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Europese conferentie over het “hoger belang van het kind” - Output
Op 9 en 10 december 2014 hebben de verschillende Belgische overheden in Brussel, in
samenwerking met de afdeling Rechten van het Kind van de Raad van Europa, een
Europese conferentie over het “hoger belang van het kind” georganiseerd. Dit evenement
vond plaats in het kader van de 25ste verjaardag van het VN-Verdrag inzake de Rechten
van het Kind. Periodes van economische, financiële, maatschappelijke crisissen en van
milieucrisissen zijn vaak schadelijk voor kinderen en voor de verdediging en de
bevordering van hun belangen. De conferentie wenste de uitdagingen te bestuderen die
de tenuitvoerlegging van dit complexe begrip meebrengt voor de beslissende actoren. De
Vlaamse Gemeenschap was partner in de organisatie hiervan.
Kan de minister enige duiding geven over de output van deze conferentie en de gevolgen
hiervan voor het Vlaams beleid?
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Het Vlaamse ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media (afdeling Jeugd), de FOD
Justitie en de Franse Gemeenschap organiseerden in samenwerking met de dienst
Kinderrechten van de Raad van Europa, op 9-10 december 2014 in Brussel een Europese
conferentie over het belang van het kind. De conferentie beoogde een dialoog tussen
theorie en praktijk. Ze kaderde in de prioriteiten die door het Belgische voorzitterschap
van het Comité van ministers van de Raad van Europa werden gekozen onder het thema
"bevordering en realisatie van mensenrechten". Dit evenement stond in het teken van de
25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.
De conferentie streefde drie doelstellingen na:
-

een stand van zaken opmaken van het begrip en de toepassing van het belang van
het kind in de internationale context en de verschillende nationale contexten,
de beperkingen opsporen die beleidsmakers in de praktijk tegenkomen bij de
toepassing van het belang van het kind en mogelijke oplossingen schetsen,
ethische, procedurele en praktische richtlijnen ontwikkelen die de mensen in de
praktijk (professionelen) en beleidsmakers ondersteunen bij het in overweging
nemen van het belang van het kind.

De eerste dag van de conferentie was gewijd aan het belang van het kind in het
algemeen; de tweede dag aan het belang van het kind in familiale aangelegenheden.
Het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI) leverde op vraag van de afdeling Jeugd een
beleidsadvies af dat hielp om de onderwerpen die op de conferentie aan bod kwamen, af
te bakenen.
De besluiten van de conferentie zullen voorgelegd worden aan het Comité van ministers
van de Raad van Europa. Zowel voor België als voor de Raad van Europa was het
belangrijk dat alle partners aanwezig waren: experten, professionelen en beleidsmakers.
Ook kinderen zelf konden onrechtreeks hun standpunten en mening vertolken.
Op basis van de feedback die we mochten ontvangen, blijkt dat zowel deelnemers als de
sprekers zeer tevreden waren. De inbreng van de sprekers en de deelnemers in de
plenaire sessies en de workshops heeft ertoe bijgedragen dat we de drie vooropgezette
doelstellingen hebben kunnen bereiken.
Wat betreft de Vlaamse impact kan ik verwijzen naar het hierboven vermelde
voorbereidende werk van KEKI en de deelname vanuit Vlaanderen aan de conferentie.
Naast de afdeling Jeugd en KEKI waren onder meer vertegenwoordigd het departement
Welzijn,
Volksgezondheid
en
Gezin,
het
Kinderrechtencommissariaat,
de
Kinderrechtencoalitie, de Vlaamse Jeugdraad, de Gezinsbond en het Steunpunt
Jeugdhulp. Verder zal de afdeling Jeugd de opvolging ook op de agenda zetten van de
eerstvolgende vergadering van de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid.
De drie organiserende overheden werken momenteel aan de besluiten. We streven
ernaar om deze via de minister van Buitenlandse Zaken voor te leggen aan het Comité
van ministers van de Raad van Europa. Als alles volgens plan verloopt, zal dit nog

gebeuren in april / mei 2015. Verder wordt momenteel ook de mogelijkheid onderzocht
van een publicatie met de resultaten van de conferentie.
Belangstellenden kunnen meer informatie over de
http://www.sociaalcultureel.be/bestinterestofthechild_nl.html

conferentie

vinden

op

