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België kent verschillende verplichtingen overeenkomstig het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 

Kind
1
 (hierna IVRK) die bijdragen tot een sterk kinderrechtenbeleid. Zo moet er sprake zijn van een 

gecoördineerd beleid waarin het belang van het kind centraal staat, is er nood aan monitoring en data-

verzameling, moet er vastgesteld worden welk deel van het budget aan minderjarigen besteed wordt, moet er 

nagegaan worden wat het effect van beleidsinitiatieven op minderjarigen is,…  

In deze position paper focussen we op onze vraag tot aanstelling van een federaal coördinerend minister 

kinderrechten, omdat we er van overtuigd zijn dat een coördinerend minister op een positieve manier kan 

bijdragen aan alle bovenvermelde aspecten.       

Bij de ratificatie van het IVRK verklaarden België en zijn deelstaten zich akkoord met het nemen van alle 

passende maatregelen voor de implementatie van dit Verdrag.
2
   

In 2003 schreef het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (hierna: het Comité) een Algemeen Commentaar
3
 

over deze verplichting, waarbij ze vertrokken van het gegeven dat kinderrechten verweven zitten in elk domein 

van de samenleving en dat kinderrechten onderling afhankelijk en ondeelbaar zijn. Als voornaamste 

maatregelen ziet het Comité dan ook een doorgedreven coördinatie en een holistisch kinderrechtenbeleid, 

zodat het IVRK in de gehele samenleving ingang kan vinden. Ook in de Slotbeschouwingen
4
 van het Comité 

wordt er gefocust op een gecoördineerd beleid en daar merken we dat België eigenlijk te kort schiet. Al sinds 

de eerste Slotbeschouwingen die aan België gericht werden, werd immers de suggestie gedaan om 

coördinatiemechanismes in het leven te roepen.
5
 

Op het niveau van de Vlaamse Regering en de Franse Gemeenschap wordt de coördinatie waargenomen door 

een coördinerend minister kinderrechten. Voor de Vlaamse Regering is dit de minister bevoegd voor jeugd en 

voor de Franse Gemeenschap is dit de minister-president
6
. Daaruit kunnen we besluiten dat het Comité zich 

vooral zorgen maakt over de coördinatie van het kinderrechtenbeleid op federaal vlak, waar geen enkel 

coördinatiemechanisme aanwezig is.  

Aangezien ook de bevoegdheden en beslissingen van de Federale Regering een impact hebben op kinderen en 

jongeren zou, in navolging van de Gemeenschappen, een coördinerend minister kinderrechten wel op zijn 
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plaats zijn. Ook de Kinderrechtencoalitie is hier al lang vragende partij naar en zelfs de Vlaamse Regering heeft 

gepleit voor het aanstellen van een federaal coördinerend minister kinderrechten in hun Vlaams Actieplan 

Kinderrechten van 2004.
7  

De impact van het federale beleid op kinderen en jongeren brengt met zich mee dat er ook op federaal vlak 

nood is aan coördinatie via een horizontaal beleidsplan waarin de focus gelegd wordt op kinderrechten. Om 

een horizontaal beleidsplan te ontwikkelen is het belangrijk dat alles vanuit een helikopterperspectief bekeken 

wordt, zodat over verschillende sectoren en beleidsdomeinen heen tendensen vastgesteld en initiatieven 

gecoördineerd kunnen worden. Dit helikopterperspectief zou perfect kunnen ingevuld worden door een 

federaal coördinerend minister kinderrechten. Een minister heeft immers een directe link met het beleid, met 

de verschillende ministers en administraties,…  

Bovendien willen we de Federale Regering ook graag herinneren aan de belofte die gedaan werd in het derde 

en vierde gecombineerd periodiek rapport
8
 om de aanstelling van een federaal coördinerend minister 

kinderrechten te onderzoeken. 

Het aanstellen van een coördinerend minister kinderrechten op federaal vlak heeft ook een positief effect op 

de verplichtingen waaraan België moet voldoen overeenkomstig het IVRK inzake monitoring, het verzamelen 

van data,... Zo moet immers nagegaan worden in welke mate het IVRK reeds geïmplementeerd is, wat het 

effect van beleidsinitiatieven is op kinderen, welk deel van het budget aan kinderen wordt besteed,…     

Voor de bevoegdheid van coördinerend minister kinderrechten moet er niet per se een nieuwe minister 

aangesteld worden. Het is een bevoegdheid die, net als in Vlaanderen en Wallonië, kan toebedeeld worden aan 

de portefeuille van een minister. De Kinderrechtencoalitie pleit ervoor om deze bevoegdheid onder te brengen 

bij de eerste minister, omdat hij als hoofd van de Federale Regering de nodige invloed en slagkracht heeft en 

de andere ministers in de regering kan aansturen om een gecoördineerd kinderrechtenbeleid te ontwikkelen.  

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen pleit met aandrang voor de aanstelling van een federaal coördinerend 

minister kinderrechten, zodat er op federaal niveau een aanspreekpunt en coördinator is, die streeft naar 

een implementatie van het IVRK en zijn 3 Optionele protocollen.  
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