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POSITION PAPER 

IMPLEMENTATIE KLACHTENPROTOCOL 

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
1
 (hierna IVRK) was tot voor kort het enige VN-

mensenrechtenverdrag dat niet voorzag in een klachtenprocedure. Met de goedkeuring van het Facultatief 

Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure
2
 

(hierna Klachtenprotocol) op 19 december 2011 werd deze lacune eindelijk ingevuld waardoor nu de 

mogelijkheid gecreëerd is voor kinderen en jongeren of groepen van kinderen en jongeren om een klacht in te 

dienen bij de Verenigde Naties wanneer hun rechten worden geschonden.  

België ratificeerde het Klachtenprotocol op 30 mei 2014. Hierdoor kunnen er vanaf 30 augustus 2014 klachten 

ingediend worden bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (hierna het Comité) door personen of 

groepen van personen die onder de Belgische rechtsmacht vallen en die stellen het slachtoffer te zijn van een 

schending van hun rechten door België. Het gaat hier om de rechten die beschreven staan in het IVRK, het 

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake de verkoop van kinderen, 

kinderprostitutie en kinderporno
3
 en het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

inzake de deelname van het kind aan gewapende conflicten
4
.
5
      

Daarnaast heeft België ook de interstatelijke klacht
6
 en de onderzoeksprocedure

7
 geaccepteerd. Door het 

accepteren van de interstatelijke klacht erkent België de bevoegdheid van het Comité om klachten ingediend 

door een verdragsstaat te onderzoeken, waarin verklaard wordt dat een andere verdragsstaat zijn 

verplichtingen, omschreven in het IVRK, het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderporno
8
 en het Facultatief Protocol bij het Verdrag 

inzake de Rechten van het Kind inzake de deelname van het kind aan gewapende conflicten
9
 niet nakomt. Een 

dergelijke klacht kan echter alleen maar ingediend worden door verdragsstaten die de interstatelijke klacht 

geaccepteerd hebben tegen verdragsstaten die de interstatelijke klacht geaccepteerd hebben.  

Met het accepteren van de onderzoeksprocedure erkent België de bevoegdheid van het Comité om een 

onderzoek in te stellen wanneer ze betrouwbare informatie ontvangt dat een verdragsstaat zich schuldig maakt 

aan zware of systematische schendingen van de rechten die beschreven staan in het IVRK, het Facultatief 

Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en 
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kinderporno
10

 en het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake de deelname 

van het kind aan gewapende conflicten
11

. 

De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen is natuurlijk zeer verheugd dat België het Klachtenprotocol geratificeerd 

heeft. Tegelijk willen we er op wijzen dat er nog heel wat werk aan de winkel is om tot een goede 

implementatie van het Klachtenprotocol te komen. Zo moet de overheid de toegankelijkheid en de 

kindvriendelijkheid van de klachtenprocedures waarborgen, omdat de principes voorgeschreven door het 

Klachtenprotocol anders dode letter blijven.
12

 Om dit te bereiken is het eerst en vooral belangrijk dat iedereen 

geïnformeerd wordt over het Klachtenprotocol en in het verlengde daarvan, over het IVRK. Informeren is 

immers de eerste stap naar toegankelijkheid en werd als verplichting opgenomen in het IVRK en het 

Klachtenprotocol.  

TOEGANKELIJKHEID EN KINDVRIENDELIJKHEID 

Zo staat er in het IVRK omschreven dat Staten de plicht hebben om op een passende en doeltreffende wijze de 

bepalingen uit het IVRK bekend te maken bij kinderen en volwassenen.
13

 Deze verplichting is ook terug te 

vinden in het Klachtenprotocol. Overeenkomstig art. 17 Klachtenprotocol moet België de bepalingen uit het 

Klachtenprotocol en de aanbevelingen van het Comité wijd verspreiden. Dit moet gebeuren op een manier 

waardoor iedereen begrijpt wat het Klachtenprotocol en de aanbevelingen inhouden, met speciale aandacht 

voor personen met een beperking. Deze informatieplicht is niet alleen belangrijk omdat die opgenomen is in 

het IVRK en het Klachtenprotocol, maar ook omdat zonder het verspreiden van informatie het IVRK en zijn 

aanvullende protocollen nooit ten volle kunnen gerealiseerd worden. 

