een sterk verband aan tussen gerichte investeringen in kinderbijslag
en daling van kinderarmoedecijfers. Het bestaande Belgische systeem van kinderbijslag heeft een
betekenisvolle impact op kinderarmoede. Die trend zou in de Gemeenschappen moeten worden
verder gezet.92
Zie ook 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.1. Armoede.

4.5. Kinderopvang
4.5.1. Een toegankelijke en inclusieve kinderopvang voor alle ouders is nog niet bereikt

De diensten voor kinderopvang moeten beschikbaar zijn en kunnen verzekeren dat ze toegankelijk zijn
voor alle kinderen ongeacht hun bijzondere onderwijsbehoeften of de socio-economische status van
hun families. Er is grote variatie van voldoende plaatsen tussen steden en gemeenten als binnen
steden. Families die in moeilijke sociaaleconomische omstandigheden (kinderen uit kansarme
gezinnnen, éénoudergezinnen, van allochtone afkomst…) leven, maken minder gebruik van de
ondersteunende diensten van kinderopvang. De redenen om geen gebruik te maken van deze diensten
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 45.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 66-69; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 22-23.
92 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 66-69; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 22-23.
90
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zijn zowel praktisch (waaronder de kostprijs, de registratieprocedure, de geografische ligging van de
kinderdagverblijven, prioriteit wordt gegeven aan ouders die werken, gebrek aan ouderbetrokkenheid
of begeleiding voor kinderen, geen passende oplossing voor hun behoefte aan flexibele, acute,
tijdelijke of deeltijdse opvang en het opvangplan bij inkomensgerelateerde kinderopvang), als sociaal
(angst om te worden beoordeeld, gescreend, etc.).93
Kinderen met een handicap moeten de bijzondere bijstand die ze behoeven, kunnen krijgen. Er is
binnen de kinderopvang een gebrek aan inclusieve opvang voor kinderen met een handicap of andere
bijzondere noden. Voor een meer toegankelijke en aangepaste opvang zijn er meer mensen en
middelen nodig. De opleiding van de kinderverzorgsters houdt ook te weinig rekening met de
specifieke behoeften van sommige groepen kinderen.94
Zie ook hieronder 4.5.2. Tewerkstelling van opgeleid personeel.

CRK List of issues

Para 5. België wordt verzocht informatie te leveren over de maatregelen die zijn genomen om te
komen tot een wettelijk verbod van alle vormen van lijfstraffen voor kinderen in gezins-, alternatieve
zorg- of kinderdagverblijven, met inbegrip van de status van de reeds ingediende wetsvoorstellen.
Para 6. België wordt verzocht informatie te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen om te
voorzien in diensten voor kinderopvang en er voor te zorgen dat deze diensten toegankelijk zijn voor
alle kinderen, met inbegrip van kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen. Evenzeer wordt informatie
gevraagd over de wijze waarop de bestaande verschillen tussen de verschillende gemeenten wordt
verkleind.
Para 16. België wordt verzocht op beknopte wijze informatie aan te leveren over over de budgetten
van de afgelopen drie jaar die zijn toegewezen aan de kinder- en sociale sector (secteur de l’enfance
et au secteur social), met vermelding van het percentage van de totale nationale begroting en het
bruto nationaal product dat deze budgetten vertegenwoordigen. Ook informatie over de geografische
spreiding moet hierin worden opgenomen.

4.5.2. Tewerkstelling van opgeleid personeel

Er is een grote inspanning nodig om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Er is nood aan kwalitatief
opgeleid personeel dat in de diensten voor kinderopvang worden tewerkgesteld. Dit kan door het
aanbieden van een kwalitatieve opleiding: basisvorming én permanente opleiding. Op dit moment
schiet de opleiding tekort in kennis over psychosociale en pedagogische vorming, deels omdat de
diplomavereisten laag zijn.95

4.5.3. Aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind

De kinderopvangdiensten moeten mee instaan voor de bevordering van de ontwikkeling van
kinderen.96

CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 45; Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 41;
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 55-57; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 14;
Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018,
4-5.
94 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 45; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 55-57.
95 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 45; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 56-57.
96 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 45.
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4.6. Mantelzorg
4.6.1. Miskende situatie van jonge mantelzorgers

Er bestaat nog altijd geen officieel statuut voor jonge mantelzorgers, hoewel deze omschreven zijn in
de wet van 3 april 2014 (kinderen worden niet opgenomen in deze definitie).
In België zijn 14% van de kinderen mantelzorgers (ongeveer drie in elke klas). De situatie van “jonge
mantelzorgers” wordt door iedereen miskend, zowel door professionelen, door het beleid als door het
grote publiek. Hun gezinssituatie maakt het hen moeilijk om goed te studeren, hun vrije tijd te beleven
en dwingt hen er soms toe om een baan te laten staan. Sommigen onder hen lijden ook fysiek of
psychisch onder hun situatie. Onderzoek wijst erop dat een snel groeiende groep spijbelaars in het
basisonderwijs bestaat uit kinderen die thuis blijven om voor jongere broers of zussen te zorgen.
Het is een aandachtspunt om kinderen en jongvolwassenen op gepaste wijze toe te leiden naar het
Vlaams Expertisepunt Mantelzorg zodat ze informatie op maat kunnen krijgen.97
Zie ook 11. Onderwijs – 11.9. Schooluitsluiting en 11.10. Schoolverzuim.

4.7. Scheiding ouders
4.7.1. Nood aan globaal beleid om vechtscheidingen te vermijden

Ondanks de vele inspanningen blijven er kinderen betrokken in een vechtscheiding van hun ouders.
Soms zitten kinderen en jongeren zo verwikkeld in de strijd van hun ouders dat dit ook als een vorm
van kindermishandeling kan worden beschouwd.
Een globaal plan van aanpak is nodig om te vermijden dat kinderen tussen zijn/haar vechtscheidende
ouders komt te staan (waaronder ouderschapsplan en bemiddeling). Samenwerking met alle
deskundigen en tussen alle beleidsniveaus die werken aan preventie, interventie en remediëring dringt
zich op.98
Zie ook 2. Beleid – 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag… - 2.1.4. Nood aan Nationale
Actieplannen… en 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.3. Geweld – 8.3.2. Verwaarlozing,
kindermisbruik en –mishandeling.
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Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 12-13 en 73-74.
Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 12-13.
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5. GEZONDHEID
5.1. Recht op Gezondheidszorg
5.1.1. Nood aan ambitie om het beter te doen

Een onderzoek van UNICEF in 2016 over het welzijn van kinderen (welbevinden, gezondheid, inkomen
en onderwijs) in de OESO- landen klasseerde België als 29ste onder de 35 lidstaten. Bij gezondheid van
kinderen staat België op de 15de plaats: één op vier kinderen gaf aan dagelijks minstens één
gezondheidsprobleem te ervaren. De ongelijkheid inzake gezondheid in België is tussen 2002 en 2014
toegenomen.99

5.1.2. Financiële drempels verhinderen toegang tot de gezondheidszorg

Gezondheidszorg is nog steeds te weinig toegankelijk voor sommige groepen kinderen door de
kostprijs ervan. Sommige gezondheidskosten, zoals voor geestelijke gezondheidszorg,
tandverzorgingsonkosten, worden nog niet of te weinig terugbetaald. Het voorschot op het
honorarium voor een doktersbezoek en het remgeld zijn drempels voor veel mensen in armoede.
Ziekenhuisfacturen en de kost voor geneesmiddelen kunnen heel hoog oplopen en brengen mensen
met een laag inkomen soms in de schulden. Zo woonde in 2016 3% van de Vlaamse kinderen in een
gezin waar gezondheidszorg wordt uitgesteld omwille van financiële redenen. Het aandeel kinderen in
een gezin dat gezondheidszorg moet uitstellen, ligt hoger dan gemiddeld bij oudere kinderen, kinderen
in eenoudergezinnen, kinderen in een gezin met een inkomen onder de armoededrempel, kinderen in
een laagopgeleid gezin en kinderen in een niet-EU-gezin.100
Zie ook 5. Gezondheid – 5.4. Geestelijke gezondheidszorg - 5.4.1. Coherent beleid nodig…

CRK List of issues

Para 8. België wordt gevraagd te berichten over de genomen maatregelen om drempels weg te werken
die kinderen ervaren bij de toegang tot gezondheidszorg, met inbegrip van de geestelijke
gezondheidszorg, zoals de kostprijs, wachtlijsten en (tekort) aan infrastructuur.

5.1.3. Toegang tot zorg voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en kinderen zonder
wettig verblijf

Ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en kinderen zonder wettig verblijf hebben in België een
recht op gezondheidszorg dat ruimer gaat dan enkel dringende medische hulp. Ook zij moeten beroep
kunnen doen op primaire en secundaire zorg als op psychologische bijstand. Artikel 17 van het Herzien
Europees Sociaal Handvest is van toepassing op alle minderjarigen ongeacht hun verblijfsstatus.101

5.2. Alcohol en drugs
5.2.1. Meer aandacht voor gebruik (misbruik) van alcohol en illegale drugs

Blijvende inspanningen zijn nodig om met alle mogelijke maatregelen het gebruik van drugs en andere
verboden middelen bij adolescenten te bestrijden.102
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 89; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 90.
Kinderrechtenmonitor,
Indicator
5.
Gezondheid,
Fiche
Toegang
tot
gezondheidszorg
2017,
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kinderrechten/indicatoren/2017_fiche_toeganggezondheidszorg.pdf;
Alternatief
rapport Kinderrechtencoalities 2018, 93; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 20.
101 ECSR 23 oktober 2012, nr. 69/2011, Defence for Children International (DCI) v. België.
102 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 60-61; Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 39.
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5.3. Fysieke gezondheid
5.3.1. Aandacht voor gezonde voeding en beweging

Amper 3,5% van de kinderen tussen 10 tot en met 18 jaar drinken water, eten fruit en groenten en
bewegen intensief op dagdagelijkse basis. Kinderen hebben een minder gezonde levensstijl naarmate
ze ouder worden. Meisjes doen het over het algemeen beter dan jongens. Kinderen met een lagere
socio-economische achtergrond, en uit het BSO doen het ook minder goed. Laaggeschoolden hebben
vaak niet de middelen voor een gezonde levensstijl, wat zich op latere leeftijd vertaalt in meerdere
gezondheidsrisico’s. Groepen met een lager inkomen hebben meer chronische aandoeningen en
handicaps. Jongeren vinden het evenwel belangrijk dat het bewustzijn rond gezond eten en bewegen
vergroot wordt. Ook willen ze dat gezond eten beter toegankelijk wordt, o.a. op school, en goedkoper
wordt.103
Zie ook 1. Asiel & Migratie - 1.7. Opvang – 1.7.4. Gebrek aan gevarieerde, gezonde en aangepaste
voeding.

5.3.2. Bezorgdheid om de gezondheidstoestand van (jonge) kinderen uit de meest benadeelde
families

De economische recessie ten gevolge van de financiële crisis van 2008 heeft een impact op de
gezondheid van kinderen. Ongeveer 10 procent van de bevolking kan de kost van de gezondheidszorg
niet betalen. Velen vermijden of stellen gezondheidszorgen uit. Baby’s van laaggeschoolde ouders
lopen een dubbel zo groot risico om geboren te worden met een laag geboortegewicht. Gezinnen
zonder inkomen uit arbeid lopen een dubbel zo groot risico op doodgeboorte als gemiddeld. Het risico
op kindersterfte in het eerste levensjaar is anderhalf keer groter dan bij gezinnen met twee inkomens.
De gezondheid van deze kinderen is zorgwekkend.104
Zie ook 5. Gezondheid – 5.6. Kindersterfte – 5.6.1. Verhoogd risico bij laaggschoolde gezinnen of
gezinnen zonder inkomen.

5.3.3. Nood aan betere bescherming tegen specifieke gezondheidsrisico’s

In het algemeen hebben kinderen nood aan een betere bescherming tegen gezondheidsrisico’s als
luchtvervuiling, tabaksrook en ongezonde voeding.105
Zie ook 9. Leefmilieu – 9.2. Milieu.

5.4. Geestelijke gezondheidszorg
5.4.1. Coherent beleid nodig om psychisch onwelzijn van kinderen en jongeren terug te dringen

Inzake welbevinden staat België op de 30ste plaats (in de klassering van 35 lidstaten in de OESO). Bij
het onderzoek vroeg UNICEF aan kinderen van 11, 13 en 15 jaar om een quotering van 0 tot 10 voor
het welbevinden. Bijna 10 procent gaf een cijfer van 4 of lager. België is koploper in zelfmoordcijfers
bij jongeren. Ongeveer de helft van de mentale gezondheidsproblemen bij volwassenen ontstaat
tijdens de adolescentie. Gemiddeld zit 31,4 procent van de Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar niet
goed in zijn vel. Dat is een sterke stijging ten opzichte van vijf jaar geleden. Bij een enquête van de
Vlaamse Scholierenkoepel bij meer dan 5.000 scholieren geeft 76,8 procent van de kinderen aan last
te hebben van stress en meer dan 40 procent ervaart zelfs veel stress. Volgens meer dan één op drie
doet de school helemaal niets om die stress te verminderen. Kinderen en jongeren met geestelijke
gezondheidsproblemen botsen op hoge drempels voor een voor kwaliteitsvolle en toegankelijke

Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 45;Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 90.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 56-57
105 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 90.
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geestelijke gezondheidszorg. Minderjarigen met migratieachtergrond blijken psychisch het meest
kwetsbaar te zijn.106
Zie ook 1. Asiel & Migratie - 1.6. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen – 1.6.4. Te weinig aandacht
voor psychisch welzijn; 1.7. Opvang – 1.7.6. Sociale begeleiding kan beter en 1.13. Welzijn en
welbevinden – 1.13.2. Minderjarigen met een migratieachtergrond zijn psychisch kwetsbaar en 5.
Gezondheid - 5.1. Recht op gezondheidszorg – 5.1.2. Financiële drempels… en 5.8. Zelfmoord.

5.4.2. (te) Dominante medische kijk op geestelijke gezondheidsproblemen en medicalisering

Psychische problemen worden benaderd als een “ziekte” en medicatie als het middel om te genezen.
Cijfers van het RIZIV wijzen op meer dan een miljoen kinderen tussen 12 en 17 jaar die dagelijks
medicatie nemen, een verdubbeling in vergelijking met tien jaar geleden. Het rilatinegebruik bij
minderjarigen in België is zorgwekkend. In 2015 was er sprake van 4,5 miljoen dagelijkse dosissen
rilatine. Rilatine lijkt steeds vaker te worden voorgeschreven in plaats van eerste andere nietmedicamenteuze therapie uit te proberen (bv. psychologische, educatieve en sociale maatregelen en
therapieën), of zelfs zonder de stoornis grondig te onderzoeken. Rilatine wordt blijkbaar ook vaak
voorgeschreven om de (schoolse) prestaties van kinderen te verbeteren. De diagnose ADHD gelinkt
aan schoolse prestaties komt vaker voor bij kinderen uit achtergestelde groepen of kinderen met een
migratieachtergrond. Volgens sommige psychiaters duidt de toename van de voorschriften op de grote
bezorgdheid van de ouders voor het succes van hun kind. Ouders klagen op hun beurt over een te
grote druk van de school. En artsen waarvan men stelt dat ze te veel rilatine voorschrijven, klagen over
ouders die te hard aandringen en de marketingstrategie van de farmaceutische industrie.107

5.4.3. Te veel nadruk op gespecialiseerde hulpverlening dan op eerstelijnshulpverlening
(vroeginterventie, preventie, etc.)

Meer dan 80 procent van de uitgaven voor geestelijke gezondheid gaat naar psychiatrische instellingen
en minder dan 5 procent naar eerstelijnszorg. De hulpverlening verwijst kinderen met een complexe
problematiek en weinig netwerk te snel door naar de psychiatrische residentiële hulpverlening, terwijl
er geen echte psychiatrische problematiek is. Te snelle verwijzing naar de psychiatrie dreigt te
stigmatiseren waardoor de problemen nog toenemen. Tezelfdertijd is er een schrijnend gebrek aan
toegankelijke eerstelijnshulp, ambulante of mobiele ondersteuning die de situatie hanteerbaar maakt
in de leefomgeving van kinderen en jongeren.108

5.5. Kinderpsychiatrie
5.5.1. Belang van duidelijkere rechtswaarborgen

Een verblijf van een kind in een psychiatrische zorginstelling moet met duidelijke rechtswaarborgen
worden omkaderd. Er rijzen onduidelijkheden op vlak van informatie over hun situatie, recht op
inspraak in beslissingen, regels omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen (waarbij isolatie en
afzondering moet worden vermeden), aanbod van klacht- en beroepsmechanismen en onafhankelijke
monitoring, contact met de familie… Zo inspecteerde Zorginspectie in 2017 de vrijheidsbeperkende
maatregelen voor minderjarigen in de Vlaamse diensten voor kinderpsychiatrie. Het aantal
afgezonderde en geïsoleerde minderjarigen in psychiatrische instellingen is zorgwekkend. Van de 192
onderzochte minderjarigen werd één op de zeven tijdens de opname opgesloten of vastgebonden. De
doelstelling is echter om vrijheidsberovende maatregelen zo kort en weinig mogelijk te hanteren.
Praktijk wijst echter uit dat in sommige afdelingen vrijheidsberoving een onderdeel van de regels is.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 56-57; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 89 en 92; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 20.
107 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 58-59; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 92, 94-95; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 20.
108 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 58-59; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 20-21.
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Jongeren worden dan zowel ´s nachts als overdag in hun kamer opgesloten. Er worden nog te vaak
(37%) jongeren afgezonderd om andere redenen dan acuut en ernstig gevaar. Door plaatsgebrek in de
kinderpsychiatrie worden jongeren soms bij een gedwongen opname geplaatst in de
volwassenenpsychiatrie of in gemeenschapsinstellingen.109
Zie ook 2. Beleid - 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag – 2.1.8. Onvoldoende bekendheid van en
educatie vover kinderrechten; 7. Justitie – 7.7. Jeugddelinquentie – 7.7.2. Bezorgdheden geuit door het
VN-Comité voor de Rechten van het Kind en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.5. Problematiek van
afzondering, isolatie en duurtijd van time-outs.

