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De voorzitter: De heer Wienen heeft het woord.
De heer Wim Wienen: Minister, ik dank u voor uw antwoord.
Men zegt dat restrictief opvoeden slecht is voor de kinderen. Als ik tegen mijn kinderen
‘neen’ zeg, blijft dat over het algemeen ‘neen’. Ik ben wel in die zin geëvolueerd ten opzichte
van mijn ouders, dat als ik aan mijn vader ‘waarom niet’ vroeg, hij ‘daarom’ antwoordde,
terwijl ik toch probeer te argumenteren waarom ik iets geen goed idee vind. Maar het blijft
‘neen’. Dat blijft dus restrictief opvoeden. Ik denk dat opvoeden niet kan zonder restricties te
stellen. Dat is essentieel aan opvoeding, al kun je je kinderen natuurlijk wel een argumentatie
meegeven waarom je tot die beslissing komt. Dat wou ik even kwijt.
Ik zie dat er van alles gebeurt. Het is terecht dat het Kenniscentrum Media ook richting de
ouders werkt. Zij kunnen immers beter dan een klein kind of een jonge adolescent inschatten
of iets goed of slecht is voor de opvoeding. De ouders hebben daar een cruciale rol te spelen.
U kent mijn standpunt daarover: het is niet aan het onderwijs om kinderen op te voeden.
Onderwijs moet kennis overdragen. Het is aan ouders om kinderen op te voeden.
Daarom ben ik blij dat er van alles gebeurt. Maar ik betuig wel mijn spijt over het feit dat het
Kenniscentrum Media er zo laat in de legislatuur gekomen is. U hebt aangekondigd dat er in
het voorjaar van 2014 een stuk over gaming online komt. De oprichting van een
kenniscentrum was een belangrijk punt in de regeerverklaring. Dat had mijns inziens dus toch
iets sneller gekund. Maar ik ben toch gematigd tevreden over het feit dat het effectief gebeurt.
De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.
Minister Tinne Rombouts: Ik dank de minister voor het antwoord. Het kenniscentrum doet
al activiteiten, maar heeft natuurlijk ook een zekere opbouw nodig. Ik ga ervan uit dat dit nog
een zeer sterk vervolg zal krijgen. Sensibilisering is iets waar je permanent aandacht voor
moet blijven hebben. Het houdt niet op met een aantal jaren te investeren. Er komen nieuwe
ouders, dus we zullen permanent moeten blijven sensibiliseren.
Ik begrijp de reactie ten aanzien van de opleiding. De markt heeft in dezen een heel
belangrijke rol te spelen. De vraag is in hoeverre je een markt kunt bijsturen. Enerzijds moet
je sensibiliseren bij de vragende partij, zijnde de consument, maar anderzijds denk ik dat de
producent ook wel een belangrijke rol kan spelen. Ik wil vragen, minister, om in de contacten
met de gamesector en de ontwikkelaars zelf ook die ethische vraag permanent op tafel te
leggen. Op een bepaald moment overschrijd je een grens, en dan krijg je een verbod. Daar
bewijst de sector zichzelf ook geen dienst mee. Dat vraagstuk zou bij hen ook een permanent
vraagstuk moeten zijn. Daarom wil ik u vragen om dat steeds onder de aandacht te blijven
brengen.
De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.
– De heer Chris Janssens treedt als waarnemend voorzitter op.
■
Vraag om uitleg van mevrouw Danielle Godderis-T’Jonck tot de heer Pascal Smet,
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de
minimissverkiezingen
- 2331 (2012-2013)
De voorzitter: Mevrouw Godderis heeft het woord.
Mevrouw Danielle Godderis-T’Jonck: Minister, na Frankrijk gaan ook in ons land
stemmen op om schoonheidswedstrijden voor kinderen af te schaffen. De Waalse minister
van Jeugd, Jean-Marc Nollet, pleit voor een verbod. U hebt ook reeds gereageerd in de media.
U roept in de eerste plaats op tot overleg.
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Ook de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen heeft zich er al over gebogen.
