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Dames en heren,
 Voor de 4de keer sta ik hier als Vlaamse minister van Jeugd, bevoegd voor de
coördinatie van het kinderrechtenbeleid. En dat is een hele eer en een waar
genoegen voor mij. Ook nu weer ben ik onder de indruk van het werk van
het kinderrechtencommissariaat. Even een bloemlezing:
 Organisatie van studiedagen: Krunches, voorstelling boek over
kinderarmoede ‘spelen in zwarte sneeuw…
 Aanwezigheid in de media om standpunten in te nemen ter verdediging van
de rechten van kinderen en jongeren
 Actieve deelname aan werkgroepen, zowel van het beleid als van het
middenveld, om situatie van kwetsbare kinderen en jongeren in de praktijk
te verbeteren
 150 pagina’s, bijlagen niet inbegrepen. Ook zaken die mij, als lid van de
regering, een spiegel voorhouden van wat we wel of nog niet gedaan op het
vlak van kinderrechten, met adviezen van het kinderrechtencommissariaat.
Wat me telkens raakt, zijn de persoonlijke verhalen van kinderen, jongeren,
ouders, grootouders, begeleiders… waarmee het
Kinderrechtencommissariaat zijn jaarverslag onderbouwt en doorspekt. Dat
maakt dat het een jaarverslag is van vlees en bloed.
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 Als er één rode draad is die ik meen te ontwaren, is het die van het ‘belang
van het kind’ en de veelheid aan situaties waar het zijn toepassing vindt:
inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking;
o asiel- verblijfsprocedures voor kinderen op de vlucht;
gezondheidszorg, zowel de eerstelijnsgezondheidszorg als de
geestelijke; kinderopvang; jeugdhulp; pesten; sancties op school;
leerlingenbegeleiding; sport; interlandelijke adoptie; geweld in het
gezin; scheiding; en wat ik aan deze lijst nog graag toevoeg is het
belang van het kind in het jeugdwerk. Zo neemt de deontologische
code voor het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren Uit De Marge (2010) het belang van het kind als eerste
uitgangspunt.
 Dat viel me op omdat ik bij het begin van mijn ambtstermijn, in december
2014, de Europese Conferentie over het belang van het kind samen met
mijn collega’s van de federale overheid (Koen Geens) en de Franse
Gemeenschap (Rudy Demotte) heb georganiseerd. Conclusies en een
publicatie waren het resultaat. Ondertussen zorgden we voor de vertaling
naar het Nederlands van de algemene commentaar van de Verenigde
Naties. En werkt mijn administratie in overleg met onder meer KEKI en
collega’s van welzijn verder aan de concretisering van dit belangrijke begrip
naar de Vlaamse context.
 Het voorbije jaar stond in het teken van de rapportage van België over de
toepassing van het kinderrechtenverdrag. De coördinatie van de rapportage
ligt bij de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Op 14 juli
2017 werd het officiële rapport van België overgemaakt aan de Verenigde
Naties.
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 Bij de opmaak van het rapport moesten we ons beperken tot een 50-tal
pagina’s. We besloten onze aandacht te richten op een aantal uitdagingen
die ik ook nu weer in het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat
zie terugkomen: migratie, kinderarmoede, participatie in de gedwongen
hulpverlening, jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg, handicap,
onderwijs, justitie en het geïntegreerde kinderrechtenbeleid. Ik kijk uit naar
de aanvullingen in de alternatieve rapporten waaronder dat van het KRC.
 Ondertussen werkt de Nationale Commissie verder aan de actualisatie van
nationale indicatoren kinderrechten. Hiermee zetten we België op de kaart
met een goede praktijk. Indicatoren zijn belangrijk. Meten is weten. Maar
hoe doe je het dan? Op een conferentie die de NCRK organiseert op 9
februari 2018 zal dit voorgesteld worden en getoetst worden aan de
expertise en ervaring van eminente, internationale experten.
 Ook op 14 juli keurde de Vlaamse Regering het tussentijds rapport over de
uitvoering van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goed. Ik dank het
Kinderrechtencommissariaat van harte voor het advies. Ik zal ermee
rekening houden bij de aanpassing die ik plan met betrekking tot het jeugden kinderrechtenbeleidsplan. Binnenkort zal ik de regering voorstellen om
het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid zo aan te passen dat
het plan van de volgende regering actiegerichter zal zijn dan het
voorliggende beleidsplan.
 Ik nam de cijfers van de doorverwijzingen door het
Kinderrechtencommissariaat er even bij. Wat me opvalt, is dat Awel, de
kinder- en jongerentelefoon een evenwaardige plaats inneemt naast de
Jongerenadviescentra/de JAC’s, de Centra Algemeen Welzijnswerk/CAW en
de Centra Leerlingenbegeleiding. Ik ben zeer blij met de professionele
manier van werken van Awel en haar bereikbaarheid voor kinderen en
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jongeren. In het kader van de laatste subsidieronde heb ik dan ook beslist
om de middelen voor Awel substantieel te verhogen naar 462.000 euro in
2018.
 Zoals vorige jaren zal ik ook nu de knelpunten en aanbevelingen uit het
jaarverslag opvolgen in samenwerking met mijn collega-ministers en de
aanspreekpunten Jeugd- en Kinderrechtenbeleid bij de departementen en
agentschappen van de Vlaamse overheid.
 Ik dank u.
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