Wij vragen dan ook met aandrang dat nagedacht wordt over hoe kinderen en hun wettelijke 

vertegenwoordigers op een afdoende wijze kunnen geïnformeerd worden over hun rechten op grond van het 

Klachtenprotocol, over hoe ze van deze rechten gebruik kunnen maken en over de aanbevelingen gedaan door 

het Comité. 

Hierbij is het belangrijk dat informatie die gericht is aan kinderen aangepast wordt aan hun leefwereld en hun 

evoluerende capaciteiten. Zo moet er ingespeeld worden op verschillende specifieke groepen zoals bv. 

vluchtelingen, kinderen uit minderheidsgroepen, kinderen met een beperking, … en kinderen die de officiële 

taal van de meerderheid minder machtig zijn. Het betrekken van kinderen bij het nadenken over hoe de 

informatie begrijpelijk en interessant kan voorgesteld worden is hierbij een must. Ook voor de wettelijke 

vertegenwoordigers moet er voorzien worden in informatie op maat, zodat ook bij hen alle deelgroepen 

begrijpelijke informatie ter beschikking hebben.
14

 

Daarnaast is het van essentieel belang dat de informatie gericht verspreid wordt, zodat ze de verschillende 

groepen bereikt. Als er een uitgebreide zoektocht nodig is om de juiste informatie te vinden, is dit immers een 
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grote drempel, vooral voor kinderen (en hun wettelijke vertegenwoordigers) die zich in maatschappelijk 

kwetsbare posities bevinden. Ook het effect van de informatiecampagnes moet onderzocht worden zodat 

eventueel kan bijgestuurd worden waar nodig. 

Verder spreekt het voor zich dat binnen de bestaande initiatieven rond kinderrechteneducatie ook informatie 

rond het Klachtenprotocol wordt opgenomen. Hierbij herinneren we bijvoorbeeld aan onze aanbevelingen om 

binnen het onderwijs de aandacht voor kinderrechteneducatie te versterken (zie Kinderrechtenforum 2014
15

).  

1. Kinderen en hun wettelijke vertegenwoordigers moeten op een afdoende manier geïnformeerd worden 

over hun rechten overeenkomstig het Klachtenprotocol, over de praktische toepassing van deze rechten 

en over de aanbevelingen die het Comité doet.  

2. Het is noodzakelijk om te onderzoeken of met de informatiecampagnes het beoogde effect bereikt 

wordt, zodat kan bijgestuurd worden waar nodig. 

Kinderen en hun wettelijke vertegenwoordigers zijn echter niet de enige groepen die informatie moeten 

ontvangen over het Klachtenprotocol en de aanbevelingen van het Comité. Ook diensten die rechtstreeks of 

onrechtstreeks met kinderen in aanraking komen moeten op een uitgebreide manier geïnformeerd worden 

over het Klachtenprotocol, de toepassing ervan in de praktijk, waar er ondersteuning kan gevonden worden, …  

Om de principes voorgeschreven door het Klachtenprotocol te implementeren en de klachtenprocedures 

toegankelijk te maken is er echter nood aan meer dan enkel het verspreiden van informatie. Mensen moeten 

ook gevormd worden, zodat ze begrijpen wat de rechten van kinderen zijn en hoe ze deze het best in de 

praktijk omzetten, zodat ze de tools hebben om hierover op een duidelijke manier te communiceren met 

kinderen en hun wettelijke vertegenwoordigers, ze te begeleiden bij een buitengerechtelijke of gerechtelijke 

behandeling van hun klacht, ... Deze vormingen kunnen opgehangen worden aan het bredere kader van de 

‘child friendly social services’-richtlijn
16

 van de Raad van Europa.  