In zijn advies nummer 136 doet de raad onder meer een aantal aanbevelingen: “De Federale
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Toezicht op de sociale
wetten moeten rekening houden met de gendermainstreamingwet en de genderdimensie
meenemen in hun rapporten, in het bijzonder moet men hun statistieken verdelen naar
geslacht. Het toezicht op de sociale wetten moet over duidelijke richtlijnen kunnen
beschikken om, geval per geval, de aanvragen tot afwijking te kunnen beoordelen. Bij deze
richtlijnen mag men niet enkel rekening houden met de fysieke inspanning die komt kijken
bij een bepaalde vorm van arbeid. Maar ook de mentale inspanningen en de gevolgen voor de
ontwikkeling van de persoonlijkheid. Zoals voorzien in de wet van 16 maart 1971 over de
arbeid, moet de Raad aangaande kinderarbeid effectief samengesteld worden, welke
richtlijnen en wettelijke omkadering zou moeten bieden voor deze minimissverkiezingen.”
Minister, ik weet dat deze aanbevelingen vooral gericht zijn op het federale niveau. Op welke
manier kan Vlaanderen in deze materie een initiatief nemen? De aanbeveling om te voorzien in
richtlijnen lijkt een goede zaak. Op welke manier kunnen die richtlijnen tot stand komen? Hebt
u reeds contact gehad met de Waalse minister van Jeugd? Hoe zult u dit verder opvolgen?
De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.
Minister Pascal Smet: Het organiseren van schoonheidsverkiezingen voor kinderen of
minimissverkiezingen is ook in België niet onomstreden. Het debat is eerst in Franstalig
België ontstaan. De wetgeving op kinderarbeid is een federale aangelegenheid. Het Bureau
van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen heeft zich in zijn advies
daarover uitgesproken.
Uit al deze adviezen blijkt dat er niet wordt gepleit voor een verbod zonder meer, maar wel
voor een sensibilisering van ouders en van organisatoren. Zo werd de mogelijkheid geopperd
om te werken met een charter dat ondertekend zou moeten worden door de organisatoren.
Daarin moet staan dat de organisatie gescheiden moet zijn van die voor volwassenen, het
gebruik van make-up verboden is, evenals onaangepaste kledij, en dat er duidelijke selectieen evaluatiecriteria zijn.
Vanuit mijn coördinerende bevoegdheid kinderrechten schreef ik op 30 september een brief
naar mijn federale collega, minister Milquet. Ik heb haar gevraagd om een evenwicht tussen
het ouderlijk gezag en de vrijheid van opvoeding enerzijds, en het welzijn en de draagkracht
van de kinderen anderzijds in de beoordeling mee te nemen. Ik heb ook gevraagd om alle
bevoegde en betrokken ministers van de deelstaten samen te brengen voor een overleg. Dat
overleg wordt het beste voorbereid in een gemeenschappelijke inhoudelijke en juridische nota
van Bruno Vanobbergen, de Vlaamse kinderrechtencommissaris, en de heer Bernard De Vos,
Délégué général aux Droits de l’Enfant bij de Franse Gemeenschap.
Ik heb die brief ook in kopie aan Waals minister Nollet gestuurd. Hij heeft mijn brief aan
federaal minister Milquet ondersteund, met de vraag om zo’n vergadering bijeen te roepen.
Bovendien heeft hij de opdracht gegeven om juridisch advies uit te werken. Dat loopt. Zodra
het advies er is, zal federaal minister Milquet een initiatief nemen om minister Nollet,
zichzelf en mij, samen met de twee kinderrechtencommissarissen bij elkaar te brengen, om
uit te zoeken hoe we dit verder moeten aanpakken in gemeenschappelijk overleg.
De voorzitter: Mevrouw Godderis heeft het woord.