5.6. Kindersterfte
5.6.1. Verhoogd risico bij laaggeschoolde gezinnen of gezinnen zonder inkomen

Baby’s van laaggeschoolde ouders lopen een dubbel zo groot risico om geboren te worden met een
laag geboortegewicht. Gezinnen zonder inkomen uit arbeid lopen een dubbel zo groot risico op
doodgeboorte als gemiddeld. Het risico op kindersterfte in het eerste levensjaar is anderhalf keer
groter dan bij gezinnen met twee inkomens.110
Zie ook 5. Gezondheid - 5.3. Fysieke gezondheid - 5.3.2. Bezorgdheid om de gezondheidstoestand van
(jonge) kinderen uit de meest benadeelde families

5.6.2. Ook bij naderend levenseinde nood aan rechtswaarborgen

Kinderen worden nog onvoldoende geïnformeerd over hun recht op participatie bij beslissingen die
hen aanbelangen. Er is nood aan een aanpak gebaseerd op de kinderrechten, waarbij er gewaakt wordt
over een evenwicht tussen bescherming en participatie. Dat houdt in dat er gezorgd wordt voor een
kindvriendelijk kader, aangepaste informatie, de aanwezigheid van vertrouwenspersonen,
pijnstillende middelen ook voor kinderen bij hun levenseinde en er rekening wordt gehouden met de
stervenswens van kinderen die ondraaglijk lijden.
De kinderrechtencommissariaten adviseerden positief over de euthanasiewet voor minderjarigen.
Kinderen die terminaal ziek zijn of getroffen door een ernstig ongeval kunnen even ondraaglijk en
uitzichtloos lijden als volwassenen. De strenge voorwaarden voor euthanasie bij minderjarigen zorgen
voor een evenwicht tussen bescherming en participatie. Bovendien beklemtonen we in ons advies
sterk het belang van begeleiding en ondersteuning van kinderen en hun context. Sinds 2014 gaf België
gehoor aan de stervenswens van twee ongeneeslijk zieke kinderen.111
Zie ook 2. Beleid - 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag – 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…

5.7. Seksualiteit
5.7.1. Wijziging van onduidelijke en verwarrende wetgeving

In de huidige wet is er geen enkele indicatie rond het maximale leeftijdsverschil bij seksueel gedrag.
Criteria als wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijdsadequaat gedrag,
contextadequaat gedrag, zelfrespecterend gedrag kunnen hier richtinggevend zijn. Residentiële
jeugdhulpvoorzieningen ervaren moeilijkheden om rond seksualiteit een open, actief en veilig beleid
te voeren. Er bestaat heel wat onzekerheid over wat kan en wat niet kan.112

CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 58-59; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 92; Alternatief rapport
Kinderrechtencommissarissen 2018, 20-21.
110 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 90.
111 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 33; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 11-12.
112 Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 49.
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5.8. Zelfmoord
5.8.1. België is koploper in zelfmoordcijfers onder jongeren

Bijna één jongere op de drie voelt zich niet goed in zijn vel. Jongeren bellen de zelfmoordlijn omdat ze
zich niet begrepen voelen, gepest worden of geweld moeten trotseren. In vergelijking met andere
Europese landen zijn de zelfmoordcijfers in België hoog. Zowel zelfmoord als psychische hulp zoeken
moet uit de taboesfeer geraken. De geestelijke gezondheidszorg moet toegankelijker en
laagdrempeliger zijn. Vrijheidsberoving, uitwijzing of overplaatsing naar een ander centrum kunnen bij
vluchtelingen- en migrantenkinderen leiden tot zelfmoord. Er wordt aangedrongen op een
alternatief.113
Zie ook 5. Gezondheid -5.4. Geestelijke gezondheidszorg – 5.4.1. Coherent beleid nodig..

Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 38; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 9
en 111; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 20.
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6. JEUGDWERK & VRIJE TIJD
6.1. Diversiteit in verenigingsleven
6.1.1. Gelijke toegang garanderen tot het verenigingsleven en cultuur

Jongeren met laaggeschoolde ouders, jongeren uit BSO, uit gezinnen met een relatief lage materiële
welvaart, jongeren van allochtone afkomst en (moslim)meisjes zijn minder lid van het
verenigingsleven. Deze jongeren nemen eerder deel aan specifieke verenigingstypes: allochtone
verenigingen, jeugdwelzijnswerk, religieuze verenigingen en jeugdhuizen. Daarnaast blijken veel
jongeren ook nog zelf creatief/kunstzinnig bezig te zijn :37% van de 18-24 jarigen geeft aan dit te doen.
68% van de 18-24 jarigen doet aan sport, de meerderheid daarvan meerder keren per week.114

6.2. Mobiliteit
6.2.1. Gebrek aan investering in een veilige vervoersautonomie

De Gewesten en lokale overheden moeten investeren zodat vervoersautonomie van kinderen kan
worden gegarandeerd door te voorzien in een veilig wandel- en fietsnetwerk, autoverkeer te
verminderen en in te zetten op kind- en speelweefsel in de wooncentra.115
Zie ook 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.3. Geweld – 8.3.6. Verkeersgeweld; 9. Leefmilieu – 9.3.
Mobiliteit en 11. Onderwijs – 11.7. Schooltransport.

6.3. Radicalisering
6.3.1. Bedenkingen bij aandacht voor (signalen van) radicalisering binnen jeugdwerk

Jeugdorganisaties worden aangemoedigd om positief om te gaan met radicaliserende jongeren.
Tegelijkertijd zijn er signalen dat jeugdorganisaties riskeren te worden benaderd als organisaties die
radicaliserende jongeren mee moeten helpen opsporen. De vrees bestaat dat de positieve en
vertrouwensvolle manier van werken van jeugdwerkorganisaties onder druk komt te staan. Deze
benadering van jeugdwerk staat op gespannen voet met de open en positieve preventieve benadering
van veel jeugdwerkorganisaties.116

6.4. Speel- en jeugdruimte
6.4.1. Aandacht voor veilige en kindgerichte speel-en jeugdruimtes

De aandacht voor speel- en jeugdruimtes verschilt in sterke mate tussen de steden en gemeentes.
Onderzoek wijst uit dat een merendeel van de gezinnen tevreden is over hun buurt. Maar als er wordt
gepeild naar speelvoorzieningen, speelruimte en speelmogelijkheden in de buurt, daalt de
tevredenheid. Er zijn weinig jeugdvriendelijke plekken en kinderen zijn niet altijd welkom in de
publieke ruimte. Kinderen krijgen te maken met buurt- of straatlawaai, vervuiling, hinder door verkeer
of industrie, vandalisme of criminaliteit in de woonomgeving. Kinderen die opgroeien in achtergestelde
stadsbuurten worden extra geconfronteerd met onveiligheid en kindonvriendelijkheid.117
114

Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 43.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 107-110; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 28.
116 Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 34; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen
2018, 28-29.
117 Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 31; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018,
107-109; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 28.
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6.4.2. Tekort aan groene buitenruimte

De jongeren geven aan dat ze in de steden graag meer groen willen. Daarnaast willen ze ook dat er bij
de inrichting van de openbare ruimte zoveel als mogelijk gestreefd wordt naar ontmoetingsruimte,
niet specifiek voor jongeren, maar waar verschillende generaties en groepen mensen door elkaar
gebruik van kunnen maken.118

6.4.3. Participatie door jongeren in het beslissingsproces over speel- en jeugdruimte

Jongeren vinden het belangrijk om betrokken te worden bij de invulling van speelpleinen en andere
recreatieve voorzieningen. Bovendien hebben ze aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien,
en voor wie vrije tijd vaak als een luxe-product wordt aanzien.119
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.2.1. Onvoldoende kwaliteitsgaranties bij het hoorrecht…; 2. Beleid – 2.1.
Implementatie Kinderrechtenverdrag – 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…; 5. Gezondheid – 5.6.
Kindersterfte – 5.6.2. Ook bij naderend levenseinde nood aan rechtswaarborgen; 6. Jeugdwerk en Vrije
tijd – 6.4. Speel- en jeugdruimte – 6.4.3. Participatie door jongeren…; 7. Justitie – 7.1. Horen en
betrekken van kinderen; 8. Kinderen in kwetsbare situatie – 8.4. Handicap – 8.4.4. Gebrek aan
volwaardige maatschappelijke participatie; 11. Onderwijs – 11.4. Leerlingenparticipatie – 11.4.1.
Beperkte invulling van participatie en 13. Jeugdhulp – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.7. Nood aan meer
authentieke participatie.
Zie ook hieronder 6.6. Vrije tijd

6.5. Sport
6.5.1. Meer aandacht voor en erkenning van genderdiversiteit

De overheidsuitgaven voor sportvoorzieningen komen voornamelijk ten goede van jongens, zoals
bijvoorbeeld door de aanleg van skateparken. Meisjes kunnen zich daardoor uit bepaalde publieke
ruimtes terugtrekken, wat (een verhoging van) onveiligheidsgevoelens en/of een stereotypering van
sportbeoefening met zich kan meebrengen. Ook voor transgenderjongeren is er weinig ruimte. Zij
vragen onder meer om sportvelden en kleedkamers genderneutraal te maken.120
Zie ook 2. Beleid – 2.4. Ontwikkelingssamenwerking en 11. Onderwijs – 11.11. Zorgbeleid op school –
11.3. Transgenderjongeren vragen erkenning.

6.5.2. (Club)sportbeoefening voor kinderen zonder papieren is moeilijk

Migranten- en vluchtelingenkinderen geven aan dat ze graag buiten het opvangcentrum of school een
sport willen beoefenen. Dit wordt onder meer bemoeilijkt door geen of te weinig zakgeld om een
transportticket of inkom te betalen, het ontbreken van papieren identiteitsbewijzen zodat ze zich niet
bij een club kunnen aansluiten, aan trainingen kunnen deelnemen en/of wedstrijden kunnen spelen.121
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.7. Opvang – 1.7.5. Zakgeld… en 1.11. Vrije tijd.

6.5.3. Grensoverschrijdend gedrag komt ook in de sport voor

Er is een zekere schroom merkbaar om de aanwezigheid van grensoverschrijdend gedrag in de sport
te benoemen. Er is vraag naar om de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan meer te erkennen.122
Zie ook 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.3. Geweld – 8.3.3. Schroom bij seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
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Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 31
Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 46
120 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 108; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 2§-27.
121 What Do You Think-UNICEF België 2018, 74, 88-90 en 112-113.
122 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 12.
119

50

6.6. Vrije tijd
Zie ook 6. Jeugdwerk en Vrije tijd – 6.. Speel- en jeugdruimte – 6.43. Participatie door jongeren…

6.6.1. Garanderen van rust en ontspanning voor alle kinderen

In België kan een grote groep kinderen niet genieten van kwalitatieve buitenschoolse activiteiten. Een
aantal groepen van kinderen ondervindt (meer) obstakels voor vrijetijdsbesteding, waaronder:
- kinderen in opvangcentra;
- kinderen met een handicap: de deelname aan vrijetijdsactiviteiten wordt ervaren als een
hindernissenparcours. De plaatsen zijn schaars: weinig vrijetijdsorganisaties zijn toegankelijk
voor kinderen met een handicap of zijn bereid om kinderen met een handicap op te vangen
zonder bijkomende externe hulp of omkadering;
- gehospitaliseerde kinderen;
- kinderen onder psychiatrische begeleiding;
- kinderen uit minder gegoede gezinnen: een kwart van de sociaaleconomisch achtergestelde
jongeren is nooit lid geweest van een sportclub. Bij jongeren met een hogere
sociaaleconomische status is dat 12 procent. Zo kunnen meer dan 30 procent van de kinderen
tussen 1 en 15 jaar uit gezinnen met een armoederisico niet geregeld deelnemen aan
vrijetijdsactiviteiten buitenhuis, tegenover ongeveer drie procent van de kinderen uit gezinnen
zonder armoederisico. Kinderen in armoede kunnen ook thuis moeilijk hun vrije tijd beleven.
Dit is vooral als gevolg van slechte huisvesting. Plaatsgebrek, lawaai, verontreiniging of
energiearmoede (omwille van financiële problemen verwarmt 6 procent van de Belgen hun
huis niet)… versterken hun sociaal isolement.
Kinderen ondervinden meerdere obstakels naar vrijetijdsbesteding: de financiële kostprijs,
mobiliteitsproblemen, tijdgebrek omwille van de schoolse verwachtingen, gebrek aan infrastructuur,
geen informatie, onverenigbaarheid tussen de uurregelingen voor vrijetijd van de kinderen en het werk
van de ouders en voor de meest kwetsbare kinderen de angst om uitgesloten en gestigmatiseerd te
worden. Doordat het schoolzwemmen in belangrijke mate is afgeschaft (wegens gebrek aan budget of
aan personeel of omdat het lokaal bestuur het zwembad heeft gesloten) gaan veel kinderen nooit
meer naar het zwembad. Hetzelfde geldt voor culturele uitstappen. Het culturele aanbod blijft te
weinig toegankelijk voor veel gezinnen die toch al het idee hebben dat toneel, museum of dans niets
voor hen is.123

6.6.2. Meer dan een kwart van de kinderen gaat niet op vakantie

Het Institut pour un développement durable geeft aan dat 28 procent van de kinderen in België nooit
op vakantie gaat.124

CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 70-71; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 107-109; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 28-29.
124 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 107.
123
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7. JUSTITIE
7.1. Horen en betrekken van kinderen
7.1.1. Geen waarachtige participatie

De Belgische wetgeving bepaalt dat kinderen vanaf 12 jaar het recht hebben om gehoord te worden
in een aantal burgerlijke en beschermingsprocedures die hen aanbelangen. Ze moeten ook hun
toestemming geven bij een erkenning (in afstammingszaken) of bij adoptie. Als ze jonger zijn dan 12
jaar kunnen ze enkel gehoord worden op hun verzoek, op verzoek van de ouders, van het parket of op
initiatief van de rechter. Het hoorrecht is echter nog niet ingebed voor alle zaken die kinderen
aanbelangen. Een rechter kan bovendien weigeren om een kind opnieuw te horen als het al gehoord
is tijdens de procedure, ook al was dat bij een andere rechtbank.
Omwille van budgettaire beperkingen moeten rechtbanken sneller werken met weinig middelen.
Hierdoor krijgen rechtzoekenden minder tijd om gehoord te worden. Lokalen zijn niet steeds
aangepast voor kinderen en jongeren. Echte participatie van kinderen in een gerechtelijke beslissing
komt maar zelden voor.125
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.2. Kinderrechten - 1.2.1. Onvoldoende kwaliteitsgaranties bij het
hoorrecht…; 2. Beleid - 2.1. Implementatie – 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…; 5. Gezondheid – 5.6.
Kindersterfte – 5.6.2. Ook bij naderend levenseinde nood aan rechtswaarborgen; 6. Jeugdwerk en Vrije
tijd – 6.4. Speel- en jeugdruimte – 6.4.3. Participatie door jongeren…; 8. Kinderen in kwetsbare situatie
– 8.4. Handicap – 8.4.4. Gebrek aan volwaardige maatschappelijke participatie; 11. Onderwijs – 11.4.
Leerlingenparticipatie – 11.4.1. Beperkte invulling van participatie en 13. Jeugdhulp – 13.2. Jeugdhulp
– 13.2.7. Nood aan meer authentieke participatie.

7.2. Jeugddelinquentie
CRK List of issues

Para 20. België wordt verzocht, indien beschikbaar, bijgewerkte statistische gegevens, uitgesplitst naar
leeftijd, geslacht, etnische afstamming, nationale afkomst, geografisch gebied en sociaaleconomische
achtergrond, van de afgelopen drie jaren te bezorgen over kinderen die voor een jeugddelict:
(a) gearresteerd zijn;
(b) in het kader van voorlopige maatregelen geplaatst zijn (van hun vrijheid beroofd);
(c) in het kader van een definitieve beslissing geplaatst zijn (van hun vrijheid beroofd);
d) een reactie opgelegd kregen via een buitengerechtelijke afhandeling.

7.2.1. Aandacht slachtofferschap en daderschap bij jongeren TSO en (d)BSO

Jongeren uit TSO en (d)BSO blijken een grotere kans te hebben om dader te zijn én slachtoffer te
worden dan jongeren uit het ASO.126

7.2.2. Bezorgdheden geuit door het VN-Comité voor de Rechten van het Kind

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind uit een aantal bezorgheden over de aanpak van
jeugddelinquentie. Opdat Vlaanderen een jeugddeliquentierecht heeft dat op kinderrechten is
gefundeerd, moet onder meer gevolg worden gegeven aan de volgende knelpunten:
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Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018,. 32-34.
Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 56
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-

Afwezigheid van een uitgebreid arsenaal aan reacties met gevolg dat plaatsing niet als
ultimum remedium-reactie wordt uitgesproken
De aanpak van jeugddelinquentie moet zich verzekerd zien in een uitgebreid arsenaal aan reacties voor
jongeren die strafbare feiten plegen. Een ruim aanbod moet zo onder meer verzekeren dat deze
jongeren slechts in laatste instantie en voor een zo kort mogelijke duur effectief opgesloten worden.
Indien kinderen geplaatst zijn, moet dit zo kort mogelijk bij huis plaatsvinden en op een locatie dat
bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Jongeren mogen niet langer de facto onderworpen worden aan eenzame opsluiting. 127
Zie ook 5. Gezondheid – 5.5. Kinderpsychiatrie en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.5. Problematiek
van afzondering, isolatie en duurtijd van time-outs.
- Uithandengeving
De regelgeving moet worden herzien zodat overtreders tussen 16 en 18 jaar niet langer uit handen
kunnen worden gegeven en door volwassenenrechtbanken kunnen worden berecht. Bij
uithandengeving is het belang van het kind ver te zoeken. Bovendien worden de uit handen gegeven
jongeren (en ook indien veroordeeld door de strafrechter) in vaak onmenswaardige gebouwen
opgesloten. Detentiecentra die niet geschikt zijn voor volwassenen, zijn dat zeker niet voor jongeren.128
Zie ook 2. Beleid – 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag – 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…
- (Rechts)bijstand
Kinderen moeten in alle stadia van gerechtelijke onderzoeken, met inbegrip van ondervragingen door
politiebeambten, een advocaat en een volwassen vertrouwenspersoon ter beschikking hebben. Het
statuut van ‘jeugdadvocaat’, een advocaat dat gespecialiseerd in jeugdrecht, is nog steeds niet
wettelijk vastgelegd.129
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.6. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen – 1.6.5. Voogdij over NBMV
vraagt om bijsturing en 7. Justitie – 7.3. Jeugdadvocaat.
- Herziening
Veroordelingen moeten op regelmatige basis herzien worden. 130
- Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
De verenigbaarheid van GAS met het Kinderrechtenverdrag moet worden onderzocht. Het
Kinderrechtencomité uit zijn grote bezorgdheid over de mogelijkheid van gemeenten om buiten het
jeugdrechtssysteem administratieve sancties op te leggen aan kinderen voor antisociaal gedrag. Het
Grondwettelijk Hof oordeelde dat het GAS-systeem verenigbaar is met de Belgische Grondwet, mits
specifieke waarborgen voor minderjarigen. Zo heeft een minderjarige altijd recht op een mondeling
verweer.
Ook in het openbaar vervoer kunnen minderjarigen administratieve boetes krijgen bij overtredingen.
De wetgeving voorziet niet in specifieke waarborgen of in aangepaste boetes voor minderjarigen.
Minderjarigen worden op dezelfde manier behandeld als volwassenen.131

7.2.3. Knelpunten in Vlaams ontwerpdecreet op jeugddelinquentie

Vlaanderen legt sinds 2015 een traject af voor de opmaak van een nieuw decreet in de aanpak van
jeugddelinquentie. Ondanks de vele inspanningen, blijven er een aantal knelpunten bestaan die de
(kinder)rechten van jonge/jeugdige delictplegers, of hiervan verdacht worden, niet respecteren:
- het parket krijgt ruime bevoegdheden om te reageren op het delinquent gedrag van de
minderjarige. Daarmee wil de regelgever de buitengerechtelijke reactie meer kansen geven.
Toch begeeft de regelgever zich op glad ijs voor het vermoeden van onschuld. Zonder dat de
schuld bewezen is, kan het parket voorwaarden opleggen. Ook de jeugdrechter kan al
maatregelen opleggen aan de jongere terwijl het onderzoek nog loopt.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 82-83.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 82-83.; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 11-12 en 35.
129 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 82-83.
130 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 82-83.
131 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 82-83; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 35-36.
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-

-

-

de rechtspositie van minderjarigen is niet stevig genoeg uitgewerkt. Ten eerste zijn
verschillende regels op verbrokkelde wijze over verschillende regelgeving verspreid. Ten
tweede maakt de nieuwe regelgeving gesloten zorg voor minderjarigen met een
geestesstoornis mogelijk. Regels die de rechten van die jongeren respecteren en plannen die
de uitvoering van de gesloten zorg expliciteren ontbreken.
de langdurige gesloten begeleiding voor minderjarigen doet vragen rijzen. Voortaan kunnen in
uitzonderlijke omstandigheden jongeren vanaf 12 jaar twee jaar, vanaf 14 jaar vijf jaar en vanaf
16 jaar zeven jaar gesloten begeleiding in een gemeenschapsinstelling opgelegd krijgen. In
theorie kunnen minderjarigen met een geestesstoornis in de nieuwe Vlaamse regelgeving elf
jaar in gesloten zorg verblijven.
de uithandengeving blijft voortbestaan.132

7.3. Jeugdadvocaat
Zie ook 7. Justitie – 7.2. Jeugddelinquentie – 7.2.2. Bezorgdheden geuit door het VN-Comité voor de
Rechten van het Kind.

