Samenvattende Nederlandse vertaling List of Issues
België (juli 2018)
Lijst van bijkomende vragen mbt het vijfde en zesde
periodieke rapport van de Belgische staat
De Belgische staat wordt gevraagd om in max 10.700 woorden, onderstaande bijkomende
vragen te beantwoorden tegen 12 oktober 2018.

Deel I

1. Welke maatregelen werden getroffen ten behoeve van de coördinatie tussen het
federale, communautaire, regionale en lokale niveau. Welke rol speelt de Nationale
Commissie voor de rechten van het kind hierbij. Is de Belgische staat van plan om een
nationale strategie of actieplan te adopteren mbt de naleving van het
Kinderrechtenverdrag (par.24 en 33 staatsrapoprt)?
2. Hoe worden budgetten ten behoeve van kinderen bepaald en geïdentificeerd, meer
bepaald mbt kwetsbare kinderen waaronder kinderen op de vlucht, kinderen met
migratie-achtergrond, Roma kinderen, straatkinderen, kinderen in armeode en andere
3. Hoe zal de staat een systeem ontwikkelen om centraal data te verzamelen en te
analyseren, gespecifieerd naar leeftijd, geslacht, etnische en Nationale achtergrond,
geografie, handicap, migratie-statuut en socio-economische situatie, om de impact
van wet- en regelgeving na te gaan binnen alle domeinen bepaald in het
Kinderrechtenverdrag?
4. Welke maatregelen werden genomen om de participatie van alle kinderen te promoten
bij beleidsbeslissingen, op school, in de gemeenschap en binnen het gezin, met extra
aandacht voor kwetsbare kinderen?
5. Welke maatregelen heeft de Belgische staat genomen mbt het wettelijk verbieden van
elke vorm van geweld jegens kinderen, zowel binnen het gezin, plaatsing of in opvang.
Gelieve te specifiëren welke maatregelen werden genomen om sexueel geweld en
misbruik jegens kinderen onmogelijk te maken.
6. Wat zijn de investeringen in kinderopvang en de toegankelijkheid hiervan voor alle
kinderen, met inbegrip van sociaal kwetsbare gezinnen. Hoe zullen de verschillen in
opvangcapaciteit tussen de Franse en Vlaamse gemeenschap worden weggewerkt? Zal
de wet mbt het statuut voor pleegouders worden aangepast met het oog op het
bewaken van het gezag van de biologische ouders, het vermijden van de scheiding van
kinderen van hun biologische familie en het vermijden van langdurige plaatsingen?
7. Hoe zal de toegang tot gespecialiseerde zorg voor kinderen met een handicap
gegarandeerd worden in beide gemeenschappen (par.110-120 staatsrapport)? Met
welke maatregelen (inclusief budgettaire) zal de toegang tot het inclusief regulier
onderwijs voor kinderen met een handicap worden mogelijk gemaakt?
8. Hoe zullen de drempels tot (geestelijke en fysieke) gezondheidszorg voor kinderen
worden weggewerkt, gezien de financiële kosten, wachtlijsten en gebrek aan
infrastructuur? Welke maatregelen zullen worden genomen tegen genitale verminking
en gedwongen kindhuwelijken (par.133-135 staatsrapport)?
9. Wat waren de resultaten van het Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan 2013-2014
en het derde federale armoedebestijdingsplan 2016-2019, vooral mbt de bestrijding
van de kinderarmoede. Welke maatregelen zullen worden genomen om de huisvesting
van kwetsbare kinderen te verbeteren?
10. Hoe zullen de schoolkosten en de ongelijke toegang tot kwaliteitsonderwijs worden
aangepakt? Welke vooruitgang werd geboekt inzake schooluitsluitingen en pesten in
het onderwijs?
11. Gelieve ons actuele informatie te verstrekken mbt de behandeling van kinderen in
asielaanvragen, met of zonder hun familie, in het bijzonder wat betreft mogelijke
detentie en de toegang tot geschikt onderdak gedurende elke fase van de
asielaanvraag. Hoe wordt het hoger belang van het kind toegepast in asielprocedures?