Mevrouw Danielle Godderis-T’Jonck: Meisjes mogen volgens mij vanaf de leeftijd van 16
jaar aan een officiële schoonheidswedstrijd deelnemen. Ik heb niets tegen minimissverkiezingen in de kleuterklas op school. Dat gebeurt op een speelse wijze. Als we daarmee
beginnen, dan gaat het vooral over een ideaal schoonheidsbeeld voor veel meisjes. Dan heb ik
het nog niet over meisjes die eetstoornissen ontwikkelen voor dat ideale schoonheidsbeeld. Er
zijn al kinderen die daaraan lijden vanaf 8, 9 en 10 jaar. En dat is heel vroeg om deel te
nemen aan minimissverkiezingen.
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Minister, ik wacht op een antwoord van uw collega’s in de Kamer.
Minister Pascal Smet: Dat antwoord moeten we samen formuleren, maar het is logisch dat
we eerst samenzitten om de juridische mogelijkheden te bekijken. Ik neem uw input zeker
mee.
De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.
■
Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de onduidelijke toekomst van
jeugdverenigingen die werken met jongeren met een handicap
- 172 (2013-2014)
De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord.
Mevrouw Sabine Poleyn: Voorzitter, minister, collega’s, het is vandaag onduidelijk wat de
toekomst is van sommige jeugdwerkorganisaties die zich in de loop der jaren hebben
gespecialiseerd in het aanbieden van vrijetijdsinitiatieven voor maatschappelijk kwetsbare
jongeren. In West-Vlaanderen gaat het bijvoorbeeld over vzw Oranje, De Stroom en Op Stap.
Ik schets even de geschiedenis van hoe ze vroeger werden gefinancierd. Sinds 1997 konden
de Vlaamse provinciebesturen worden gesubsidieerd voor het opstellen en uitvoeren van een
jeugdbeleidsplan. De decretale regeling van toen voorzag ook in een extra ondersteuning van
jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Regionale jeugdwerkinitiatieven die werkten met gehandicapte kinderen en jongeren, werden
tussen 2003 en 2007 ondersteund vanuit het decreet gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid
en dit via een garantieregeling. Het decreet bood een structurele oplossing voor ondersteuning
van die jeugdwerkinitiatieven. De extra middelen voor de gehandicaptensector werden
behouden, maar de provinciebesturen konden zelf beslissen hoe en welke gehandicaptenwerkingen ze ondersteunden. In West-Vlaanderen kregen organisaties zoals vzw Oranje en
Werkgroep Vorming en Aktie (WVA) dan ook subsidies vanuit de provincie. Decretaal had
Vlaanderen in die jaren dus de bevoegdheid jeugdwerk met gehandicapte jongeren aan de
provincies overgedragen.
Bij de interne staatshervorming werden de bevoegdheden inzake jeugd voor de provincies
beperkt, eerst en vooral op basis van het gewijzigde artikel 2 van het Provinciedecreet, en
door de bepalingen in de bestuursakkoorden die werden afgesloten tussen Vlaanderen en de
provincies. In het West-Vlaamse bestuursakkoord werd binnen het beleidsveld Jeugd
afgesproken dat de provinciale bevoegdheden die zijn omschreven in artikel 8 daaronder
vallen.
De provincie zet binnen dit kader in op twee aangelegenheden. Ten eerste, het voeren van een
impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent, en ten tweede, het voeren van een
impulsbeleid ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. De invulling van
deze aangelegenheden werd geïnspireerd door het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams
Actieplan Kinderrechten van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering verbindt er zich
toe minimum één overlegmoment per jaar te plannen tussen het provinciebestuur en de
Vlaamse minister bevoegd voor de jeugd, alsook twee overlegmomenten per jaar tussen de
afdeling Jeugd van Vlaanderen en de afdeling Jeugd van de provinciale bevoegde diensten.
Het genoemde artikel luidt als volgt: “De provinciebesturen zijn bevoegd voor het voeren van
een impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent, en ter uitvoering van het
Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid.”
Over het geven van subsidies lezen we in artikel 8 van het decreet over het jeugdbeleid dat de
provincies niet bevoegd zijn voor het subsidiëren van verenigingen waaraan de Vlaamse