7.3.1. Geen algemeen recht op juridische bijstand

Minderjarigen hebben recht op gratis bijstand van een advocaat in alle jeugdhulp- en
jeugddelinquentierechtprocedures. In de praktijk kunnen ze echter niet altijd op juridische bijstand
rekenen. De meeste balies wijzen de minderjarigen een opgeleide jeugdadvocaat toe, maar ze zijn
hiertoe niet verplicht.
In andere situaties en procedures (bv. verschijning voor rechter bij echtscheiding van de ouders,
oproeping als getuige, verhoor als slachtoffer) is niet in een juridische bijstand voorzien.133

7.3.2. Bijstand gebeurt niet automatisch door gespecialiseerde jeugdadvocaat

Kinderen moeten bijstand krijgen van jeugdadvocaten, gespecialiseerd in jeugdrecht, goed bekend
met de jeugdhulpverlening en gevormd in de communicatie met kinderen. Er zijn te veel weinig
beschikbare en gespecialiseerde jeugdadvocaten. Een wetsvoorstel van 2002 hierover is nog steeds
niet gestemd en de inschakeling van jeugdadvocaten wordt niet in alle juridische arrondissementen
toegepast.134

7.4. Politie
7.4.1. Politiegeweld tegen jongeren met een migratieachtergrond

Hiertoe bevoegde instanties ontvangen klachten van politiegeweld tegen jongeren met een
migratieachtergrond. In het algemeen is het moeilijk om enerzijds bewijs te leveren van dit
politiegeweld en het racistische karakter ervan en anderzijds om veroordelingen voor deze misdaden
te verkrijgen, ook wanneer de slachtoffers minderjarig zijn.135

Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 33-34
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 120, 122, 128 en 129; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen
2018, 33.
134 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 32; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 33.
135 Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting
2018, 2.
132
133
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7.4.2. Identiteitscontrole van jongeren met een migratieachtergrond

Jongeren met migratieachtergronden melden identiteitscontroles op basis van het uiterlijk. Ze raadden
aan om de Belgische bevolking en de eerstelijnsprofessionals (politie, gemeentelijke ambtenaren)
meer te sensibiliseren, zodat ze beter zouden weten hoe de realiteit er voor vluchtelingen uitziet.136
Zie ook 7. Justitie – 7.5. Vorming en opleiding van professionele actoren.

7.5. Vorming en opleiding van professionele actoren
7.5.1. Nood aan structureel ingebedde vorming over kinderrechten

Er wordt een tekort aan vormingen over kinderrechten vastgesteld, zowel het algemeen als voor
specifieke actoren. Er is onvoldoende aanbod van vormingen voor advocaten en jeugdmagistraten
over kinderrechten en omgang met kinderen. Deelname is vrijwillig, maar beperkt en dit regelmatig
om reden van tijdsgebrek en werkdruk. Ook bij politiemensen wordt een nood ervaren aan
voortdurende, systematische en verplichte vorming over kinderrechten, multiculturaliteit,
discriminatie, racisme, grootstedelijke problematiek en diversiteit in brede zin van het woord (o.m.
handicap…).137
Zie ook op verscheidene plekken onder de thema’s 1. Asiel en Migratie, 2. Beleid, 5. Gezondheid, 7.
Justitie, 8. Kinderen in kwetsbare situaties, 10. Media, 11. Onderwijs en 13. Welzijn.
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What Do You Think-UNICEF België 2018, 54.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 25-26; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 20, 32, 119 en 129.
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8. KINDEREN IN KWETSBARE SITUATIES
8.1. Armoede
8.1.1. Stijging van (kans op) kinderarmoede

België heeft één van de hoogste graden van kinderarmoede in Europa. Bij de 0 tot 15-jarigen is het
armoedepercentage 17,4%, voor jongeren tussen 16 en 24 jaar loopt dit op tot 19,5%. Tussen de
verschillende regio’s van het land zijn er belangrijke verschillen te noteren. In Brussel groeien vier op
tien, in Wallonië één op vier en in Vlaanderen een op tien van de kinderen op in armoede. Bijzondere
risicogroepen zijn gezinnen met kinderen waar niemand werkt (armoederisico van 72,8%),
eenoudergezinnen (35,7%), gezinnen afkomstig van buiten de EU (41,5%) en huurders (32,8%).138 In
2016 woonde 8% van de Vlaamse kinderen in een gezin met minstens 1 achterstallige betaling in het
afgelopen jaar voor de hypotheek of huur, de nutsvoorzieningen of een lening. Dat aandeel schommelt
sinds 2011 tussen 8% en 10%. Naar leeftijd zijn er weinig verschillen. Het aandeel ligt duidelijk hoger
bij eenoudergezinnen en bij grote gezinnen (3 of meer kinderen) dan bij kinderen die opgroeien bij een
koppel met een of twee kinderen. (Kans op ) kinderarmoede is ook groter voor kinderen die leven in
een gezin met een inkomen onder de armoededrempel, kinderen waarvan de ouders laagopgeleid zijn
en kinderen in een gezin met minstens 1 volwassene die buiten de EU werd geboren.139
Ondanks de ambitie van Vlaanderen om tegen 2020 kinderarmoede te halveren, tonen de
armoedecijfers geen verbetering. Het aantal in kansarmoede geboren kinderen blijft stijgen. Van 7,6%
in 2008 tot 12,82% in 2016. Recente cijfers van de kansarmoede-index van Kind en Gezin 2017 geven
aan dat voor het Vlaamse Gewest 13,76% van kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeit in
een situatie van kansarmoede. Dit cijfer ligt daarmee 0,94 procentpunt hoger dan die van 2016. Bij
meer dan 8 op de 10 kinderen gaat kansarmoede vooral gepaard met een beperkt inkomen, met
werkloosheid of een precaire arbeidssituatie en met een laag opleidingsniveau van de ouder(s). Iets
meer dan de helft van de kinderen in kansarmoede heeft een gebrekkige huisvestingssituatie.140
Zie ook 9. Leefmilieu – 9.1. Huisvesting – 9.1.1. Gebrek aan een kwaliteitsvolle woonomgeving…

CRK List of issues

Para 17. België wordt verzocht, indien beschikbaar, geactualiseerde statistische gegevens te bezorgen,
uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etnische afstamming, land van herkomst, geografisch gebied,
sociaaleconomische achtergrond en migratiestatus, over de laatste drie jaar omtrent:
(…);
d) kinderen die in armoede leven en onaangepaste huisvesting genieten;
(…).

8.1.2. Wachten op een nieuw Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan

Het laatste Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan is van 2013-2014. Begin 2018 ligt er nog steeds
geen plan op tafel.141
Zie ook 2. Beleid – 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag… - 2.1.4. Nood aan Nationale
actieplannen… en hieronder 8.1.3. Nood aan acties die armoede effectief bestrijden.

Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 41; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 81.
Kinderrechtenmonitor, Indicator 6. Kwetsbare kinderen, Fiche Armoede: achterstallige betalingen 2017,
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kinderrechten/indicatoren/2017_fiche_achterstallen.pdf.
140 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 21; Kansarmoede-index 2017 van Kind en Gezin,
https://www.kindengezin.be/nieuws-en-actualiteit/2018/20180612-kansarmoede-index-2017.jsp
en
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/default.jsp#Kansarmoederegistratie-do
141 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 8.
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CRK List of issues

Para 9. Verwijzend naar de punten 34 tot en met 35 van het Belgisch periodiek rapport, vraagt het VNComité voor de Rechten van het Kind naar de resultaten van het Nationaal Actieplan ter bestrijding
van kinderarmoede (2013-2014), en het Derde Federaal Plan ter bestrijding van armoede (2016-2019),
en het effect ervan op de terugdringing van kinderarmoede. Er wordt evenzeer gevraagd naar de
genomen maatregelen om kinderen die in armoede leven van adequate huisvesting te voorzien, en
naar oplossingen die worden gezocht om de situatie van dakloze kinderen, met inbegrip van kinderen
van buitenlandse afkomst, te verbeteren door hen een passende huisvesting aan te bieden.

8.1.3. Nood aan acties die armoede effectief bestrijden

Armoede heeft een impact op een veelheid van levensdomeinen, waaronder inkomen, huisvesting,
onderwijs en gezondheid. Mensen in armoede zijn bovendien vaak niet op de hoogte van hun rechten
of vinden de weg naar de bestaande maatschappelijke dienstverlening niet. De sociale bijstand gaat
deze groep voorbij en heeft dus ook geen impact op hun armoedesituatie. Armoede vertaalt zich o.m.
in uitstellen of vermijden van gezondheidskosten of in een ongezonde woonsituatie. Deze zaken
verzwaren een op zich al kwetsbare situatie door bijkomende kosten, de onmogelijkheid om school te
lopen wat dan weer leidt tot schoolse vertraging of sociaal isolement.
De bestaande actieplannen schieten tekort om de doelstellingen te halen. De meeste acties verzachten
alleen de gevolgen van armoede, maar verminderen de armoede zelf niet. Er is niet berekend hoeveel
elke actie moet bijdragen aan de beoogde daling van de kinderarmoedecijfers. Kwetsbare groepen,
zoals gezinnen met een migratieachtergrond of zonder wettig verblijf, krijgen weinig specifieke
aandacht.
Een plan tot aanpak van (kans)armoede neemt concrete acties op die de kinderarmoedecijfers effectief
doen dalen. Per actie worden indicatoren geformuleerd. De resultaten van de acties, moeten niet
alleen worden gemonitord, maar ook geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De acties moeten onder
meer oog hebben voor:
- een armoedetoets op alle beleidsniveaus en voor alle beslissingen die een invloed hebben op
de situatie van mensen in armoede in het algemeen en kinderen in armoede in het bijzonder
is noodzakelijk zodat het beleid kan worden bijgestuurd op basis van de resultaten.;
- het inkomen van gezinnen met kinderen mag niet onder de armoedegrens vallen. Zo zou het
leefloon voor personen met kinderen niet mogen worden opgeschort;
- sociale huisvesting, huursubsidie en woonbegeleiding voor kwetsbare gezinnen dragen bij tot
het vermijden van uithuiszettingen en lange periodes van noodopvang van gezinnen met
kinderen;
- professionelen (verzorgers, leerkrachten, jeugdhulp…) moeten gevormd en gesensibiliseerd
worden rond de sociaaleconomische situatie en de dagelijkse ervaringen van gezinnen in
armoede of kwetsbare gezinnen.142
Zie ook in 5. Gezondheid; 9. Leefmilieu – 9.1. Huisvesting en 11. Onderwijs.
Zie ook hierboven 8.1.2. Wachten op een nieuw Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan.
Zie specifiek voor vorming en sensibilisering van professionelen op verscheidene plekken onder de
thema’s 1. Asiel en Migratie, 2. Beleid, 5. Gezondheid, 7. Justitie, 8. Kinderen in kwetsbare situaties, 10.
Media, 11. Onderwijs en 13. Welzijn.

8.1.4. Onvoldoende financiële ondersteuning met huidige bedragen van kinderbijslag

De bedragen van de kinderbijslag dekken niet de werkelijke kosten van de opvoeding van kinderen. Er
werden in de laatste jaren eveneens twee indexsprongen doorgevoerd in Vlaanderen. Dit betekent
een gevoelige verlaging van de koopkracht voor gezinnen met kinderen. Gezinnen met bijzondere
142

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 84-85; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 21-22.
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ondersteuningsnoden, zoals gezinnen in armoede, hebben recht op verhoogde kinderbijslag. Maar ze
doen hier geen beroep op wegens een tekort aan informatie.143
Zie ook 4. Gezin – 4.4. Kinderbijslag.

8.2. Bedelen
8.2.1. Zoektocht naar een sociaal antwoord op bedelende kinderen

Het uitbuiten van minderjarigen in de bedelarij of het opzetten van netwerken tot dat doel, is
ontoelaatbaar. Maar slachtoffers van dergelijke netwerken moeten worden opgevangen en
ondersteund in plaats van gestraft. Evenmin mag de aanpak van bedelarij leiden tot een algemeen
repressief beleid ten aanzien van bedelende gezinnen en minderjarigen doordat ze dakloos zijn, niet
wettig verblijven in België enz. In het belang van de kinderen mogen deze niet gescheiden worden van
hun ouders, behalve in geval de ouders hun kinderen uitbuiten of hen schade toebrengen. Het VNComité voor de rechten van het Kind pleit al langer voor een brede child protection-benadering en voor
een geval-per-gevalanalyse die het belang van het kind centraal stelt. In het bijzonder wordt er
aangedrongen op:
- blijvende focus binnen beleid om kinderarmoede aan te pakken,
- diepgaand onderzoek naar knelpunten dat vervolgens een armoedebestrijdingsstrategie moet
stofferen,
- multidimensionele aanpak om het socialezekerheids- en kinderbijslagsysteem te versterken,
- aandacht voor prioritaire begunstigden bij de armoedebestrijdingsstrategie, nl. dakloze
vrouwen met kinderen en niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.144

8.2.2. Te weinig aandacht voor bedelarij in het kader van mensenhandel

Bedelarij is soms het zichtbare deel van verschillende andere vormen van uitbuiting (bijvoorbeeld
gedwongen criminaliteit) en verwaarlozing. De uitbuiting van bedelarij bij kinderen in het kader van
mensenhandel krijgt te weinig aandacht. Er zijn weinig statistische gegevens beschikbaar over
minderjarige bedelaars, die slachtoffers zijn van mensenhandel. De eerstelijnsdiensten zijn op dit
moment onvoldoende opgeleid om potentiële slachtoffers op te sporen en hen als zodanig te
behandelen, en niet als een overlastfenomeen te benaderen.145
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.1. Asielprocedure – 1.1.4. Stijging in de asielaanvragen...; 1.5.
Mensenhandel en mensensmokkel; 1.6. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen – 1.6.7. Risico op
verdwijning en uitbuiting en 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.5. Kinderhandel, -prostitutie en –
pornografie – 8.5.2. Hiaten inzake beleid kinderhandel.

8.3. Geweld
CRK List of issues

Para 17. België wordt verzocht, indien beschikbaar, geactualiseerde statistische gegevens te bezorgen,
uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etnische afstamming, land van herkomst, geografisch gebied,
sociaaleconomische achtergrond en migratiestatus, over de laatste drie jaar omtrent:

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 66; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 22-23.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 64-65 en para 72-73; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 86-87;
Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 32-33; Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding
van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018, 15-16.
145 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 32-33; Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot
Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018, 15-16.
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a) gevallen van misbruik van en geweld tegen kinderen, met inbegrip van alle vormen van lijfstraffen
(geweldloos opvoeden) alsmede vervolging en veroordeling van België;
(…).

8.3.1. Pestproblematiek (op school)

Pesten op school blijft een wijdverspreid probleem op school, ondanks de vele campagnes en
hulplijnen. Uit recent onderzoek uitgevoerd door de UGent in opdracht van de WHO/HSBC blijkt dat
ongeveer 20 procent van de Vlaamse leerlingen pestervaringen heeft. Ongeveer 34.500 Vlaamse
leerlingen tussen 10 en 18 jaar of 5 procent zou elke week worden gepest. Een bevraging bij 1600
Vlaamse scholieren over pesten en cyberpesten door de UGent, in opdracht van het Vlaams Netwerk
tegen Pesten, geeft aan dat ongeveer de helft van de bevraagden zich slachtoffer voelt van pesten.
Er is gebrek aan een integraal en continu beleid, dat enerzijds aandacht heeft voor onder meer
sensibilisering, preventieve en curatieve maatregelen, een herstelgerichte aanpak en ondersteuning
(kind/jongere, ouders, zorgfiguren, leerkrachten, andere professionelen…), en anderzijds ingebed is in
een beleid van goed samenleven op school (zoals klaspraktijken, schoolcultuur, infrastructuur en de
sociale media).146
Zie ook 3. Diversiteit & Integratie – 3.2. Discriminatie en racisme – 3.2.2. Maatschappelijke polarisatie
in scholen en 11. Onderwijs – 11.11. Zorgbeleid op school – 11.11.4. Geweld op school blijft een
probleem.

CRK List of issues

Para 10. België wordt gevraagd het VN-Comité voor de Rechten van Kind informatie te bezorgen over
de vooruitgang die is geboekt bij het voorkomen van pesterijen op school.

