Interpretatieve verklaringen België bij het VN
Kinderrechtenverdrag
Bij de neerlegging van de bekrachtigingsoorkonde heeft België de volgende interpretatieve
verklaringen afgelegd:
1. In verband met artikel 2, lid 1, legt de Belgische Regering niet-discriminatie op grond van nationale
afkomst uit als niet noodzakelijk de verplichting voor de Staten inhoudend om aan vreemdelingen
dezelfde rechten te waarborgen als aan de eigen onderdanen. Dit begrip moet worden verstaan als
ertoe strekkende iedere willekeurige gedraging uit te bannen, doch niet verschillen in behandeling,
stoelend op objectieve en redelijke overwegingen, overeenstemmend met de beginselen die in
democratische samenlevingen gelden.
2. De artikels 13 en 15 zullen door de Belgische Regering worden toegepast in de context van de
bepalingen en de beperkingen welke in de artikels 10 en11 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950,
door gezegd Verdrag worden opgesomd of toegestaan.
3. De Belgische Regering legt lid 1 van artikel 14 in die zin uit, dat het recht van het kind op vrijheid
van gedachte, geweten en godsdienst, overeenkomstig de geldende bepalingen van het artikel 18
van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van 19 december 1966
evenals van het artikel 9 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, ook de vrijheid impliceert om zijn godsdienst of
overtuiging te kiezen.
4. Met betrekking tot lid 2 b.(v) van artikel 40 is de Belgische Regering van oordeel dat de uitdrukking
“overeenkomstig de wet” in fine van deze bepaling betekent dat:
a) deze bepaling niet van toepassing is op minderjarigen die krachtens de Belgische wet in tweede
aanleg schuldig zouden zijn bevonden en veroordeeld, ten gevolge van een beroep ingesteld tegen
hun vrijspraak in eerste aanleg;
b) deze bepaling niet van toepassing is op minderjarigen die krachtens de Belgische wet rechtstreeks
verwezen worden naar een hoger rechtscollege zoals het Hof van Assisen.

