Jaarverslag 2008-2009 Kinderrechtencommissariaat

Geachte aanwezigen,

Als voorzitter van het Vlaams Parlement heet ik u van harte welkom op de
presentatie van het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat.
Vroeger mocht ik de voorstellingen als Volksvertegenwoordiger vanuit de zaal
ondergaan. Nu mag ik voor een volle zaal praten. Dat ligt me meer, dat weet u allicht.
Vooraf kreeg ik de lijst van aanwezigen vandaag. Het doet me plezier dat u een
ontzettend divers publiek bent.

Bruno Vanobbergen is nu bijna een half jaar in functie. Het is u wellicht niet ontgaan
dat hij al een paar confronterende momenten mocht beleven. Voor alle duidelijkheid
wil ik hier dan ook nog eens benadrukken dat het bureau en ikzelf nooit het
bestaansrecht van het Kinderrechtencommissariaat in twijfel trokken. We zijn het
Kinderrechtencommissariaat blijven steunen en zijn dat ook in de toekomst van plan.
De begroting 2010 van het Kinderrechtencommissariaat is goedgekeurd.

Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind droeg ons immers op om een
onafhankelijk toezichtorgaan op te richten. Door de goedkeuring en ratificatie van het
Kinderrechtenverdrag engageerden we ons ook als Vlaams Parlement om het
Kinderrechtenverdrag te respecteren in en door onze decreten. We engageerden ons
ook om toe te zien op hoe de vertaling ervan in het beleid en in de praktijk loopt. Het
Kinderrechtencommissariaat bezorgt het Vlaams Parlement de noodzakelijke input
hiervoor.

De wisselwerking tussen het Vlaams Parlement en het Kinderrechtencommissariaat
is voor mij ontzettend belangrijk. De aan het Parlement verbonden instellingen zijn
geen zwevende ribben, maar maken duidelijk deel uit van ‘the body’ van het Vlaams
Parlement. Door wederzijds respect kan een goede en vruchtbare samenwerking
ontstaan.
De evaluatie in 2008 door Prof. Dr. Vandenhole en mevrouw de Backer van de
Universiteit van Antwerpen, in opdracht van het Uitgebreid Bureau, bevestigde de
bestaansreden en het belang van het Kinderrechtencommissariaat.
Ik vernam van de kinderrechtencommissaris dat hij nog sterker werk zal maken van
de dialoog en de informatie-uitwisseling tussen zijn dienst en de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers. We zullen daartoe trouwens binnenkort een nieuw
overlegorgaan creëren.

Vooruitblikkend op de presentatie van het jaarverslag, krijgen we vandaag een blik
achter de schermen gepresenteerd. Wat opvalt, is hoe het
Kinderrechtencommissariaat een diversiteit aan opdrachten verenigt. Een belangrijke
pijler is de kinderombudsfunctie. Het Kinderrechtencommissariaat heeft een
ombudsdienst voor minderjarigen en voor alle volwassenen zoals ouders en
middenveldactoren die het voor minderjarigen opnemen. Het jaarverslag geeft een
boeiend overzicht van de gemelde ombudscases, achterliggende problemen en
beleidsaanbevelingen die daaruit voortvloeien.

Naast de adviezen die ze ons overmaken, kunnen we als Parlement ook zelf advies
vragen aan het Kinderrechtencommissariaat. Ik hoop dan ook dat we de
kinderrechtencommissaris in verschillende commissies mogen verwelkomen voor
een inhoudelijke bijdrage vanuit het kinderrechtenperspectief. De kinderrechtentoets
moet van het Kinderrechtencommissariaat komen.

Het Kinderrechtencommissariaat kreeg in het decreet ook een belangrijke
informerende en sensibiliserende functie rond kinderrechten. De talrijke publicaties
worden gesmaakt. Het is belangrijk om kinderen en jongeren, maar ook volwassenen
op een heldere en toch aantrekkelijke manier te blijven informeren. Informatie over je
rechten is een basisvoorwaarde om te weten of ze geschonden worden.

Vanuit de contacten die ik als voorzitter al had met Bruno Vanobbergen, weet ik dat
we met een gedreven man te maken hebben. Ik kijk er dan ook naar uit hoe hij het
Kinderrechtencommissariaat de volgende jaren gaat leiden. Het team bleef op post.
Ook dankzij hen ligt er opnieuw een boeiend ‘jaarverslag’ op tafel. Ik wil vandaag ook
hen uitdrukkelijk bedanken voor het geleverde werk.

Ik geef nu graag het woord aan Bruno Vanobbergen.

Jan Peumans
Voorzitter Vlaams Parlement