12. Welke maatregelen worden genomen om het broeikaseffect te verminderen, vooral in
de transportsector, met als doel de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen
voor kinderen te beperken in België en daarbuiten. Welke maatregelen werden
genomen om de luchtvervuiling te verminderen?
13. Welke maatregelen werden genomen om de aanbevelingen van het Comité na te komen
mbt paragraaf 18 van het facultatief protocol, nl de re-integratie van kinderen uit
conflictgebieden. Wat wordt gedaan om Belgische kinderen van Syriëstrijders te
beschermen tegen gevaar?
14. Welke maatregelen werden getroffen om de aanbevelingen mbt kinderprostitutie,
kinderpornografie en kinderhandel na te komen, zowel wat betreft preventie, sexueel
toerisme als bescherming van slachtoffers. Wat werd gedaan om het fenomeen van
tienerpooiers of ‘loverboys’ te vermijden?

Deel II
15. Gelieve ons in maximum 3 pagina’s inlichtingen te verschaffen mbt:
a/ nieuwe wetgeving en hun toepassing
b/ nieuwe of hervormde instellingen en hun mandaat
c/recent ingestelde instrumenten mbt mensenrechten

Deel III
Data, statistieken en andere informatie, indien beschikbaar
16. Gegevens mbt de bestede budgetten van de afgelopen 3 jaar in de sector van kinderen
en welzijn, met toevoeging van welk percentage van het BNP en totale overheidsbudget dit
betreft. Gelieve aan te geven hoe deze budgetten worden verdeeld over de
gemeenschappen.
17. Gegevens en statistieken van de laatste 3 jaar, opgesplitst naar leeftijd, geslacht,
etnische en nationale achtergrond, geografie, sociaal-economisch milieu en migratiestatuut
mbt:
a/ gevallen van geweld en misbruik jegens kinderen, met inbegrip van alle vormen
van lijfstraffen en straffen uitgesproken door de overheid
b/kinderen die asiel aanvragen, met inbegrip van kinderen in detentiecentra, in
opvanginitiatieven en op straat
c/ kinderen tewerkgesteld in de informele sector en kinderen op straat
d/ kinderen in armoede en ongeschikte woningen
e/ kinderen die het slachtoffer zijn van schadelijke praktijken als genitale verminking
en kindhuwelijken
18. Gegevens en statistieken van de laatste 3 jaar, opgesplitst naar leeftijd, geslacht,
etnische en nationale achtergrond, geografie, sociaal-economisch milieu en migratiestatuut
mbt:
a/ kinderen gescheiden van hun ouders
b/ kinderen geplaatst in instellingen
c/ kinderen geplaatst in familiale opvang

d/ adoptie-kinderen
19. Gegevens en statistieken van de laatste 3 jaar, opgesplitst naar leeftijd, geslacht,
etnische en nationale achtergrond, geografie, sociaal-economisch milieu en migratiestatuut
mbt:
a/ kinderen die leven bij hun familie
b/ kinderen die leven in instellingen
c/ kinderen in het regulier lager onderwijs
d/ kinderen in het regulier secundair onderwijs
e/ ongeschoolde kinderen
g/ kinderen verlaten door hun familie
20. Gegevens en statistieken van de laatste 3 jaar, opgesplitst naar leeftijd, geslacht,
etnische en nationale achtergrond, geografie, sociaal-economisch milieu en migratiestatuut
over kinderen in conflict met de wet die werden:
a/ gearresteerd
b/ geplaatst in voorlopige detentie
c/ geplaatst in detentie
d/ geplaatst in niet-juridische programma’s
21. Updates van gegevens in het rapport die onvolledig of niet meer actueel zijn
22. Een lijst van prioritair aan te pakken domeinen mbt het kinderrechtenverdrag