8.3.2. Verwaarlozing, kindermisbruik en kindermishandeling blijft een groot probleem

Ondanks de vele inspanningen blijft het aantal gevallen van kindermishandeling (met inbegrip van
verwaarlozing en misbruik) hoog. Zo waren er in 2015 bijna 15.000 minderjarigen betrokken bij een
melding over kindermishandeling en misbruik. In 2016 werden 9.133 kinderen gemeld bij de
Vertrouwenscentra Kindermishandeling (een stijging van 5,2 procent tegenover 2015). Van de
gemelde kinderen is 14,2 procent jonger dan drie jaar. De meest voorkomende klachten zijn
lichamelijke mishandeling of verwaarlozing (28,6 procent), emotionele mishandeling of verwaarlozing
(29,9 procent) en seksueel misbruik (14,9 procent).147
Verscheidene maatregelen blijven nodig om kindermisbruik te bestrijden en te voorkomen,
waaronder:
- het opstellen van een uitgebreid nationaal actieplan;
- de nodige middelen voor een beduidende toename van de diensten die rechtstreeks
tussenkomen in de preventie van misbruik en de coördinatie van de preventie;
- specifieke zorg voor deze kinderen;
- seksueel misbruik kwalificeren als een geweldsdaad;

146 Kenniscentrum

Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 39; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 4446; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 27-28; What Do You Think-UNICEF België 2018, 54 en 85; Studie
over pesten en cyberpesten, gemaakt door masterstudenten Meertalige Bedrijfscommunicatie aan de Universiteit Gent,
2018,
https://www.ugent.be/nl/actueel/pesten-onderzoek-ugent-slachtoffer-pester-cyberpesten-preventiesensibilisering.htm.
147 Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 39; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 3941; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 12.
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-

geregelde preventiecampagnes naar het brede publiek en in bijzonder naar ouders en
professionelen die met kinderen in contact komen, waarbij onder meer gepleit wordt voor
verhoogde waakzaamheid en een betere geweldloze communicatie;
de eerstelijnsdiensten versterken met een goede opleiding en nodige financiering om de
tijdige melding van elke vorm van geweld op kinderen en een juiste hulpverlening inclusief
gezinsbegeleiding mogelijk te maken;
nood aan gestandaardiseerde en anonieme gegevensverzameling;
voldoende opvangplaatsen voor kinderen die het slachtoffer zijn maar ook voor de
gezinnen.148

De aanbevelingen uit de studie van de Verenigde Naties betreffende geweld tegen kinderen en uit de
regionale raadpleging voor Europa en Centraal Azië, gehouden in het Ljubljana, Slovenië, van 5 tot 7
juli 2005 moeten worden opgevolgd. Deze zijn:
- verbieden van elke vorm van geweld tegen kinderen;
- promoten van niet-gewelddadige waarden en bewustmaking;
- in hersteldiensten en diensten in het kader van sociale re-integratie voorzien;
- ontwikkelen en implementeren van een systematische nationale dataverzameling en
onderzoek;
- de aanbevelingen gebruiken als een middel voor actie, in samenwerking met de burgers en in
het bijzonder met de betrokkenheid van kinderen, om te verzekeren dat elk kind beschermd
wordt tegen alle vormen van fysiek, seksueel en psychologisch geweld en misbruik, en om
momentum te genereren voor concrete, en waar gepast ook tijdsgebonden acties om dergelijk
geweld en misbruik te voorkomen en te bestrijden;
- de speciale vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal tegen geweld tegen kinderen
ondersteunen.149
Zie ook 2. Beleid – 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag…

CRK List of issues

Para 5. België wordt gevraagd het VN-Comité voor de Rechten van het Kind te berichten over de
inspanningen die zijn geleverd om een einde te maken aan seksueel misbruik van kinderen.

8.3.3. Melding seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er is nog altijd heel veel schroom en angst bij kinderen en jongeren om seksueel grensoverschrijdend
gedrag te melden. Zo komt seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in de sport nog te vaak voor.150
Zie ook 6. Jeugdwerk & Vrije Tijd – 6.5. Sport – 6.5.3. Grensoverschrijdend gedrag komt ook in de sport
voor.

CRK List of issues

Para 5. België wordt gevraagd het VN-Comité voor de Rechten van het Kind te berichten over de
inspanningen die zijn geleverd om een einde te maken aan seksueel misbruik van kinderen.

CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 49; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 39-41; Alternatief rapport
Kinderrechtencommissarissen 2018, 12.
149 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 41-43.
150 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 12-13.
148
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8.3.4. Geen beleid noch cijfergegevens over gendergerelateerd geweld bij meisjes

De realiteit op het terrein wijst aan dat gendergeweld altijd en overal aanwezig is in vele vormen
(bijvoorbeeld pesten, slachtofferschap van tienerpooiers, huwelijksdwang…). Er moet een uitgebreide
en gecoördineerde nationale strategie worden ontwikkeld om alle vormen van geweld tegen vrouwen
en meisjes te bestrijden (cf. vrouwensbesnijdenis, gedwongen huwelijk…).151
Zie ook hieronder 8.3.5. Grote onbekendheid…omtrent vrouwenbesnijdenis.

CRK List of issues

Para 5. België wordt gevraagd het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in te lichten over de
inspanningen die zijn geleverd om een einde te maken aan alle vormen van gendergerelateerd geweld.
Met betrekking tot para 133-135 van het Belgisch landenrapport vraagt het VN-Comité voor de
Rechten van het Kind inlichtingen over de voortgang van de afschaffing van schadelijke praktijken,
waaronder vrouwenbesnijdenis, alle medische ingrepen bij kinderen met interseks condities en
kindhuwelijken.

8.3.5. Grote onbekendheid over de omvang, de aard, het bewustzijn als de bestaande
regelgeving omtrent vrouwenbesnijdenis

Het bestaan en de uitvoering van besnijdenis van meisjes is nog te onbekend, ook bij
gezondheidswerker. De toepassing van en de eventuele veroordelingen op basis van de wet op het
verbod van vrouwenbesnijdenis is minimaal. Er worden te weinig financiële middelen ingezet. Een
coherente aanpak tussen de verschillende beleidsniveaus is afwezig. Een nadruk op preventie en
sensibilisering blijft noodzakelijk.152
Zie ook hierboven 8.3.4. Geen beleid noch cijfergegevens over gendergerelateerd geweld bij meisjes.

CRK List of issues

Para 8. Met betrekking tot para 133-135 van het Belgisch landenrapport vraagt het VN-Comité voor de
Rechten van het Kind inlichtingen over de voortgang van de afschaffing van schadelijke praktijken,
waaronder vrouwenbesnijdenis alle medische ingrepen bij kinderen met interseks condities en
kindhuwelijken.
Para 17. België wordt verzocht, indien beschikbaar, geactualiseerde statistische gegevens te bezorgen,
uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etnische afstamming, land van herkomst, geografisch gebied,
sociaaleconomische achtergrond en migratiestatus, over de laatste drie jaar omtrent:
(…);
e) kinderen die het slachtoffer zijn van schadelijke praktijken, met inbegrip van vrouwelijke genitale
verminking en kindhuwelijken.

8.3.6. Verkeersgeweld

In 2016 waren er in België 8.629 kinderen en jongeren tot 19 jaar betrokken bij een verkeersongeval,
waarvan 510 zwaargewonden. 53 kinderen lieten het leven binnen de 30 dagen na een
verkeersongeval. Veel ongevallen zijn te voorkomen door aanpassing van de weginfrastructuur, de
regelgeving en controle op de naleving, voertuigtechnologie, sensibilisering en educatie.
Jonge verkeersslachtoffers hebben bijzondere noden. De medische, psychosociale, financiële en
andere gevolgen op het vlak van onderwijs en vrije tijd zijn ingrijpend en duren dikwijls levenslang. In
151
152

CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 41-43; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 43.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 62-63; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 51-52.
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veel gevallen staan betrokkenen er alleen voor. Er is nood aan meer duidelijkheid over de verdeling
van de verantwoordelijkheid tussen lokale besturen en gewesten voor de wegeninfrastructuur.153
Zie ook 6. Jeugdwerk & Vrije Tijd – 6.2. Mobiliteit; 9. Leefmilieu – 9.3. Mobiliteit en 11. Onderwijs – 11.7.
Schooltransport.

8.4. Handicap
CRK List of issues

Para 19. België wordt verzocht gegevens te verstrekken van de laatste drie jaren over het aantal
kinderen met een handicap, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, soort handicap, etnische afstamming
en geografisch gebied, die:
a) wonen met hun gezin ;
b) wonen in instellingen ;
c) onderwijs volgen in reguliere basisscholen;
d) onderwijs volgen in reguliere middelbare scholen;
e) onderwijs volgen op speciale scholen;
f) niet naar school gaan;
g) achtergelaten zijn door hun familie.

8.4.1. Nood aan verbetering van inclusie

Er zijn al veel stappen gezet naar een meer inclusief onderwijs. Niettemin blijft er nood aan concretere
acties en meer ondersteuning om de vele drempels weg te werken.154
Zie ook 11. Onderwijs – 11.5. Ongelijkheid in het onderwijs – 11.5.3. Ongelijke toegang tot inclusief
onderwijs…

CRK List of issues

Para 7. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind verzoekt België om informatie over de genomen
maatregelen om inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap te waarborgen, met inbegrip van
de hiertoe voorziene budgetten.

8.4.2. Onvoldoende financiële middelen om voldoende aanbod te verzekeren

De middelen die worden toegewezen aan kinderen met een handicap moeten voldoende zijn, al hun
behoeften kunnen dekken en voor dat doel gereserveerd worden zodat ze niet gebruikt worden voor
andere doeleinden. Dit is op dit moment onvoldoende verzekerd. Er nog altijd meer geld nodig is voor
residentiële en gespecialiseerde multidisciplinaire zorg. Zo stonden in 2016 2.334 kinderen met een
beperking op de wachtlijst voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp in een voorziening in Vlaanderen.
De gemiddelde wachttijd is 277 dagen. Het recht op zorg en op continuïteit van die zorg van deze
kinderen staat onder druk. De middelen zouden onder meer ook moeten dienen voor programma’s
voor het opleiden van professionals die met kinderen met een handicap werken, in het bijzonder voor
onderwijzers die binnen het gewoon onderwijs werken met kinderen met een handicap.155

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 52-53.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 54-55; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 77-78; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 19.
155 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 54-55; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 18-19.
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Zie ook 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.4. Handicap - 8.4.3. Wachtlijsten voor toekenning
Persoonlijk Assistentiebudget en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.1. Beperkt en onaangepast
aanbod.

CRK List of issues

Para 7. Rekening houdend met de verschillende regelgeving en praktijken tussen de Gemeenschappen
en Gewesten (zie ook para 110-120 van het officiële landenrapport), vraagt het VN-Comité voor de
Rechten van het Kind aan België om informatie over de genomen maatregelen op nationaal niveau om
de toegang tot zorg en gespecialiseerde behandelingen, in het bijzonder voor kinderen met een
handicap, te verbeteren.

8.4.3. Wachtlijsten voor toekenning Persoonlijke AssistentieBudget

Een persoonlijk assistentiebudget (PAB) bevordert inclusie. Maar de tijd tussen aanvraag en erkenning
is te lang. De gemiddelde wachttijd bij minderjarigen bedraagt 5 jaar. Er zijn kinderen en jongeren die
15 jaar wachten. Dit legt druk op het recht van het kind om op te groeien in het gezin alsook op het
recht op inclusief onderwijs. De wachttijd leidt er soms toe dat deze kinderen (in segregatie) worden
geplaatst. Maar ook de (semi-)internaten kennen een gemiddelde wachttijd van 9 maanden. Op 31
december 2016 stonden in Vlaanderen in het totaal 1191 minderjarigen (tot 18 jaar) en 176
jongvolwassenen (18-21 jaar) op de wachtlijst voor een PAB. In 2016 werden slechts 31 PAB’s opgestart
bij minderjarigen. Twee onder hen wachtten reeds langer dan 10 jaar op een PAB. Van de in 2016
toegekende PAB’s waren er 17 voor kinderen met een snel-degeneratieve aandoening die in 1 jaar
enorm achteruit zijn gegaan. Daarentegen hebben wel 2666 kinderen een traject kunnen opstarten
met een voorziening. Het is belangrijk dat de door de Vlaamse regering aangekondigde hervorming, in
navolging van de bij volwassenen met een handicap doorgevoerde vorming, een antwoord biedt om
deze knelpunten weg te werken.156
Zie ook 4. Gezin - 4.3. Gezinsondersteuning - 4.3.3. Wachtlijsten wegwerken; 9. Leefmilieu – 9.1.
Huisvesting – 9.1.2. Wachtlijsten voor sociale woningen en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.2.
Wachtlijsten en (lange) wachttijden blijft een probleem.

8.4.4. Gebrek aan volwaardige maatschappelijke participatie

Het exacte aantal kinderen met een handicap is onbekend. Hierdoor zijn er geen kwantitatieve
analyses van de noden of van de participatiekansen van kinderen en hun gezinnen in alle
maatschappelijke domeinen. Het beleid rond handicap is in België verspreid over de verschillende
beleidsniveaus. De versnippering bemoeilijkt de toegang tot informatie en dus tot rechten en
dienstverlening. Dat is in het bijzonder het geval voor kinderen uit de meest kwetsbare groepen:
gezinnen in armoede, gezinnen van buitenlandse afkomst, nieuwkomers… Er wordt over het algemeen
een tekort aan “redelijke aanpassingen” gerapporteerd. Hiermee wordt gedoeld op het treffen van
concrete maatregelen om zo de nadelen verbonden aan een handicap te compenseren en de omgeving
aan te passen.157
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.2.1. Onvoldoende kwaliteitsgaranties bij het hoorrecht…; 2. Beleid – 2.1.
Implementatie Kinderrechtenverdrag – 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…; 5. Gezondheid – 5.6.
Kindersterfte – 5.6.2. Ook bij naderend levenseinde nood aan rechtswaarborgen; 6. Jeugdwerk en Vrije
tijd – 6.4. Speel- en jeugdruimte – 6.4.3. Participatie door jongeren…; 7. Justitie – 7.1. Horen en
betrekken van kinderen; 11. Onderwijs – 11.4. Leerlingenparticipatie – 11.4.1. Beperkte invulling van
participatie en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.7. Nood aan meer authentieke participatie.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 75-76 en 78; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 18;
Cijfers over wachttijden en wachtenden in de jeugdhulp via het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontvangen
van het Departement Cultuur, Jeugd en Media op 27 juni 2018.
157 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 73-74.
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8.4.5. Mantelzorg zet ouders van kinderen met een beperking onder druk

Door het gebrek aan ondersteuning worden ouders gedwongen zelf hun kind te ondersteunen, hun
job op te geven, krijgen zij te kampen met burn-outs, kunnen ze onvoldoende voor de andere kinderen
in het gezin zorgen en komen de relaties in het gezin sterk onder druk te staan. Bij hoge nood in het
gezin is de enige werkelijke mogelijkheid op hulp een aanvraag doen voor een plaats in een instelling.158

8.5. Kinderhandel, -prostitutie en -pornografie
Inzake knelpunten omtrent vorming en educatie: zie ook op verscheidene plekken onder de thema’s 1.
Asiel en Migratie, 2. Beleid, 5. Gezondheid, 7. Justitie, 8. Kinderen in kwetsbare situaties; 10. Media; 11.
Onderwijs en 13.Welzijn.

8.5.1. Vragen over de toepasselijkheid en implementatie van het Facultatief Protocol
Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie

Er is nog steeds onduidelijkheid omtrent de rechtstreekse toepasselijkheid van het Facultatieve
Protocol inzake Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie.
Hoewel kinderhandel en kinderverkoop onderscheiden begrippen zijn, valt ook dit laatste onder het
Facultatief Protocol. België moet haar wetgeving hieraan conformeren.159 Alle feiten die een inbreuk
vormen op het Facultatieve Protocol inzake Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie
dienen vervolgd en bestraft te worden.160 De bestaande rechtsgronden voor het beëindigen van
procedures in geval van de aanschaf van kinderen en kinderpornografie, zoals de minimale sociale
impact, beperkte capaciteit om tot onderzoek over te gaan… vormen een inbreuk op het recht van het
minderjarig slachtoffer op vervolging en riskeren straffeloosheid van de dader.161 De wetgeving moet
dan ook herzien worden.
De extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken moeten ook van toepassing
zijn voor slachtoffer van seksuele uitbuiting tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar.162
De Gemeenschappen, waaronder Vlaanderen, worden aangespoord om een beleid uit te werken dat
specifiek gericht op kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie en alsook te investeren in de
aanpak van deze problematiek. Een uitgewerkt beleid houdt onder meer het volgende in: een evaluatie
van de reikwijdte van het probleem inhouden en de kennis hierover en het bewustzijn onder haar
bevolking, en professionals in het bijzonder, te vergroten. België en de Gemeenschappen worden
eveneens aangespoord om een aanbeveling van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
voor het uitvoeren van een fenomenologische studie over kinderprostitutie, op te volgen. 163

CRK List of issues

Para 14. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind vraagt naar de opvolging van zijn
slotopmerkingen in het kader van het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen,
kinderprostitutie en kinderpornografie en wenst informatie te ontvangen over de uitvoering van de
aanbevelingen, met inbegrip van de aanbevelingen in de punten 24 (preventieve maatregelen), 26
(sekstoerisme) en 36 (bescherming van de rechten en belangen van slachtoffers).
Verstrek ook informatie over de inspanningen die zijn geleverd ter bestrijding van fenomeen van
loverboys.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 76.
CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie 2010, para. 9-10.
160 CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie 2010, para. 11-12 en 27-30
161 CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie 2010, para11-12.
162 CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie 2010, para. 31-32.
163 CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie 2010, para. 17-18 en para. 23-24.
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8.5.2. Implementatie van de Europese Richtlijn tegen Kinderpornografie

België loopt achterstand op bij de toepassing van een Europese richtlijn die bepaalt dat kinderporno
op het internet moet bestreden en verwijderd worden. De (huidige) straffen voor daders die
kinderporno bekijken zijn te licht en minimaliseren het werkelijke seksueel misbruik van kinderen.
Bovendien verloopt de aanpak van kinderpornografie nog te gefragmenteerd. actoren verschillen in
visie en er is te weinig coördinatie en samenwerking. De samenwerking met ngo’s en de hulpverlening
loopt gebrekkig en mogelijkheden tot internationale samenwerking blijven onderbenut. De
belangrijkste uitdaging bestaat in het gebrek aan kennis bij alle actoren over de leefwereld van
kinderen.164

8.5.3. Hiaten inzake beleid kinderhandel

De jeugdbrigades van de politie zijn onbekend met de indicatoren van mensenhandel, met name in
zaken waarbij loverboys betrokken is. Hierdoor zijn zij niet altijd geneigd minderjarige slachtoffers te
beschouwen als slachtoffers van mensenhandel die speciale zorg nodig hebben. Deze slachtoffers
worden soms ook gestigmatiseerd als probleemkinderen. Kinderen die tot het plegen van strafbare
feiten (diefstal enz.) worden gedwongen, worden vaak niet als slachtoffers van mensenhandel
geïdentificeerd, maar als delinquenten behandeld. Politiemiddelen worden vaak aan andere
prioriteiten besteed. Bovendien is er in Vlaanderen, ondanks de eerdere aanbeveling van de commissie
nog steeds geen geschikte zorg/structuur voor slachtoffers van kinderhandel. De huidige
verblijfsstructuren zijn onvoldoende in capaciteit om bijstand te verlenen aan minderjarige slachtoffers
van mensenhandel. Eveneens ontbreken de kennis en vaardigheden betreffende kinderrechten om
deze kindslachtoffers op te vangen , te voorzien in gepaste begeleiding en het risico te vermijden dat
ze (opnieuw) worden verhandeld.165
De rechten en belangen van minderjarigen van vreemde herkomst en die slachtoffer zijn van
mensenhandel, misbruik of exploitatie, worden onvoldoende gerespecteerd en gewaarborgd. Hierbij
wordt onder meer verwezen naar de toekenning van een aantal rechten (verblijfsstatuut, voogd…)
afhankelijk maken van een aantal criteria (bv. medewerking aan het onderzoek, land van herkomst…;
gebrek aan specifieke kennis en training van professionals; onvoldoende structurele (residentiële)
oplossingen voor deze kind-slachtoffers; etc.166
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.1. Asielprocedure – 1.1.4. Stijging in de asielaanvragen…; 1.5.
Mensenhandel en mensensmokkel; 1.6. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen – 1.6.7. Risico op
verdwijning en uitbuiting; 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.2. Bedelen – 8.2.2. Te weinig aandacht
voor bedelarij in kader van mensenhandel en 8.5. Kinderhandel, prostitutie en -pornografie – 8.5.3.
Hiaten inzake beleid kinderhandel.
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Para 14. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind vraagt informatie over de inspanningen die zijn
geleverd ter bestrijding van fenomeen van loverboys.