Ook voor de gerechtelijke diensten kan een dergelijke vorming georganiseerd worden, binnen het bredere 

kader van de ‘child friendly justice’-richtlijn.
17

 Justitie moet kindvriendelijker worden en ons inziens mogen 

deze vormingen dan ook niet beperkt worden tot de jeugdadvocaten en magistraten van de familierechtbank, 

omdat kinderen op zoveel meer manieren in aanraking kunnen komen met justitie bv. als getuige, als 

slachtoffer, als kind van een dader of slachtoffer, … 
18

 

Vooraleer een procedure bij het Comité gestart kan worden moeten alle nationale rechtsmiddelen uitgeput 

zijn.
19

 Wanneer kinderen niet in de mogelijkheid zijn om zelf gebruik te maken van de nationale rechtsmiddelen 

wordt hen de kans ontnomen om hun rechten op grond van het Klachtenprotocol (en het IVRK) uit te oefenen. 

Zo is er het voorbeeld van een jongen die geplaatst was in de bijzondere jeugdzorg, met een contactverbod 

voor de ouders. In de instelling waar hij verbleef werd hij misbruikt maar door het contactverbod konden de 

ouders geen burgerlijke partijstelling indienen voor hun zoon en zelf kon de jongen geen stappen ondernemen.  

Daardoor kunnen we het informeren over het klachtenprotocol niet los zien van een algemenere verbetering 

van de toegankelijkheid en kindvriendelijkheid van justitie. Hiertoe is onder meer een verruimde toegang tot 
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het gerecht voor minderjarigen noodzakelijk. Aangezien het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
20

 en 

de Raad van State
21

 in een aantal arresten de procesbekwaamheid van minderjarigen met voldoende 

onderscheidingsvermogen heeft erkend en de ‘child friendly justice’-richtlijn van de Raad van Europa hierop 

aanstuurt vragen wij aan de Belgische overheid om dringend werk te maken van deze uitbreiding.
22

   

Daarnaast mag niet vergeten worden dat de juridische tweedelijnshulp uitgebreid moet worden tot de 

klachtenprocedures, zodat minderjarigen over voldoende juridische ondersteuning kunnen beschikken 

wanneer zij een klacht willen indienen. De advocaat die het kind bijstaat op grond van deze juridische 

tweedelijnshulp moet een jeugdadvocaat zijn, die een gedegen opleiding gekregen heeft op het vlak van 

jeugdrecht, kinderrechten en het Klachtenprotocol.
23

 We herhalen dan ook onze aanbeveling aan de overheid 

om werk te maken van de wettelijke verankering van de jeugdadvocatuur, zodat er kwaliteitseisen gesteld 

kunnen worden aan de opleiding en de jeugdadvocaten.
24

  

Wat de toegang tot het Comité onder het Klachtenprotocol betreft is het ook van essentieel belang dat er een 

ruime invulling gegeven wordt aan wie de kinderen mag vertegenwoordigen bij het indienen van een klacht 

voor het Comité. Hier een beperking invoeren zou immers leiden tot een beperking van de toegang van 

kinderen tot hun rechten overeenkomstig het Klachtenprotocol, wat te allen tijde moet vermeden worden.  

3. Diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met kinderen in aanraking komen moeten op een 

uitgebreide manier geïnformeerd worden over het Klachtenprotocol en de toepassing ervan in de 

praktijk. 

4. Om de verschillende diensten de mogelijkheid te geven om deze informatie te implementeren in hun 

structuur, raden wij ook aan om vormingen te organiseren waarin kennis en de tools om die kennis in de 

praktijk toe te passen worden aangereikt.  

