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Belang van het kind: een principe 



Belang van het kind 

Artikel 3 Kinderrechtenverdrag 
“Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten 
of wetgevende lichamen,  vormen de belangen van het kind een eerste overweging”

Algemene Commentaar nr. 14 (2013)
Richtlijnen en kader beoordeling en bepaling belang van het kind

 geen eenduidige definitie of toepasbare tool 



Wat voorafging
2014 Congres vanuit Belgisch Voorzitterschap Raad van Europa

→ ‘The best interests of the child – A dialogue between theory and practice’ (2016) 
https://rm.coe.int/1680657e56

2014 Literatuurstudie: inventaris van nationale en internationale initiatieven 
Meer informatie: 
https://www.keki.be/sites/default/files/Report_Best%20interests%20of%20the%20child.pdf

2017 Synthese en visueel maken van de Algemene Commentaar nr. 14 (2013)
Meer informatie: 
https://www.keki.be/sites/default/files/publications/KeKi_Vraaggestuurd%20beleidsadvies%20
2017-4_Belang%20van%20het%20Kind_def.pdf

2019 Belang van het Kind: aanzet tot concretisering naar een Vlaamse context 
https://www.keki.be/sites/default/files/publications/KeKi_Beleidsadvies%20Belang%20van%20h
et%20Kind_2019_0.pdf

https://rm.coe.int/1680657e56
https://www.keki.be/sites/default/files/Report_Best%20interests%20of%20the%20child.pdf
https://www.keki.be/sites/default/files/publications/KeKi_Vraaggestuurd%20beleidsadvies%202017-4_Belang%20van%20het%20Kind_def.pdf
https://www.keki.be/sites/default/files/publications/KeKi_Beleidsadvies%20Belang%20van%20het%20Kind_2019_0.pdf


Nood?
Er is nood aan het verfijnen en 

aanpassen van het  raamwerk van de 
Algemene Commentaar
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1. STAPPENPLAN

2. HANDLEIDING 3. INVULROOSTER



Waarop 
gebaseerd? 

• Algemene Commentaar nr. 14 
(VN, 2013) 

• Inzichten uit literatuur en 
onderzoek praktijk

• Tools over het belang van het 
kind

• Methode van het moreel beraad



Voor wie? 

• Praktijkwerkers
• Jeugdhulp
• Jeugd(welzijns)werk
• Justitie
• Onderwijs
• …

• Beleidsmakers? 



Wanneer 
gebruiken? 

• Alle beslissingen of 
maatregelen die 
kinderen en jongeren 
aanbelangen.

• Bij voorkeur 
voorafgaand elke vraag, 
situatie, handeling en 
actie



Waarom? 

• Realisatie van alle 
kinderrechten

• Vermijden willekeurige
keuzes

• Directe input van de 
minderjarige en feedback 

• Vandaag, morgen en in 
de toekomst 



Hoe gebruiken?

• Stap 1: Garandeer de basisprincipes

• Stap 2: De minderjarige centraal

• Stap 3: De situatie en de vraag

• Stap 4: De analyse en de afweging

• Stap 5: De beslissing





Basisprincipes

• Stel de mening van de 
minderjarige voorop

• Voorzie ervaren en 
authentieke actoren

• Zorg voor een veilige en 
kindvriendelijke omgeving

• Maak multidisciplinaire 
samenwerking mogelijk

• Denk op voorhand na over 
informatie-uitwisseling

• Geef prioriteit aan processen 
met minderjarigen



Minderjarige 
centraal 

1. Hoe zorg je dat informatie
beschikbaar is op maat van de 
minderjarige? 

2. Weet je of en op welke 
manier de minderjarige 
betrokken wil worden tijdens 
dit proces?

3. Op welke manier zal je 
rekening houden met de 
context van de minderjarige 
tijdens het beslissingsproces?



De situatie en de 
vraag

4. Wat is de situatie? Wat is de 
mening van de minderjarige over 
de situatie?

5. Wie is er betrokken bij de 
situatie?

6. Is er informatie waarover je nog 
niet beschikt?

7. Waarover moet een beslissing* 
genomen worden?

* Dit kunnen ook meerdere beslissingen zijn. 



De analyse en de 
afweging

8. Wat is de impact van 
de beslissing(en) op het 
leven en de rechten van 
de minderjarige?



De analyse en de 
afweging

8. Wat is de impact van 
de beslissing(en) op het 
leven en de rechten van 
de minderjarige?

Zorg, 
bescherming en 

veiligheid
Identiteit



De analyse en de 
afweging

9. Hoe kijken de minderjarige en de 
andere betrokkenen naar deze 
elementen? Komen hun 
standpunten overeen of zijn ze 
tegenstrijdig?

10. Weeg de verschillende 
elementen af en werk de 
beslissing(en) uit. Heb hierbij 
aandacht voor de verschillende 
(tegenstrijdige) belangen van de 
minderjarige, en de (tegenstrijdige) 
belangen en rechten van de andere 
betrokkenen. Het belang van de 
minderjarige blijft hierbij wel een 
eerste overweging.



De beslissing 

11. De specifieke omstandigheden van 
de minderjarige kunnen veranderen 
doorheen de tijd. Wanneer en op welke 
manier zal je de beslissing(en) evalueren 
en bijsturen?

12. Motiveer de beslissing(en) en 
bespreek dit met de minderjarige. 
Hierbij bespreek je minstens de inhoud 
van de beslissing(en), hoe de afweging 
van de verschillende elementen is 
gebeurd en hoe de mening van de 
minderjarige is meegenomen.

13. Beschrijf op welke manier de 
minderjarige (of een vertegenwoordiger) 
kan ingaan tegen de beslissing(en). Zorg 
voor aangepaste informatie op maat van 
de minderjarige.



What’s next? 

• Inzetten op verspreiding en uitrol in 
verschillende sectoren

• Aandacht voor k&j: hoe gesprekken voeren 
met k&j over het belang van het kind

• Meer inzetten op ontwikkeling casussen en 
toepassing stappenplan per setting

• Evaluatie en monitoring: verzamelen 
ervaringen stappenplan 

• In 2022 evalueren en aanpassen



Nood?
Én-én- verhaal!

Weloverwogen en doordachte 
implementatie van het belang van het kind



Contact

Ellen Van Vooren 

Kenniscentrum Kinderrechten vzw

Kon. Maria Hendrikaplein 5/201

9000 Gent, België 

www.keki.be en www.kekidatabank.be

https://www.facebook.com/KeKivzw en 
https://twitter.com/KeKivzw

ellen.vanvooren@keki.be

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:  
https://www.keki.be/nl/keki-
berichten
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