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van TINE SOENS
datum: 23 juni 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Vlaams Actieplan Kinderrechten - Administratieve procedures en sancties (2)
In mijn schriftelijke vraag nr.163 van 26 maart 2015 vroeg ik naar de opvolging van de
administratieve procedures en sancties binnen het Vlaams Actieplan Kinderrechten. De
opmaak van de decretale en reglementaire bepalingen die het hoorrecht van kinderen in
administratieve procedures moet waarborgen, werd wegens tijdsgebrek uitgesteld. Ook
het overleg met gemeenten over de mogelijke alternatieven voor gemeentelijke
administratieve sancties (GAS) werd uitgesteld.
In zijn antwoord verwees de minister naar het Kenniscentrum Kinderrechten dat bezig is
met de opmaak van een overzicht van de decretale en reglementaire bepalingen inzake
participatie en hoorrecht. Dit zou tegen de zomervakantie af moeten zijn. Wat betreft het
overleg over de alternatieven voor GAS antwoordde de minister dat hij de procedure voor
het Grondwettelijk Hof wou afwachten. Met het arrest van 23 april heeft het
Grondwettelijk Hof de bezwaren tegen de wetgeving verworpen.
1. Is het overzicht van de decretale en reglementaire bepalingen inzake participatie en
hoorrecht inmiddels rond? Zo neen, wanneer kan dit worden verwacht?
2. Nu het arrest van het Grondwettelijk Hof beschikbaar is, plant de minister alsnog een
overleg met de gemeenten met betrekking tot alternatieven voor GAS? Zo ja, wat is
de timing daarvan? Zo neen, waarom niet?

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 249 van 23 juni 2015
van TINE SOENS

1. Momenteel legt het Kenniscentrum Kinderrechten de laatste hand aan de
inventarisatie van wetgevende en reglementaire initiatieven ter bevordering van de
participatie van kinderen op het niveau van de Vlaamse overheid. Ik verwacht dit
overzicht eerstkomend.
2. Gelet op het feit dat het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de GASreglementering niet in strijd is met de kinderrechten, plan ik niet meteen nog een
overleg met de gemeenten. Ik wens de lokale besturen er wel op te wijzen dat er bij
de opmaak of herwerking van de individuele zonale GAS-reglementen moet op
toegezien worden dat ook hier de kinderrechten niet worden geschonden, en dat in de
toepassing ervan waar mogelijk eerst alternatieven worden overwogen wanneer
minderjarigen betrokken zijn. Ik plan hiervoor na het zomerreces een schrijven aan de
lokale besturen. Tevens wil ik de lokale jeugdraden wijzen op hun adviesfunctie. Zij
zijn een geschikte partner om de lokale besturen, bij eventuele bekommernissen, er
op te wijzen oog te hebben voor de kinderrechten.