8.5.4. Onvoldoende aandacht voor de strijd tegen sekstoerisme

Ondanks de vele initiatieven, worden België en de Gemeenschappen aangespoord tot het nemen van
concrete acties om sekstoerisme tegen te gaan en campagnes te organiseren, onder meer in
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 4950.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 19-20 en para. 80-81; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 47-48;
Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018,
16.
166 CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie 2010, para. 35-36.
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samenwerking met reisorganisatoren, media en middenveldorganisaties, om het bewustzijn hierover
onder de bevolking te vergroten.167

CRK List of issues

Para 14. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind vraagt naar de opvolging van zijn
slotopmerkingen in het kader van het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen,
kinderprostitutie en kinderpornografie en wenst informatie te ontvangen over de uitvoering van de
aanbevelingen, met inbegrip van de aanbevelingen in de punten 24 (preventieve maatregelen), 26
(sekstoerisme) en 36 (bescherming van de rechten en belangen van slachtoffers).

8.5.5. Ook aanpakken van seksuele uitbuiting in het buitenland

Er zijn weinig middelen ter beschikking om onderzoek te verrichten over de omvang van dit probleem.
Daarnaast blijkt uitwisseling tussen de gegevens van Staten een obstakel.168

167
168

CRK Overwegingen Fac. Prot. Kinderhandel, Kinderprostitutie en Kinderpornografie 2010, para. 25-26.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 49.
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9. LEEFMILIEU
9.1. Huisvesting
9.1.1. Gebrek aan een kwaliteitsvolle woonomgeving voor kinderen

De kosten verbonden aan huisvesting zijn de belangrijkste uitgaven van de gezinnen. Voor de armste
gezinnen gaat het om gemiddeld 39% van de uitgaven, met pieken tot 58%. Veel minderjarigen in
Vlaanderen wonen met hun ouders, stiefouders, alleenstaande ouder of andere
opvoedingsverantwoordelijke in een woning die tegemoetkomt aan hun noden en behoeften. Een niet
te verwaarlozen minderheid van minderjarigen kan (nog) niet rekenen op een kwaliteitsvolle,
betaalbare woning in een behoorlijke woonomgeving. In Vlaanderen groeien 260.000 kinderen op in
een woning zonder basiscomfort. Bij kansarme gezinnen is dat één op de drie kinderen. In Vlaanderen
scoort 10% van de woningen slecht tot zeer slecht op de fysieke staat van de woning, op de huurmarkt
is dit 16%. In 2016 woonde 12% van de Vlaamse kinderen in een huis dat minder kamers telt dan
gezinsleden. Bij een aantal groepen ligt het aandeel meer dan dubbel zo hoog als het gemiddelde. Het
gaat om kinderen in grote gezinnen, kinderen in een gezin met een inkomen onder de
armoededrempel, kinderen in een laagopgeleid gezin en kinderen in een niet-EU-gezin.
Er is nog onvoldoende probleemdetectie en te trage aanpak van herhuisvesting bij slechte
woonkwaliteit. De huidige bezettingsnormen plaatsen gezinnen en woonactoren soms voor zware
dilemma’s: of het gezin huisvesten in een niet-rationeel bezette woning of het gezin niet kunnen
huisvesten door de normen. Er gaat (nog) te weinig aandacht uit naar de impact van de woonomgeving
op het welzijn van kinderen.169
Zie ook 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.1. Armoede – 8.1.1. Stijging van (kans op) kinderarmoede.
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Para 9. Verwijzend naar de punten 34 tot en met 35 van het periodiek Belgisch landenrapport vraagt
het VN-Comité voor de Rechten van het Kind naar de resultaten van het Nationaal Actieplan ter
bestrijding van kinderarmoede (2013-2014), en het Derde Federaal Plan ter bestrijding van armoede
(2016-2019), en het effect ervan op de terugdringing van kinderarmoede. Er wordt evenzeer gevraagd
vraagt naar de genomen maatregelen om kinderen die in armoede leven van adequate huisvesting te
voorzien, en naar oplossingen die worden gezocht om de situatie van dakloze kinderen, met inbegrip
van kinderen van buitenlandse afkomst, te verbeteren door hen een passende huisvesting aan te
bieden.
Para 17. België wordt verzocht, indien beschikbaar, geactualiseerde statistische gegevens te bezorgen,
uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etnische afstamming, land van herkomst, geografisch gebied,
sociaaleconomische achtergrond en migratiestatus, over de laatste drie jaar omtrent:
(…);
d) kinderen die in armoede leven en onvoldoende huisvesting genieten;
(…).

Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 31; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 82;
Kinderrechtenmonitor,
Indicator
3.
Tijd
en
Ruimte,
Fiche
Gebrek
aan
woonruimte
2017,
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kinderrechten/indicatoren/2017_fiche_gebrekwoonruimte.pdf; Alternatief rapport
Kinderrechtencommissariaten 2018, 24; KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT EN VLAAMSE WOONRAAD, Advies 2016-2017/2 Kinderen en
huisvesting, 64p. Illustratief hierbij is een reportage vanuit de beleving van kinderen met steun van het Leuvens
Jeugdwelzijnsoverleg voor een studiedag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten over kindvriendelijke
woonomgevingen op 13 maart 2018: https://vimeo.com/259954502.
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9.1.2. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen

Een niet te verwaarlozen minderheid van minderjarigen kan niet rekenen op een kwaliteitsvolle,
betaalbare woning in een behoorlijke omgeving. Grote gezinnen vinden moeilijk een sociale
huurwoning. Doelstellingen voor de bouw van sociale woningen worden uitgesteld of niet gehaald en
er wordt onvoldoende geïnvesteerd in de renovatie van de bestaande woonvoorraad. In Vlaanderen
zijn er verschillende vormen van huursubsidies, maar samen bereiken ze slechts 3,75% van de private
huurders.
In Vlaanderen steeg het aantal wachtenden van 95.953 in 2010 tot 117.681 in 2015. In Brussel nam
het aantal gezinnen op de wachtlijst toe van 37.825 in 2010 tot 45.742 in 2015. De duurtijd van de
wachtlijsten neemt bovendien toe. Sommige gezinnen wachten al 8 jaar op een sociale woning. In
afwachting hiervan zijn ze aangewezen op de privémarkt waar de prijzen hoger zijn en de woningen
dikwijls van slechte kwaliteit.170
Zie ook 4. Gezin - 4.3. Gezinsondersteuning -4.3.3. Wachtlijsten wegwerken; 8. Kinderen in kwetsbare
situaties – 8.4. Handicap – 8.4.3. Wachtlijsten voor toekenning Persoonlijke Assistentiebudget en 13.
Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.2. Wachtlijsten en (lange) wachttijden blijft een probleem.

9.1.3. Nog te weinig oog voor dak- en thuisloze kinderen

Elk jaar worden in Vlaanderen ongeveer 800 kinderen samen met hun ouders uit hun woning gezet.
Bijna één op de drie dak- en thuislozen is minderjarig. Verschillende keren veranderen ze van buurt,
school en vrienden. Het legt een zware hypotheek op hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling. Eind
2014 verbleven er in de Vlaamse dak- en thuislozenzorg 3.730 dak- en thuisloze cliënten: 1.728
minderjarigen verbleven er samen met hun ouders. In 2016 vond de Vlaamse Wooninspectie 2.838
slachtoffers van krotverhuur. Eén vijfde was minderjarig. 25 kinderen waren nog niet één jaar oud. In
2017 werden in Brussel in één uur 653 dakloze kinderen geteld. Preventieve woonbegeleiding en korte
kindvriendelijke opvang met snelle doorstroming naar een betaalbare kwaliteitsvolle woning draagt
bij tot de aanpak van deze problematiek.171
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.7. Opvang – 1.7.8. Vergroot risico op dakloosheid of plaatsing in
noodopvang.
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Para 9. Verwijzend naar de punten 34 tot en met 35 van het periodiek Belgisch landenrapport vraagt
het VN-Comité voor de Rechten van het Kind naar de resultaten van het Nationaal Actieplan ter
bestrijding van kinderarmoede (2013-2014), en het Derde Federaal Plan ter bestrijding van armoede
(2016-2019), en het effect ervan op de terugdringing van kinderarmoede. Er wordt evenzeer gevraagd
vraagt naar de genomen maatregelen om kinderen die in armoede leven van adequate huisvesting te
voorzien, en naar oplossingen die worden gezocht om de situatie van dakloze kinderen, met inbegrip
van kinderen van buitenlandse afkomst, te verbeteren door hen een passende huisvesting aan te
bieden.
Para 17. België wordt verzocht, indien beschikbaar, geactualiseerde statistische gegevens te bezorgen,
uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etnische afstamming, land van herkomst, geografisch gebied,
sociaaleconomische achtergrond en migratiestatus, over de laatste drie jaar omtrent:
(…);
c) kinderen die in de informele economie werken en kinderen die op straat leven;
(…)

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 82-83; Alternatief rapport Kinderrechtencommissariaten 2018, 23-24.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 83; Alternatief rapport Kinderrechtencommissariaten 2018, 23-24;
KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, (n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief, Brussel,
Kinderrechtencommissariaat, 2016, 148p.
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9.1.4. Tekort aan staanplaatsen voor woonwagenbewoners

Sinds 2012 worden steeds meer woonwagenbewoners weggejaagd van hun vaste standplaats en
gedwongen om te blijven rondtrekken. Het gaat om ongeveer duizend gezinnen met Belgische
nationaliteit. Het aantal legale staanplaatsen dekt momenteel maar een derde tot de helft van de reële
behoeften, ondanks de 100% subsidie die de Vlaamse overheid uittrekt voor de aanleg van residentiële
woonwagenterreinen.172

9.2. Milieu
9.2.1. Aandacht voor het thema klimaatverandering en milieuvervuiling

Onderzoek toont aan dat milieuvervuiling een sterkere impact heeft op kinderen en jongeren dan op
volwassenen. Eveneens blijkt uit een analyse dat klimaatverandering meer zorgen baart bij jongeren
in vergelijking tot de oudere leeftijdsgeneraties.173
Zie ook 5. Gezondheid – 5.3. Fysieke gezondheid – 5.3.3. Nood aan betere bescherming tegen specifieke
gezondheidsrisico’s.
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Para 12. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind wil informatie ontvangen over het beleid ter
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en over de vooruitgang die in dit verband is geboekt,
in het bijzonder in de vervoerssector, teneinde de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering
voor kinderen in België en in het buitenland te vermijden. Het comité wil ook op de hoogte worden
gebracht van het beleid en de maatregelen die zijn genomen om de luchtverontreiniging terug te
dringen teneinde gevolgen voor de gezondheid van kinderen te voorkomen.

9.3. Mobiliteit
9.3.1. Efficiënter en duurzamer vervoer, met meer aandacht voor fietsmobiliteit

Jongeren willen beter openbaar vervoer waarmee gedoeld wordt op een betere dienstverlening, met
betere aansluiting en vooral bussen en treinen ’s avonds en in het weekend, meer groene vormen van
vervoer en stipter en frequenter openbaar vervoer. Eveneens is er vraag naar meer (en betere)
fietspaden en meer fietsbeleid in de stad. Dit laatste is meer dan het enkel autoluw maken van de stad.
De zelfstandige mobiliteit van kinderen neemt bovendien af. In 2000 ging 40% van de kinderen met de
fiets naar school. In 2016 is dat 31%. 66% van de ouders brengt de kinderen met de auto naar school.
Eén vierde doet dat omdat de weg naar school te onveilig is doordat er zoveel auto’s rijden.174
Zie ook 6. Jeugdwerk & Vrije Tijd – 6.2. Mobiliteit; 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.3. Geweld –
8.3.6. Verkeersgeweld en 11. Onderwijs – 11.7. Schooltransport.

9.3.2. Investeer in preventie als in nazorg voor slachtoffers van verkeersongevallen

In 2016 waren er in België 8.629 kinderen en jongeren tot 19 jaar betrokken bij een verkeersongeval.
Dit betekenden ook 510 zwaargewonden en 53 kinderen lieten het leven binnen de 30 dagen na een
verkeersongeval. Veel ongevallen zijn te voorkomen door aanpassing van de weginfrastructuur, de
Alternatief rapport Kinderrechtencommissariaten 2018, 23-24.
Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 18.
174 Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 34; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018,
109; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 28.
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regelgeving en controle op de naleving, voertuigtechnologie, sensibilisering en educatie. Jonge
verkeersslachtoffers hebben bijzondere noden. De medische, psychosociale, financiële en andere
gevolgen op het vlak van onderwijs en vrije tijd zijn ingrijpend en duren dikwijls levenslang. In veel
gevallen staan betrokkenen er alleen voor.175
Zie ook 6. Jeugdwerk & Vrije Tijd – 6.2. Mobiliteit; 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.3. Geweld –
8.3.6. Verkeersgeweld en 11. Onderwijs – 11.7. Schooltransport.

175

Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 38; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 52.
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10. MEDIA
10.1. Digitale (on)geletterdheid
10.1.1. Digitale kloof vraagt om aandacht voor en erkenning van digitale ongeletterdheid

De meeste jongeren zijn enigszins vertrouwd met de computer en het internet; slechts een zeer kleine
groep van hen kan echt “offline” genoemd worden. Deze jongeren vormen echter een kwetsbare groep
in een samenleving die zich steeds meer digitaliseert: voor hen is de digitale kloof een feit.176

10.2. Kinderrechten/kindgerichtheid
10.2.1. Gebrek aan initiatieven om meer rekening te houden met kinderrechten

Aanbieders van media moeten ertoe worden aangezet om kinderrechten in hun werking te vertalen.
Dit betreft bijvoorbeeld toegankelijke klachtprocedures en door duidelijk en voorzichtig te zijn met
betalende procedures.177
Zie ook op verscheidene plekken onder de thema’s 1. Asiel en Migratie, 2. Beleid, 5. Gezondheid, 7.
Justitie, 8. Kinderen in kwetsbare situaties, 10. Media, 11. Onderwijs en 13.Welzijn.

10.3. Online risico’s
10.3.1. Aandacht voor de online risico’s en privacy door meer in te zetten op mediawijsheid

Er bestaan heel wat initiatieven om kinderen, jongeren en volwassenen (ouders, andere
opvoedingsverantwoordelijken, hulpverleners, leerkrachten, jeugdwerkers…) te informeren en te
sensibiliseren over media. De Gegevensbeschermingsautoiteit maakte een website waarop jongeren,
ouders en leerkrachten informatie vinden over de bescherming van hun persoonsgegevens in nieuwe
media. Vlaanderen stimuleert mediawijsheid, met name een brede benadering van competenties die
nodig zijn om bewust, kritisch en creatief om te gaan met media.
Toch bestaan er te weinig initiatieven die de aanbieders van media ertoe aanzetten om meer rekening
te houden met kinderrechten, bijvoorbeeld met toegankelijke klachtenprocedures en door duidelijk
en voorzichtig te zijn met betalende opties. Er moet daarom blijvend worden ingezet op mediawijsheid
en bescherming van de privacy.178

10.4. Reclame
10.4.1. Aandacht voor de groeiende mate waarin kinderen en jongeren via media in het vizier
van reclamemakers lijken te komen

Er moet meer rekening worden gehouden met het vermogen van kinderen en jongeren om
commerciële boodschappen te begrijpen. Als mediaconsument verdienen kinderen en jongeren een
aangepast aanbod. Waar dat nodig is, moet de regelgeving bijgestuurd worden om minderjarigen
afdoend te beschermen tegen schadelijke inhoud of te veel reclame.179

Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 22.
Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 29.
178 Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 22; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen
2018, 29.
179 Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 24, Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen
2018, 29.
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11. ONDERWIJS
11.1. Diversiteit
11.1.1. Afwijzende houding tegenover moedertaal

Vlaamse scholen maken te weinig gebruik van de meerwaarde van de thuistaal van de kinderen en
veelal is het gebruik ervan op de speelplaats verboden. Communicatie met ouders gebeurt eentalig in
het Nederlands. Ouders ervaren negatieve beeldvorming over hun thuistaal en hun kennis van het
Nederlands. Een afwijzende houding op school en in de samenleving tegenover de thuistaal heeft een
negatieve invloed op het welbevinden van leerlingen en ouders.180

11.1.2. Religie en religiebeleving is op school vaak een heikel thema

België waarborgt grondwettelijk een recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Kinderen
vinden recht op eigen geloof en recht op veiligheid belangrijk. Nochtans zijn er signalen van kinderen
en jongeren dat ze net omwille van hun geloof op school niet welkom zijn. Problemen op vlak van
beleving van levensbeschouwelijke diversiteit geldt voornamelijk voor moslimjongeren, maar uit zich
ook bij jongeren uit andere geloofsgemeenschappen. Van leerlingen blijven klachten komen over het
hoofddoekenverbod en/of het verbod op andere religieuze symbolen, vasten in de ramadan,
zwemmen in schoolverband enz.
Leren omgaan en respecteren van levensbeschouwelijke diversiteit is een uitdaging voor het
onderwijs. Overheid en onderwijs moeten inspelen op een groot gebrek aan kennis en expertise over
verschillende levensbeschouwingen. Ze moeten de discussie over levensbeschouwing en identiteit bij
jongeren open houden.181
Zie ook 3. Diversiteit & Integratie – 3.1. Diversiteit – 3.1.2. Vrijheid van mening en godsdienst staat
onder druk.