5. Er moet dringend werk gemaakt worden van een verruimde toegang tot het gerecht voor 

minderjarigen.
25

 

6. Het is noodzakelijk om de juridische tweedelijnshulp uit te breiden naar klachtenprocedures en om de 

jeugdadvocatuur wettelijk te verankeren. Op die manier kan de minderjarige over voldoende en 

kwaliteitsvolle juridische ondersteuning beschikken wanneer hij/zij een klacht wil indienen. 

7. De Kinderrechtencoalitie pleit voor een ruime invulling van wie het kind/de kinderen mag 

vertegenwoordigen bij het indienen van een klacht voor het Comité. 
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AMENDEMENTEN AAN HET KLACHTENPROTOCOL 

Het Klachtenprotocol voorziet niet in een collectieve klachtenprocedure, terwijl een collectieve 

klachtenprocedure een enorme meerwaarde zou bieden aan het werk dat het Comité levert op grond van dit 

protocol.  

Een collectieve klachtenprocedure werd door een expert omschreven als een preventief, efficiënt, 

beschermend en effectief instrument in het zoeken naar oplossingen, in het bijzonder voor kinderen en 

jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden.
26

 Niet alle kinderen bevinden zich immers 

in de mogelijkheid om de naleving van hun rechten af te dwingen en eventueel de stap te zetten naar het 

Comité. Denk hierbij aan bvb. slachtoffers van genitale verminking, gedwongen huwelijken, … Dit zijn zeer 

kwetsbare groepen die vaak zelf niet de weg vinden naar het Comité en door een collectieve 

klachtenprocedure toch een stem kunnen krijgen.  Ook wanneer de slachtoffers niet kunnen geïdentificeerd 

worden, zoals bvb. slachtoffers van kinderpornografie zorgt een collectieve klachtenprocedure ervoor dat deze 

slachtoffers niet in de kou blijven staan.
27

   

Binnen een collectieve klachtenprocedure is het ook niet nodig dat er een geïdentificeerd slachtoffer is. Zo 

kunnen klachten van kinderen die door hun situatie of het opgelopen trauma liever anoniem blijven toch 

behandeld worden. Bovendien kan een collectieve klachtenprocedure een werklastvermindering voor het 

Comité met zich meebrengen omdat het zich niet meer over verschillende gelijkaardige procedures moet 

uitspreken.
28

 

Een collectieve klachtenprocedure ook een mooie aanvulling vormen op de landenrapportage. De 

landenrapportage houdt in dat elke 5 jaar bekeken wordt hoe de kinderrechten in een verdragsstaat benaderd 

worden, wat zorgt voor een brede analyse. Daarnaast zorgt een collectieve klachtenprocedure er voor dat er 

kan ingespeeld worden op acute situaties, waardoor een maximale bescherming van kinderen en jongeren 

bereikt kan worden.
29

 

Oorspronkelijk was er in het Klachtenprotocol voorzien in een collectieve klachtenprocedure.
30

 Uiteindelijk 

werd de collectieve klachtenprocedure echter verwijderd uit het ontwerp, tegen de wil van verschillende 

experts, de NGO Group for the CRC
31

 en Unicef in. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vraagt dan ook aan de 

Belgische overheid om gebruik te maken van hun recht om amendementen aan het Klachtenprotocol voor te 

stellen
32

 om op die manier de collectieve klachtenprocedure in het Klachtenprotocol te laten opnemen. We 

mogen immers niet blind zijn voor het feit dat kinderen zich nog steeds in een afhankelijke positie bevinden en 

dat ze niet altijd zelf de stap kunnen zetten naar het Comité. Hierbij is het dan ook belangrijk om, zoals we 
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eerder reeds aanhaalden, een ruime invulling te geven aan wie de kinderen mag vertegenwoordigen bij het 

indienen van een klacht bij het Comité.  

8. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vraagt met aandrang dat de Belgische overheid zijn recht om 

amendementen aan het Klachtenprotocol voor te stellen gebruikt om de collectieve klachtenprocedure 

in het Klachtenprotocol te laten opnemen. 