11.1.3. Stereotypering

Nog te veel leerkrachten en leerboeken hanteren stereotyperende beelden en lesmateriaal. Er moet
meer diversiteit komen in leerplannen en leermiddelen, met aandacht voor geschiedenis en cultuur
dat niet uitsluitend vanuit een Westers perspectief vertrekt (of waarbij dit perspectief minstens geduid
wordt in lesmateriaal). 182

11.2. Kinderrechteneducatie
11.2.1. Sterker uitbouwen van kinderrechteneducatie in het onderwijs

In het basis- en secundair onderwijs zijn kinderrechten weinig zichtbaar. Ze zitten vooral impliciet in
het inspectiemodel voor scholen en in de basiscompetenties van leerkrachten. Kinderrechten moeten
in het onderwijs expliciet verankerd zijn. Er zijn te weinig inspanningen zichtbaar om
kinderrechteneducatie in het onderwijs te versterken. Het uitwerken van een overkoepelend actieplan
kinderrechteneducatie is noodzakelijk om een beleid te kunnen uitwerken en implementeren.183
Zie ook op verscheidene plekken onder de thema’s 1. Asiel en Migratie, 2. Beleid, 5. Gezondheid, 7.
Justitie, 8. Kinderen in kwetsbare situaties, 10. Media, 11. Onderwijs en 13. Welzijn.

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 98.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 37-38; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 13-14.
182 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 97-98 en 103.
183´Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 22-23; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 9.
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11.3. Leerdoelstellingen
11.3.1. Vergroten van de kennis over politiek

Jongeren vinden dat ze te weinig kennis hebben over de actuele politieke situatie en structuren en
hebben weinig vertrouwen in de politiek. Ze vragen om meer politieke vorming (wie de politieke
partijen zijn, waar ze voor staan en wat ze doen) en burgerschap in het formele onderwijs. Jongeren
tonen wel interesse in verschillende politieke en maatschappelijk thema’s gelinkt aan hun leefwereld,
maar percipiëren die niet ‘partijpolitiek’ en hebben ook niet veel belangstelling voor partijpolitiek op
zich. 184
Zie ook 2. Beleid – 2.3. Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren – 2.3.2. Lokaal stemrecht op 16
jaar nog geen verworven recht.

11.3.2. Vergroten linken tussen leefwereld jongeren en de school

De school moet ruimte bieden om te discussiëren over maatschappelijke fenomenen waarmee
jongeren geconfronteerd worden. Bovendien moet het onderwijs jongeren ook voorbereiden op het
volwassen leven in de maatschappij. Nu worden jongeren nog te vaak ‘in de wereld gegooid’ op hun
18de. Er is meer aandacht nodig voor burgerschap en intercultureel samenleven. Het is positief dat
‘burgerschap’ in de eindtermen gaat worden ingeschreven. 185
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.7. Opvang – 1.7.7. Weinig tot geen nazorg bij transitie en 13. Welzijn –
13.2. Jeugdhulp – 13.2.10. Investeren in vlottere overgang van minder- naar meerderjarigheid.

11.4. Leerlingenparticipatie
11.4.1. Beperkte invulling van participatie

Verscheidene studies gaven in de jongste jaren aan dat kinderen zich niet gehoord voelen op school.
Er is geen transversale en interdisciplinaire “cultuur” van kinderrechten, behalve soms in scholen met
een alternatieve pedagogie die de kinderen centraal stelt in het pedagogisch proces. Hoewel
Vlaanderen reeds sinds 2004 participatie op school decretaal regelt, blijkt dit decreet onvoldoende
bekend te zijn bij leerlingen en directies. Vaak wordt participatie beperkt tot de leerlingenraad en tot
bepaalde thema’s zoals het schoolreglement of conflictsituaties.186
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.2.1. Onvoldoende kwaliteitsgaranties bij het hoorrecht…; 2. Beleid – 2.1.
Implementatie Kinderrechtenverdrag – 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…; 5. Gezondheid – 5.6.
Kindersterfte – 5.6.2. Ook bij naderend levenseinde nood aan rechtswaarborgen; 6. Jeugdwerk en Vrije
tijd – 6.4. Speel- en jeugdruimte – 6.4.3. Participatie door jongeren…; 7. Justitie – 7.1. Horen en
betrekken van kinderen; 8. Kinderen in kwetsbare situatie – 8.4. Handicap – 8.4.4. Gebrek aan
volwaardige maatschappelijke participatie en 13. Welzijn – 13.2. Jeugdhulp – 13.2.7. Nood aan meer
authentieke participatie.

11.4.2. Sociale kwetsbaarheid van gezin heeft impact op kleuterparticipatie

Het aantal kleuters dat school volgt, is hoog: 98,5% van de driejarigen zijn op een school ingeschreven
en ongeveer 97% van de drie- tot vijfjarigen gaan regelmatig naar school. De uitval is vooral te linken
aan de sociaal kwetsbare situatie waarin de gezinnen zich bevinden.187

184

Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 53
Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 7; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen
2018, 9.
186 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 22-23, 31 en 35.
187 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 26.
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11.5. Ongelijkheid in het onderwijs
11.5.1. Een sterke samenhang tussen sociaaleconomische en/of etnische achtergrond en de
oriëntatie, het prestatieniveau en de schoolse achterstand van leerlingen

Meer inspanningen zijn nodig om de ongelijkheid op vlak van onderwijsprestaties te verkleinen.
Moeilijkheden op vlak van schoolparticipatie worden al vastgesteld vanaf het kleuteronderwijs.
Het PISA-onderzoek van 2015 bevestigt eerder onderzoek (bv. schooljaar 2010-2011) aan dat er voor
Vlaanderen een samenhang bestaat tussen achtergrond en leerprestaties. De school produceert
sociale ongelijkheden. Leerlingen met een lagere socio-economische status, uit eenoudergezinnen en
met buitenlandse herkomst lager scoren. Ze worden nog te vaak naar speciale onderwijsprogramma’s
doorverwezen.
Ongeveer 3,98 % van de schoollopende kinderen is in het schooljaar 2016-2017 ingeschreven in het
buitengewoon onderwijs. Dit percentage daalde consistent in de afgelopen jaren. In het
kleuteronderwijs ligt het aandeel nog heel laag (0,74%), in het lager en secundair onderwijs liggen de
percentages wat hoger (5,7% in het buitengewoon lager onderwijs en 4,8% in het buitengewoon
secundair onderwijs). Jongens zijn oververtegenwoordigd in het buitengewoon onderwijs, net als
kinderen met een niet-Belgische nationaliteit. 19% van de kinderen in buitengewoon onderwijs zit in
type 1 (licht mentale handicap), 22% in type 2 (matig of ernstig mentale handicap), 9% in type 3
(ernstige emotionele of gedragsproblemen), 7% in type 4 (lichamelijke handicap), 0,8% in type 6
(visuele handicap), 4,5% in type 7 (auditieve handicap) en 12% in type 8 (ernstige leerstoornissen).
Ongelijkheid op grond van sociale en etnische afkomst van de studenten, wordt ook bevestigd in de
diversiteitsbarometer uit 2018, waarnemingen in het werkveld, alsook het beeld dat wordt verkregen
uit dialoog met mensen die in armoede leven. Het merendeel van de leerlingen die een
beroepsopleiding volgen, heeft een meer kwetsbare sociaaleconomische achtergrond, terwijl de
leerlingen met een meer “welvarende” achtergrond, grotendeels onderwijs genieten in het algemene
(academische) onderwijs. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, komen ook vaker uit kansarme
milieus. De diversiteitsbarometer toont daarnaast ook aan dat de perceptie van leerkrachten en
schooldirecteuren van de slechte prestaties van een leerling vaak gebaseerd zijn op grond van hun
sociale, nationale of etnische afkomst en hun geslacht.
Tot op vandaag werden er geen afdoende krachtdadige maatregelen genomen om deze vaststelling te
erkennen en hoofd te bieden.188
Zie ook 11. Onderwijs – 11.8. Schooluitval, 11.9. Schooluitsluiting en 11.10 Scholverzuim.

11.5.2. Het organisatiemodel van de scholen als facilitator voor competitie en ongelijkheid

Het organisatiemodel van scholen, namelijk volgens een competitief, concurrerend marktmodel,
versterkt ongelijkheden. Zo kunnen ouders vrij kunnen kiezen welke school zij het beste achten, is er
autonomie van de scholen en verloopt de financiering van openbare scholen op basis van het aantal
ingeschreven leerlingen. De onderwijsstructuur, bestaande uit verschillende onderwijsvormen (ASO,
technisch, duaal leren, beroepsonderwijs, etc.), draagt daarnaast ook bij in het categoriseren
(‘stereotyperen’) van leerlingen. Daarnaast zijn er ook getuigenissen die melden dat scholen leerlingen
indelen in klassen volgens het "onderwijsniveau" van de leerlingen, in sterke en zwakke groepen.189

CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 66-67; Kinderrechtenmonitor, Indicator 4. Onderwijs, Fiche Leerlingen in het
buitengewoon
onderwijs
2017,
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kinderrechten/indicatoren/2017_fiche_buitengewoononderwijs.pdf; Kenniscentrum
Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 4.Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 28, 83-84 en 97;
Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 26; Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van
Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018, 7-9.
189 Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting
2018, 7-9.
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CRK List of issues

Para 10. België wordt gevraagd het VN-Comité voor de Rechten van Kind in kennis te stellen van de
maatregelen die zijn genomen om het schoolgeld af te schaffen en te zorgen voor gelijke toegang tot
kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen, ongeacht hun sociaaleconomische status of migratiestatus.
Ook wordt er informatie gevraagd over de vooruitgang die is geboekt bij het voorkomen van uitsluiting
en pesterijen op school.

11.5.3. Ongelijke toegang tot inclusief onderwijs, in het bijzonder voor kinderen met een
beperking of uit kansarme gezinnen

Niet alle ouders hebben gelijke toegang tot het kiezen van inclusief onderwijs. Kinderen in het inclusief
onderwijs kunnen op dit moment niet rekenen op dezelfde mate van zorg als in het speciaal onderwijs.
Ouders die ervoor kiezen om hun kinderen in het reguliere onderwijs in te schrijven, moeten betalen
voor zorg (ergotherapie, fysiotherapie, etc.) die zij in het buitengewoon onderwijs niet zouden hoeven
te betalen. Inclusief onderwijs wordt nog te veel afhankelijk gezien/gesteld van financiële draagkracht
en sociale netwerken van gezinnen. Zolang het systeem van speciaal onderwijs en inclusieve scholen
naast elkaar blijft bestaan, zou een kind van gelijke ondersteuning moeten kunnen genieten.
Er is bovendien veel rechtsonzekerheid over de toegang van kinderen met een beperking tot het
gewoon onderwijs. Een rapport van het Steunpunt voor Inclusie stelt dat liefst 73% van de onderzochte
weigeringen van scholen om een kind met een handicap in te schrijven, niet conform was met het
inschrijvingsrecht en dus onwettig. Om inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap mogelijk
te maken, is extra ondersteuning onontbeerlijk. Die uren zijn voor heel wat kinderen ontoereikend of
niet beschikbaar. Ondersteuningsmiddelen blijven gewaarborgd bij verschuiving van leerlingen van het
buitengewoon onderwijs naar het inclusief onderwijs, maar ze zijn te sterk gekoppeld aan de school
en niet aan het kind. Vanaf 1 september 2017 geldt een nieuw ondersteuningsmodel. De overgang
verliep echter heel snel en onduidelijk en zonder betrokkenheid van ouders of kinderen. Hierdoor valt
sommige ondersteuning weg of is het niet duidelijk waar ze moet aangevraagd worden. Het ontbreken
van continuïteit en perspectief voor deze extra kwetsbare kinderen is een groot probleem en treft
vooral de zwakste gezinnen.
Er is een gebrek aan directe inspraakmogelijkheden voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften of hun ouders bij aanvraag tot ondersteuning. Een bemiddelingsinstantie bij
dispuut over inhoud van redelijke aanpassingen (in kader van M-decreet) ontbreekt.
Sommige leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen alleen in gewoon onderwijs terecht
als ze persoonlijke assistentie krijgen, die echter niet altijd beschikbaar is. 190
Zie ook 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.4. Handicap – 8.4.1. Nood aan verbetering van inclusie.

CRK List of issues

Para 7. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind verzoekt België om informatie over de genomen
maatregelen om inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap te waarborgen, met inbegrip van
de hiertoe voorziene budgetten.

11.5.4. Onthaalonderwijs voor nieuwkomers mist aansluiting met regulier onderwijs

Vlaanderen zet sterk in op onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Leerkrachten werken
hard aan taalverwerving bij deze nieuwkomers. Een aantal hardnekkige knelpunten, zoals
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 54-55; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 77-78; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 19 en 25; Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van
Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018, 8-9.
190
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moeilijkheden op schoolniveau van opbouw en behoud van expertise, beperkte interactie met andere
leerlingen en afwezigheid van opvolging van leerlingen na de onthaalklas, zou de gemiddeld minder
gunstige schoolloopbaan van nieuwkomers kunnen verklaren. Deze kinderen en jongeren zijn
oververtegenwoordigd in het beroeps- en buitengewoon onderwijs.191
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.9. Onderwijs en 3. Diversiteit & Integratie – 3.2 Discriminatie en racisme
– 3.2.2. Maatschappelijke polarisatie in scholen.

11.5.5. Hoog aantal zittenblijvers in Vlaanderen (en voor België)

Een OESO-studie van 2012 leert dat gemiddeld 13% van de leerlingen van 15 jaar een jaar heeft
overgedaan. Voor Vlaanderen ligt dit cijfer dubbel zo hoog, namelijk 27%. Vlaanderen scoort dus slecht
en moet onder meer nog meer inzetten op kwalitatief onderwijs en investeren in een degelijk beleid
op vlak van begeleiding en ondersteuning.192

11.5.6. Tekort aan capaciteit

Vooral in de grotere steden, waarvan de bevolking de laatste jaren toeneemt, dreigt, ondanks de
budgettaire inspanningen van de bevoegde overheden, een reëel tekort aan plaatsen, zowel in het
basis- als in het secundair onderwijs. Een voortgezette en regelmatige monitoring van de
capaciteitsnoden en extra inspanningen blijven nodig.193

11.5.7. Onderwijs meer richten op interesses en talenten van jongeren

Om onder meer het ‘watervalsysteem’ tegen te gaan dringt zich al jaren een hervorming van het
onderwijs op. Zo is er sprake van het slopen van de schotten tussen het algemeen, technisch en
beroeps secundair onderwijs opdat jongeren de studierichting kunnen volgen die overeenkomt met
hun interesses en talenten. Dit kan onder andere door de studiekeuze uit te stellen tot (minstens) na
de eerste graad van het secundair onderwijs. In 2015 vond er een hervorming plaats. Deze bleef echter
beperkt tot een vereenvoudiging met minder studiegebieden in de 2de en 3de graad van secundair
onderwijs.194

11.6. Schoolkosten
11.6.1. Stijgende directe en indirecte schoolkosten

Vlaanderen heeft sinds 2008 de maximumfactuur in het kleuter- en basisonderwijs. Het onderwijs is
evenwel niet helemaal gratis. Ouders moeten nog heel wat schoolfacturen betalen. De
maximumfactuur verhoogde met 10 euro per kind in Vlaanderen. Bovendien zijn er ook nog heel wat
indirecte kosten, zoals voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht of gebruik van de refter. In het
secundair onderwijs is er geen maximumfactuur en hangen de kosten sterk af van de studierichting.
Voornamelijk in technische of beroepsrichtingen kunnen de kosten hoog oplopen. Kosten kunnen de
keuze van de studierichting en de schoolkeuze beïnvloeden. Studiekosten moeten blijven gemonitord
worden. De monitor kan worden gebruikt om de bedragen van de schooltoelagen op af te stemmen.195

CRK List of issues

Para 10. België wordt gevraagd het VN-Comité voor de Rechten van Kind in kennis te stellen van de
maatregelen die zijn genomen om het schoolgeld af te schaffen en te zorgen voor gelijke toegang tot
Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 26.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 84, 99 en 103-104; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen
2018, 26.
193 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 101; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 25.
194 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 101.
195 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 98-99; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 24-25.
191
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kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen, ongeacht hun sociaaleconomische status of migratiestatus.
Ook wordt er informatie gevraagd over de vooruitgang die is geboekt bij het voorkomen van uitsluiting
en pesterijen op school.

11.7. Schooltransport
11.7.1. Transportproblemen bij kinderen die reeds kwetsbaar zijn door een handicap,
gedragsproblemen en/of psychologische problemen

Kinderen en adolescenten met een handicap in de verschillende regio's van het land naar en van school
ondervinden problemen met schooltransport. De belangrijkste gemelde problemen zijn de duurtijd
van het transport, de wachttijden, de dienstregelingen, onvoldoende begeleidende toezichthouders
en toezichthouders die niet of onvoldoende zijn opgeleid.196
Zie ook 6. Jeugdwerk & Vrije Tijd – 6.2. Mobiliteit; 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.3. Geweld –
8.3.6. Verkeersgeweld en 9. Leefmilieu – 9.3. Mobiliteit.

11.8. Schooluitval
11.8.1. Bepaalde profielen zijn gevoeliger voor vroegtijdig schoolverlating

Het percentage van de leerlingen dat vroegtijdig het onderwijs verlaat is gedaald van 12,9% in het
schooljaar 2009-2010 tot 11 % in 2014-2015. In absolute cijfers gaat het over 7.676 leerlingen die in
2014-2015 vroegtijdig de school verlaten. De verschillen naar geslacht blijven opmerkelijk groot: 13,5%
van de jongens versus 8,4% van de meisjes verlaat vroegtijdig de schoolbanken. De verschillen naar
sociaal-economische achtergrond zijn nog veel sterker. Bij kinderen uit een relatief kansarm milieu
verlaat ruim een kwart vroegtijdig de schoolbanken, bij kinderen uit een relatief kansrijk milieu is dat
minder dan 5 %. Verder zijn er ook sterke regionale verschillen. Vooral in de grote steden zoals
Antwerpen (22,1%), Gent (16,6%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (18,8%) liggen de percentages
aanzienlijk hoog. Ook een aantal andere centrumsteden zoals Turnhout (18,6%) en Mechelen (19,3%)
heeft af te rekenen met hoge cijfers.197
Zie ook 11. Onderwijs – 11.5. Ongelijkheid in het onderwijs – 11.5.1. Een sterke samenhang tussen
sociaaleconomische en/of etnische achtergrond… en 12. Tewerkstelling – 12.1. Jeugdwerkloosheid en
schooluitval.

11.9. Schooluitsluiting
11.9.1. Bedenking of uitsluiting effectief als ultimum remedium wordt gehanteerd

Het aantal uitsluitingen op school stijgt. Vooral jongeren in sociaal kwetsbare posities lopen meer risico
op uitsluiting. Het gaat vooral om kinderen en jongeren waarvan de ouders laag zijn opgeleid en/of
waar thuis Nederlands niet de moedertaal is. Dit bevestigt de realiteit van sociale ongelijkheid in het
onderwijs. De onafhankelijkheid van de beroepscommissies is bovendien niet gegarandeerd en
scholen bepalen zelf het beroepstermijn. Scholen en CLB moeten een uitgesloten leerling en zijn/haar
ouders actief bijstaan in de zoektocht naar een nieuwe geschikte school, maar dit betreft voornamelijk
een inspanningsverbintenis. Er is nood aan investeringen in een positief schoolklimaat en aandacht
Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting
2018, 6.
197
Kinderrechtenmonitor,
Indicator
4.
Onderwijs,
Fiche
Vroegtijdige
schoolverlaters
2017,
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kinderrechten/indicatoren/2017_fiche_vroegtijdigschoolverlaten.pdf.
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voor het welbevinden van leerlingen, zodat er minder uitsluitingen en sancties komen. Integriteit en
participatie, infrastructuur, goede leerlingenbegeleiding en herstelgericht werken zijn belangrijke
aspecten. Uitsluiting zou pas mogen dienen als ultieme maatregel en pas als de leerling een
gelijkaardige plaats heeft in een nieuwe school.198
Zie ook 4. Gezin – 4.6. Mantelzorg en 11. Onderwijs – 11.5. Ongelijkheid in het onderwijs – 11.5.1. Een
sterke samenhang tussen sociaaleconomische en/of etnische achtergrond…

CRK List of issues

Para 10. België wordt gevraagd het VN-Comité voor de Rechten van Kind informatie te bezorgen over
de vooruitgang die is geboekt bij het voorkomen van uitsluiting op school.

11.10. Schoolverzuim
11.10.1. Afschaffen van criminalisering schoolverzuim en economische sanctionering van
schoolverzuim

Het Vlaamse antispijbelbeleid legt een sterke nadruk op de aanwezigheid op school en de dreiging van
de terugvordering van de schooltoelage voor de ouders. Deze aanpak treft voornamelijk sociaaleconomisch zwakkere gezinnen. Terugvorderen van schooltoelagen heeft een financiële impact en
werkt negatief in op de leefomstandigheden van gezinnen. Klachtenlijnen wijzen daarnaast uit dat
schoolstraffen een negatieve invloed kunnen hebben op jongeren, wat vaak leidt tot schoolmoeheid.
Het risico op spijbelen en vroegtijdige schooluitval is dan hoog. Leerlingen kunnen maar het beste van
zichzelf geven op school als ze zich welkom voelen, als ze een goede band hebben met de leerkracht
en mede-leerlingen op school en als ze de kansen krijgen om zich te herpakken. In plaats van
repressieve maatregelen die een negatieve impact hebben op de gezinnen die economisch en sociaal
het meest benadeeld zijn en allicht niet zullen bijdragen tot een grotere betrokkenheid bij het
onderwijssysteem, wordt daarom aandacht gevraagd om met de hulp van leerkrachten, ouders en
kinderen coherente strategieën uit te werken om zo de kernoorzaken voor schoolverzuim en moeheid
aan te pakken.199
Zie ook 4. Gezin – 4.6. Mantelzorg en 11. Onderwijs – 11.5. Ongelijkheid in het onderwijs – 11.5.1. Een
sterke samenhang tussen sociaaleconomische en/of etnische achtergrond…

11.11. Zorgbeleid op school
11.11.1. Nood aan herkenbare en beschikbare aanspreekpunten op school

Kinderen willen een leerlingbegeleiding die zich niet beperkt tot het ondersteunen van kinderen in hun
functioneren op school Zij wensen een leerlingbegeleider die beschikbaar is voor vragen van leerlingen
over hun algemeen welbevinden, bereikbaar is in de vakantieperiodes en een netwerk van
zorgaanbieders heeft/kent.200

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 104; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 27.
CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 66-67; Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 37;
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 102; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 27.
200 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 60.
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11.11.2. Bijzondere aandacht voor kinderen vrijgesteld van de leerplicht

Momenteel worden meer dan 500 kinderen opgevangen in dagcentra en internaten, zonder
leertraject. Kinderen die wegens hun hoge zorgnood worden vrijgesteld van de leerplicht, verdienen
bijzondere aandacht.201

11.11.3. Transgenderjongeren vragen erkenning

Er zou meer zorg moeten komen voor transgenderkinderen en –jongeren op school. Dit wordt
versterkt door komende wetswijzigingen. Er is nood aan het verzamelen van objectieve gegevens om
de behoeften van die kinderen beter te begrijpen, respect voor de voornaam en het geslacht van het
kind, en de mogelijkheid om toiletten, sportvelden, kleedkamers en uniformen genderneutraal te
maken.202
Zie ook 2. Beleid – 2.4. Ontwikkelingssamenwerking en 6. Jeugdwerk & Vrije Tijd – 6.5. Sport – 6.5.1.
Meer aandacht voor en erkenning van genderdiversiteit.

11.11.4. Geweld op school blijft een probleem

Geweld op school is een van de meest gemelde onderwijsproblemen bij de Klachtenlijnen van de
Kinderrechtencommissarissen in België. Het betreft zowel geweld tussen leerlingen onderling, als van
leerkrachten tegenover leerlingen. In het bijzonder is pesten op school een blijvende wederkerend
fenomeen, ondanks de vele inspanningen die Vlaanderen en de scholen leveren om pesten
bespreekbaar te maken en een pestbeleid uit te werken. Het pesten van kinderen van vreemde
herkomst wordt nadrukkelijk geproblematiseerd. De terroristische aanslagen in 2015 en 2016 hebben
dit versterkt. Er zijn klachten van beledigingen, fysiek geweld, racistische intimidatie door medeleerlingen en stereotype uitspraken en beledigingen van de kant van leerkrachten. Recent HSBConderzoek, gevoerd door de UGent voor Vlaanderen, wijst uit dat 20% van de leerlingen
pestervaringen meldt. Ongeveer 34 500 leerlingen tussen de 10 en 18 jaar (of 5%) zouden elke week
gepest worden. Pesten grijpt diept in op het veiligheidsgevoel van kinderen en jongeren. De band
tussen leerling en leerkracht is cruciaal voor een positieve leer- en opvoedingssituatie. Leerkrachten
moete gezag hebben en kunnen houden, maar met respect voor de rechten en de integriteit van
leerlingen.
Er is nood aan een allesomvattende preventie- en bewustmakingscampagnes in de strijd tegen pesten
en eender welke andere vorm van geweld op school. De focus moet liggen op een brede en integrale
aanpak die alle actoren op school betrekt en aandacht heeft voor klaspraktijken, de schoolcultuur, de
infrastructuur en de sociale media. Een pestbeleid moet gestoeld zijn op preventieve en curatieve
maatregelen en doet recht aan dader en slachtoffer met een herstelgerichte aanpak. Pesten is een
groepsgebeuren: omstanders spelen er een cruciale rol in.203
Zie ook 3. Diversiteit & Integratie – 3.2 Discriminatie en racisme – 3.2.2. Maatschappelijke polarisatie
in scholen en 8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.3. Geweld – 8.3.1. Pestproblematiek (op school).

CRK List of issues

Para 10. België wordt gevraagd het VN-Comité voor de Rechten van Kind informatie te bezorgen over
de vooruitgang die is geboekt bij het voorkomen van pesterijen op school.

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 78.
Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 26.
203 CRK Slotbeschouwingen België 2010, para 68-69; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 44-46; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 27-28; Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van
Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018, 2; What Do You Think-UNICEF België 2018, 54 en 85.
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11.11.5. Nieuwkomers gaan met een ‘zwaardere’ rugzak naar school

Alleenstaande minderjarige vluchtelingmoeders met kinderen hebben nood aan extra ondersteuning.
Ze vertelden hoeveel moeite het hun kost om op te staan, naar school te gaan, te studeren en voor
hun baby te zorgen. Zelfs wanneer ze gebruik kunnen maken van kinderopvang ervaren ze lange en
slopende dagen. Pas wanneer hun kind slaapt, hebben ze eindelijk wat tijd om te werken en voor
zichzelf te zorgen.204
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.7. Opvang – 1.7.1. Aangepaste opvangstructuren… en 1.7.6. Sociale
begeleiding kan beter en 1.9. Onderwijs.

11.11.6. Ook aandacht voor functioneren van school zelf

Zorgbeleid op school zou zich ook moeten toespitsen op het functioneren van de school zelf. Veel
kinderen duiden “problemen op school” als oorzaak van stress en niet-welbevinden.205 Bij zorg op
school’ gaat het enerzijds om projecten over kwaliteitsontwikkeling en implementatie van zorgbeleid
in scholen o.b.v. de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, zoals een meer geïntegreerde socioemotionele leerlingenbegeleiding.206

What Do You Think-UNICEF België 2018, 87 en 100-101.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 61.
206
Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 9.
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12. TEWERKSTELLING
12.1. Jeugdwerkloosheid en schoolverlaters
Zie ook 11. Onderwijs – 11.8. Schooluitval.

12.1.1. Aandacht voor jeugdwerkloosheid, in het bijzonder in een stedelijke context en bij
specifieke doelgroepen
Personen met een handicap en personen met een nationaliteit buiten de EU vinden moeilijk werk in
Vlaanderen. Laaggeschoolde jongeren hebben het lastig op onze arbeidsmarkt. Ze hebben de grootste
kans om werkloos te worden en de kleinste kans om uit de werkloosheid te verdwijnen. Bovendien is
de kans om zonder diploma een succesvolle loopbaan uit te bouwen voor de huidige generatie
jongeren veel kleiner dan vroeger. Er is ook een sterke regionale spreiding in de werkloosheidscijfers.
De steden en voornamelijk Brussel doen het daarbij minder goed.207

12.1.2. Samenhang tussen jeugdwerkloosheid en de niet-gekwalificeerde uitstroom van
jongeren

Het is onduidelijk wie de regisseur is van het loopbaanakkoord. De minister van Werk is initiator, maar
niet-gekwalificeerde uitstroom is een bevoegdheid van onderwijs. Er zou meer aandacht moeten
uitgaan naar de mate waarin niet-formeel en informeel leren flankerend en ondersteunend kunnen
zijn. Een andere strategische doelstelling focust op de positie van jongeren in het arbeidsproces.
Jongerenafdelingen van vakbonden zijn zelf vragende partij om meer betrokken te worden. Er moet
ook aandacht zijn voor lokale dynamieken o.a. via jobbeurzen.208

12.2. Kinderarbeid
12.2.1. Blijvende vraag sensibilisering

Jongeren geven aan dat er meer moet worden ingezet op kinderarbeid in het zuiden.209

Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 14.
Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 17-18.
209
Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 16
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13. WELZIJN
CRK List of issues

Para 5. België wordt verzocht informatie te leveren over de maatregelen die zijn genomen om te
komen tot een wettelijk verbod van alle vormen van lijfstraffen voor kinderen in gezins-, alternatieve
zorg- of kinderdagverblijven, met inbegrip van de status van de reeds ingediende wetsvoorstellen.
Para 16. België wordt verzocht op beknopte wijze informatie aan te leveren over over de budgetten
van de afgelopen drie jaar die zijn toegewezen aan de kinder- en sociale sector (secteur de l’enfance
et au secteur social), met vermelding van het percentage van de totale nationale begroting en het
bruto nationaal product dat deze budgetten vertegenwoordigen. Ook informatie over de geografische
spreiding moet hierin worden opgenomen.

13.1. Hulp- en dienstverlening
13.1.1. Gebrekkige kennis over hulp- en dienstverlening bij jongeren

Veel jongeren geven aan geen dienst of persoon te kennen waarbij ze terecht kunnen. Belangrijk is
vertrouwelijkheid en privacy, iemand die tijd heeft en gratis raadpleging mogelijk maakt. Informatie
over hulpverlening, maar ook over de (levens)vragen waar kinderen en jongeren mee geconfronteerd
worden kan verder versterkt worden.210

13.1.2. Toegankelijkheid en hoge drempels (jeugd)hulpverlening

Kinderen ervaren hoge drempels bij de hulpverlening. Zij hebben nood aan professionelen met een
niet-oordelend luisterend oor die zo nodig deskundig kunnen helpen, op een vlot toegankelijke plaats
waar kinderen welkom zijn zonder enige verplichting. Veel kinderen doen een beroep op online
eerstelijnshulpverlening. Zij vragen de actoren om krachten en expertise te bundelen in functie van
kwaliteit en 24/7 bereikbaarheid.211

13.1.3. Hulpverlening onder druk wegens hervorming beroepsgeheim

Door wetgevend ingrijpen worden de situaties waarin een drager van het beroepsgeheim spreekrecht
heeft, uitgebreid. De druk om te spreken neemt toe. De vrees bestaat dat de hervorming van het
beroepsgeheim het vertrouwen van hulpbehoevenden in sociaal werkers op de helling zet. Dit kan
leiden tot dilemma’s voor sociaal werkers en afwegingen waarbij mensen niet meer de eerste zorg zijn.
Dat maakt sommige gezinnen nog kwetsbaarder, omdat ze zich nog meer sociaal zullen isoleren, uit
angst om zelf de schuld te krijgen voor hun problemen of omdat ze bang zijn dat hun kind geplaatst
wordt. De hulp aan en bescherming van kinderen kan onder druk te komen staan en tot het
tegenovergestelde leiden tot wat de hervorming van het beroepsgeheim eigenlijk beoogde.212

13.2. Jeugdhulp
13.2.1. Beperkt en onaangepast aanbod

In Vlaanderen stapten in 2016 meer dan 900.000 kinderen en jongeren met een hulpvraag naar de
brede instap en 9.868 kinderen deden een beroep op een crisisjeugdhulpdienst. Er waren 6.062
pleegzorgsituaties. 12.589 kinderen en jongeren werden aangemeld bij de intersectorale
210

Kenniscentrum Kinderrechten Vraaggestuurd Beleidsadvies 2013, 40
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 60.
212 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 70-71.
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toegangspoort omdat ze intensievere jeugdhulpverlening nodig hadden. Voor 12.145 van hen werd
een indicatiestellingsverslag afgeleverd (een bepaalde hulpvorm voorgesteld). In die groep bevatte het
indicatiestellingsverslag voor 7.636 kinderen en jongeren (6.766 minderjarigen) een aanvraag voor
langdurig verblijf in een voorziening of pleeggezin. 4.734 minderjarigen werden opgevolgd door de
jeugdrechtbank. Ongeveer 7.350 kinderen wachten op meer intensieve jeugdhulp. Dit cijfer blijft
ongeveer constant door de jaren.
Ondanks alle (financiële) inspanningen en hervormingen blijft jeugdhulp in Vlaanderen kampen met
een tekort aan capaciteit (plaatsen en personeel), een oververtegenwoordiging van kwetsbare
kinderen, moeilijkheden om de relaties te ondersteunen tussen geplaatste kinderen en hun gezinnen,
gebrek aan communicatie tussen het gerecht, professionelen en ouders. De gezinsondersteuning
bereikt te weinig de gezinnen in armoede. Net door een gebrekkig aanbod wordt er minder op maat
van de jongere gewerkt maar eerder op maat van het beschikbare aanbod. Dat heeft een negatieve
invloed op de kwaliteit en op het vertrouwen van kinderen en gezinnen in de hulpverlening.
Het aanbod aan rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp blijft beperkt ondanks inspanningen voor
uitbreiding (bv. aanbod voor kinderen met autisme). Bijgevolg escaleren de problemen en zijn kinderen
uiteindelijk aangewezen op meer ingrijpende, residentiële hulp. Nochtans wordt België (Vlaanderen)
aangespoord om prioriteit te verlenen aan familiale in plaats van een institutionele jeugdhulp. De
plaatsingen moeten steeds regelmatig worden geëvalueerd.
Voor gespecialiseerde multidisciplinaire zorg voor kinderen met een beperking (zoals voor autisme,
trisomie of chronische ziekten) zijn er te weinig opvangplaatsen en die zijn ook nog eens te weinig
geografisch gespreid.
Kinderen met complexe zorgnoden (lichamelijke of mentale handicap in combinatie met psychische of
gedragsmoeilijkheden) stuiten op te lange wachtlijsten. Het gebrek aan stabiele en aangepaste opvang
riskeert hun situatie te verergeren.213
Zie ook 4. Gezin – 4.3. Gezinsondersteuning – 4.3.2. Nood aan versterking om plaatsing te vermijden;
8. Kinderen in kwetsbare situaties – 8.4. Handicap – 8.4.2. Onvoldoende financiële middelen om
voldoende aanbod te verzekeren en zie hieronder 13.2.2. Wachtlijsten en (lange)wachttijden blijven
een probleem.

13.2.2. Wachtlijsten en (lange) wachttijden blijven een probleem

De wachtlijsten blijven bestaan en de wachttijden zijn bij wijlen lang.
Op 31 december 2016 wachtten in totaal 6.105 kinderen en jongeren op hulp die via de intersectorale
toegangspoort wordt toegekend. Daarvan zijn er 5.518 minderjarig. Hieronder wachtten 4.922
kinderen en jongeren (waarvan 4.497 minderjarigen) op niet rechtstreeks toegankelijke hulp binnen
een voorziening. Daarvan zijn 654 die op een typemodule wachten maar reeds hulp krijgen onder een
andere vorm (bv. in een andere voorziening). De overige 1.367 kinderen en jongeren wachtten op een
persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor minderjarigen met een handicap. De jeugdhulp kende in 2016
een gemiddelde wachttijd van 122 tot 277 dagen, afhankelijk van de sector. De wachttijd in het VAPH
is het langst en bij Kind en Gezin (CKG) het kortst. Binnen de sector Jongerenwelzijn valt op dat de
wachttijden voor verblijf in een voorziening en perspectiefbiedende pleegzorg beduidend langer zijn
dan voor de andere vormen van hulp.
De wachttijd voor een PAB is heel hoog. Gemiddeld wacht een kind of jongere ongeveer 5 jaar op een
PAB. Van de 14 kinderen/jongeren die in 2016 een PAB toegekend kregen, wachtten er twee reeds
langer dan 10 jaar op een PAB. Op 31 december 2016 wachten 1.367 kinderen en jongeren (waarvan
1.191 minderjarigen) op een persoonlijk assistentiebudget (PAB). De wachttijd bedraagt gemiddeld
1.620 dagen. 364 van hen kregen of krijgen wel een vorm van niet rechtstreeks toegankelijke hulp. Het
aantal wachtenden op meer intensieve en ingrijpende hulp daalde in 2016 door extra inspanningen.

CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 47; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 58 en 60; Alternatief
rapport Kinderrechtencommissarissen 2016, 14-16 en 19; Cijfers over verblijf in de jeugdhulp via het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin ontvangen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media op 27 juni 2018.
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Toch worden kinderen en jongeren geconfronteerd met langere wachtlijsten voor rechtstreeks
toegankelijke hulp.214
Zie ook 4. Gezin - 4.3. Gezinsondersteuning - 4.3.3. Wachtlijsten wegwerken; 8. Kinderen in kwetsbare
situaties – 8.4. Handicap – 8.4.3. Wachtlijsten voor toekenning Persoonlijke Assistentiebudget en 9.
Leefmilieu – 9.1. Huisvesting – 9.1.2. Wachtlijsten voor sociale woningen.

CRK List of issues

Para 6. België wordt gevraagd meer in detail toe te lichten over de genomen maatregelen om de lange
wachttijden bij pleegzorg te verkorten.

13.2.3. Geen degelijke registratie

Toegang tot de hulpverlening wordt geproblematiseerd. Er zijn geen betrouwbare statistieken ter
beschikking noch voor de rechtstreeks toegankelijke als de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp.
Ook in de Vlaamse Gemeenschap blijft de toegang tot de jeugdhulpverlening problematisch. Er zijn
geen betrouwbare cijfers over de omvang van het probleem: in de “rechtstreeks toegankelijke hulp”
is er geen betrouwbare registratie en in de “niet-rechtstreeks toegankelijke hulp” staan
hulpbehoevenden soms op meerdere wachtlijsten.215

CRK List of issues

Para 18. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind vraagt gegevens van het afgelopen drie jaar over
het aantal kinderen die niet binnen hun familiale omgeving opgroeien, uitgesplitst naar leeftijd,
geslacht, sociaaleconomische achtergrond, etnische afkomst en geografisch gebied, ten gevolge van:
a) gescheiden te worden van de ouders ;
(b) plaatsing in voorzieningen;
(c) plaatsing bij pleeggezinnen;
(d) nationale of internationale adoptie.

13.2.4. Oneigenlijk gebruik van politiecel

Een jongere kan voor zware feiten worden opgesloten in een politiecel in afwachting van de
voorleiding voor de jeugdrechter. Soms belanden jongeren echter om andere reden in de cel, bv.
omdat ze niet langer welkom zijn in de jeugdhulpvoorziening na een incident of vlucht, in crisissituaties
bij gebrek aan plaats of op bevel van de rechter omdat het wachten is op een nieuwe plaats in een
jeugdhulpvoorziening.216
Zie ook 2. Beleid – 2.1. Implementatie Kinderrechtenverdrag… - 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…

13.2.5. Problematiek van afzondering, isolatie en duurtijd van time-outs

Gemeenschapsinstellingen zonderen jongeren bij aankomst nog altijd standaard een bepaalde periode
af. Volgens de instellingen biedt dat de kans om jongeren te informeren over het huishoudelijk
reglement en de gewoonten, om de identiteit en de sociale context van de jongeren administratief in
kaart te brengen en om een veilige werkrelatie tussen de jongere en de instelling op te bouwen. Alle
gemeenschapsinstellingen herzien hun werking weliswaar op dit vlak.

CRK Slotbeschouwingen België 2010, para. 46; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 59; Alternatief rapport
Kinderrechtencommissarissen 2018, 15 en 18-19; Cijfers over wachttijden en wachtenden in de jeugdhulp via het
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontvangen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media op 27 juni 2018.
215 CRK Slotbeschouwingen België 20101, para 8 en 20-21; Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 18 en 59.
216 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 11 en 36.
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Al jaren bestaat in Vlaanderen ook de praktijk van time-outs waardoor jongeren uit een privé-instelling
voor veertien dagen – één keer verlengbaar – naar een gemeenschapsinstelling overgebracht kunnen
worden. Die afzondering extra muros verdient ook de aandacht van de Zorginspectie. Sommige
jongeren blijven langer dan toegelaten in time-out, bijvoorbeeld omdat de voorzieningen de jongeren
niet meer terug willen opnemen.217
Zie ook 5. Gezondheid – 5.5. Kinderpsychiatrie en 7. Justitie – 7.7. Jeugddelinquentie – 7.7.2.
Bezorgdheden geuit door het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

13.2.6. Aandacht voor ouderschap en rol pleegouders in de pleegzorg

Bij een uithuisplaatsing wordt pleegzorg als eerste te overwegen optie naar voren geschoven. Plaatsing
in een gezin krijgt dus de voorkeur. In 2014 waren er in Vlaanderen 5.325 pleegzorgsituaties. Twee jaar
later waren er 14% meer: 6.062.
Ouders ervaren pleegzorg meer dan bij thuiszorg als een verlies van 'ouderschap' en hebben het gevoel
dat de relatie met hun kind hun wordt afgenomen. De wet tot invoering van een wettelijke status voor
pleegouders - die op 1 september 2017 in werking is getreden en in bepaalde gevallen de overdracht
van aspecten van het ouderlijk gezag van ouders naar pleegouders mogelijk maakt - versterkt deze
angst onder ouders die in armoede leven. Aangezien het verblijf in een pleeggezin, zelfs in een
pleeggezin, altijd tijdelijk is en het behoud van de relatie tussen de ouders en het kind in de pleegzorg
essentieel is om het kind naar huis te kunnen laten terugkeren, moet waakzaamheid blijven geboden
voor de relatie tussen de ouders en hun kind.218

CRK List of issues

Para 6. België wordt gevraagd meer in detail toe te lichten over de wijze waarop de delegatie van het
ouderlijk gezag naar pleeggezinnen, in het licht van de Wet van 19 maart 2017, wordt beslist en
toegepast. Ook wordt meer informatie gevraagd over de maatregelen die worden genomen om te
voorkomen dat kinderen van hun biologische familie worden gescheiden. Evenzeer moet er toelichting
worden verschaft over de genomen maatregelen om de lange wachttijden verkorten.

13.2.7. Nood aan meer authentieke participatie

Het nieuwe Vlaamse decreet Integrale Jeugdhulp schuift participatie naar voren als een grondprincipe.
Kinderen, jongeren en ouders blijven echter een gebrek aan participatie ervaren op verschillende
niveaus.
Het nieuwe digitale aanmeldingssysteem zorgt voor afstandelijkheid, bureaucratie en bijkomende
administratie. Beslissingen over kinderen gebeuren via veel tussenstappen, zonder overleg met de
kinderen zelf. Participatie gebeurt via allerlei adviesorganen die zo formeel en technisch
zijn/overkomen dat het voor kinderen zeer moeilijk is om hun stem te laten horen. Kinderen, jongeren
en/of hun ouders stellen soms zelf een alternatieve oplossing voor die strookt met het belang van het
kind, maar vinden geen gehoor bij de beslissende hulpverlener of jeugdrechter. Kinderen en jongeren
uiten hun nood aan professionelen met een niet-oordelend luisterend oor die zo nodig deskundig
kunnen helpen, op een vlot toegankelijke plaats waar kinderen welkom zijn zonder enige verplichting.
De jeugdhulp voorziet bemiddeling bij conflicten en cliëntoverleg bij complexe situaties. In realiteit
wordt deze mogelijkheid nog te weinig benut en is er onvoldoende participatiekansen voor de
kinderen in de jeugdhulp

Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 34-35.
Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 62-63; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 17;
Alternatief rapport Myria, Unia en Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting 2018,
5-6 en 18.
217
218

85

Bovendien moet participatie over méér gaan dan het eigen hulptraject, kinderen moeten ook
structureel betrokken worden bij het jeugdhulpbeleid.219
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.2.1. Onvoldoende kwaliteitsgaranties bij het hoorrecht…; 2. Beleid – 2.1.
Implementatie Kinderrechtenverdrag – 2.1.9. Specifieke aandachtspunten…; 5. Gezondheid – 5.6.
Kindersterfte – 5.6.2. Ook bij naderend levenseinde nood aan rechtswaarborgen; 6. Jeugdwerk en Vrije
tijd – 6.4. Speel- en jeugdruimte – 6.4.3. Participatie door jongeren…; 7. Justitie – 7.1. Horen en
betrekken van kinderen; 8. Kinderen in kwetsbare situatie – 8.4. Handicap – 8.4.4. Gebrek aan
volwaardige maatschappelijke participatie en 11. Onderwijs – 11.4. Leerlingenparticipatie – 11.4.1.
Beperkte invulling van participatie.

13.2.8. Vertaling van rechten in de jeugdhulp naar de praktijk

De aandacht voor informatie en communicatie over de rechtspositie van minderjarigen blijft
tekortschieten. Vooral de vertaling naar de praktijk en de betekenis voor minderjarigen vraagt extra
aandacht.220
Zie ook op verscheidene plekken onder de thema’s 1. Asiel en Migratie, 2. Beleid, 5. Gezondheid, 7.
Justitie, 8. Kinderen in kwetsbare situaties, 10. Media, 11. Onderwijs en 13. Welzijn.

13.2.9. Garantie van professionaliteit en continuïteit in context van vermaatschappelijking van
de zorg

De overheid zet in op het voorkomen van de instroom in de “niet-rechtstreeks toegankelijke”
jeugdhulp door trajecten te verkorten en kinderen aan te spreken op hun “eigen kracht”. Maar het
versterken van netwerken is lang niet altijd mogelijk, zeker niet voor kwetsbare groepen.
Vermaatschappelijking betekent dat de hulpverlening dichter bij de leefwereld van kinderen staat.
Zorg moet echter professioneel zijn waar nodig. De overheid moet dat recht voor elk kind garanderen.
Een beroep doen op de “eigen kracht” kan de bestaande hulpverlening niet vervangen.
Kinderen en gezinnen missen een vaste trajectbegeleider. Op het terrein is er een consensus over de
nood aan dergelijke trajectbegeleiders, maar de Vlaamse overheid blijft dit afhouden. De overheid wil
de lacune opvangen met vrijwillige “vertrouwenspersonen”. Maar die kunnen de professionele
trajectbegeleider niet vervangen. Bovendien beschikken veel kinderen niet over een netwerk waarin
ze een vertrouwenspersoon kunnen aanduiden.221

13.2.10. Investeren in vlottere overgang van minder- naar meerderjarigheid

De overgang van minder- naar meerderjarigheid verloopt voor jongeren in de jeugdhulp erg bruusk.
Van de ene op de andere dag stopt de hulpverlening en riskeren ze op straat te belanden. Jongeren
moeten beter voorbereid worden op het leven na de jeugdhulp. Als ze 18 zijn, blijft het belangrijk om
ze te ondersteunen en te begeleiden op verschillende levensdomeinen: onderwijs, werk, wonen, geld,
bouwen aan een sociaal netwerk.222
Zie ook 1. Asiel & Migratie – 1.7. Opvang – 1.7.7. Weinig tot geen nazorg bij transitie en 11. Onderwijs
– 11.3. Leerdoelstellingen – 11.3.2. Vergroten linken tussen leefwereld jongeren en de school.

Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 31 en 58-61; Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 1516.
220 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 15-16.
221 Alternatief rapport Kinderrechtencoalities 2018, 60.
222 Alternatief rapport Kinderrechtencommissarissen 2018, 16.
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Deel II. Algemene beschouwingen
De voorstudie legt aan waaier aan knelpunten voor die Vlaanderen aanspreekt alsook uitdaagt, wil het
de kinderrechten van ieder kind dat op zijn grondgebied verblijft, ten volle respecteren en waarborgen.
Het biedt dan ook heel wat thema’s aan om vanuit een kinderrechtenperspectief een nieuw Vlaams
Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) voor de periode 2020-2024 te voeden.

1. Limieten van de voorstudie
Bij dit overzicht kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst.
De keuze voor het bronnenmateriaal om de voorstudie te voeden, brengt enige beperkingen aan de
analyse. Het merendeel van de documenten biedt immers een terugblik op het Belgische en Vlaamse
beleid en de praktijk. Huidige en toekomstige thema’s komen hierin niet altijd even prominent naar
voren of komen zelfs niet aan bod. Deze documenten verwerken evenmin op systematische wijze
resultaten van bestaand fundamenteel of toegepast wetenschappelijk (kinderrechten)onderzoek
zodat bepaalde situaties en tendensen mogelijks onderbelicht blijven. Zo komen actuele kinder- en
jongerenthema’s zoals digitale verslaving, (online) gokken, cyberpesten- en criminaliteit, privacy,
luchtvervuiling en schoolomgeving, eetstoornissen, verstedelijking… nauwelijks of niet aan bod.
Andere thema’s komen dan weer uitdrukkelijker in beeld. Zo eist het thema Asiel & Migratie een
belangrijke plaats in de voorstudie op. Enerzijds ligt de verklaring in het feit dat minstens twee van de
onderzochte documenten dit thema specifiek belichtten. Anderzijds is de aanwezigheid van dit thema
in de meeste documenten tekenend voor het maatschappelijk debat en wat er leeft in praktijk en
beleid. Leefmilieu blijkt dan weer een thema te zijn dat onder de aandacht komt doordat onder meer
het VN-Comité voor de Rechten van het Kind in zijn list of issues nadrukkelijk bijkomende informatie
hierover opvraagt.
Rekening houdend met de aard van de opdracht, namelijk een quick-scan van een aantal
toonaangevende kinderrechtendocumenten, beperkt de oplijsting zich bovendien tot een algemeen
overzicht van algemene knelpunten waarbij een meer gedetailleerde uitwerking van een knelpunt of
enige nuancering soms ontbreekt. Dit sluit niet uit dat op Vlaams niveau ondernomen acties of
strategieën reeds een eerste antwoord bieden op een of meerdere van de geïdentificeerde
knelpunten. Ook hier zou wetenschappelijk (kinderrechten)onderzoek verdieping kunnen bieden.
Voorts, het cijfermateriaal dat ter staving van een aantal knelpunten wordt vermeld, is niet steeds
geactualiseerd. Vaak ontbreekt het aan recente data. Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind
problematiseert het Belgisch beleid op vlak van dataverzameling reeds in de verscheidene
opeenvolgende landenrapporten. Ook ditmaal neemt de vraag naar data een belangrijke plaats in de
list of issues in. Het momenteel lopende actualisatieproces van de kinderrechtenindicatoren door de
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind kan in de nabije toekomst als aanvulling dienen.
De gekozen werkwijze van de voorstudie, met name de analyse van documenten in het licht van
identificatie en toelichting van thematische knelpunten, laat niet toe om op wetenschappelijk
verantwoorde wijze te oordelen of een thema al dan niet “recurrent” of “nieuw” is. Evenwel vormen
de verwijzingen waarin per knelpunt niet alleen het aantal bronnen maar ook de (verscheidene) jaren
van uitgave kan worden geraadpleegd, een eerste indicatie of het om thema gaat dat al een tijdje op
de agenda staat of in redelijk recentelijke kinderrechtendocumenten onder de aandacht wordt
gebracht. Het is echter ook raadzaam om deze voorstudie te leggen naast het huidige JKP en in het
bijzonder het voorbereidend traject dat het Departement Cultuur, Jeugd en Media momenteel aflegt
in aanloop naar een nieuwe JKP om te oordelen naar de ‘actualiteit’ van thema’s.
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2. ‘Verbinding’ als kernthema
Niettemin komt ‘verbinding’ als kernpunt naar boven drijven, zowel op inhoudelijk, relationeel,
organisatorisch als op territoriaal niveau. De opmaak van een nieuw JKP zou hieraan best invulling
geven.
Op inhoudelijk niveau toont de voorstudie aan dat knelpunten vaak beleidsdomein- en themaoverschrijdend zijn. Een welbepaald knelpunt is regelmatig terug te vinden op uiteenlopende
levensdomeinen van een kind of jongere. Dit werd onder meer in de mate van het mogelijke zichtbaar
gemaakt door het gebruik van kruisverwijzingen. Wil het JKP effectief verbetering beogen en
vooruitgang boeken op vlak van kinderrechten en het leven van een kind of jongere in Vlaanderen,
moet het bij de keuze van thema’s oog hebben voor en werk maken van een koppeling tussen
verscheidene levens- en beleidsdomeinen. Een eenzijdige focus op een thema riskeert de draagwijdte
en impact van het JKP te verengen.
Eveneens tussen kinderen en jongeren onderling als tussen kinderen en jongeren enerzijds en
volwassenen anderzijds is verbinding een knelpunt. Een nieuw JKP integreert dus best een relationeel
luik. De voorstudie toont in die zin aan dat verscheidene knelpunten in uiteenlopende thema’s kunnen
verbonden worden aan de sociaal-economische status van kinderen en jongeren, waaronder afkomst,
handicap, welbevinden, financiële draagkracht enz. Erkennen én aanpakken van deze verschillen zijn
noodzakelijk om verbinding(en) tussen kinderen en jongeren onderling als met volwassenen mogelijk
te maken. Desondanks het feit dat participatie en belang van het kind vaak als fundament in beleid en
praktijk naar voren wordt geschoven, rapporteert de voorstudie verscheidene knelpunten, zoals
instrumentele invulling, onvoldoende aandacht en opvolging en gemis aan (kindgerichte) informatie.
Het eigene aan beide ‘beginselen’ is dat ze op uiteenlopende manieren kunnen worden ingevuld en
ingezet. Doordat hierover echter niet altijd even duidelijk wordt gecommuniceerd, sluiten de
verwachtingen vaak niet op elkaar aan. Dit heeft zijn impact op beleving, ervaring en huidige en
toekomstige houdingen. Daarnaast blijkt ook het gemis aan (voortgezette) kinderrechteneducatie bij
een verscheidenheid aan professionele actoren de verbinding tussen kind en volwassene ‘negatief’ te
beïnvloeden.
Verbinding op organisatorisch niveau verwijst naar de noodzaak van de koppeling van acties,
doelstellingen, programma’s, beleid, richtlijnen… aan prognoses en budgetten. Financiële tekorten
komen (nog te vaak) in de voorstudie aan bod als knelpunt om kinderrechtenthema’s verwezenlijkt te
krijgen.
Tenslotte vraagt, op territoriaal niveau, het wegwerken van een aantal kinderrechtelijke knelpunten
om een Vlaams JKP dat verbindingen legt met het nationaal beleid, (inter)landelijke
grensoverschrijdende samenwerking en Europese en internationale strategieën, waaronder de
duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals).

88

Besluit
Op vraag van het Departement CJM werd op basis van een aantal kerndocumenten over de toepassing
van (specifieke normen) van kinderrechten in België en Vlaanderen in het bijzonder, een breed scala
aan kinderrechtenthema’s geïdentificeerd die Vlaanderen uitdagen om werk te maken van een
integraal jeugd- en kinderrechtenbeleid.
Deze voorstudie neemt de vorm aan van een quick-scan. Diepgaande analyses van oorzaken en
verklaringen, gestaafd met beleidsinstrumenten en wettenschappelijke onderzoeksresultaten werden
in deze fase van het advies dan ook niet verwacht.
Zonder één of meerdere thematische knelpunten uit te lichten, komt de noodzaak van ‘verbinding’ als
kernpunt naar boven drijven, zowel op inhoudelijk, relationeel, organisatorisch als op territoriaal
niveau. Wil een nieuw Vlaams JKP effectief werk maken van kinderrechten, is het raadzaam om
verbinding in al zijn diverse aspecten te vertalen in kernuitdagingen, met bijhorende doelstellingen en
acties.
In aanloop hiernaar, zal KeKi na overleg met het Departement CJM in een tweede fase overgaan tot
een meer diepgaande analyse naar betekenis, relevant normatief kader en interessante
onderzoeksresultaten van een aantal thema’s die als kernuitdagingen voor de Vlaamse overheid
kunnen worden beschouwd.
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