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De pers berichtte uitgebreid over een mogelijke afschaffing van het 
Kinderrechtencommissariaat (KRC). Vlaams volksvertegenwoordigers 
Katrien Schryvers en Tinne Rombouts, die de beleidsdomeinen 
Kinderrechten en Jeugd voor CD&V opvolgen, en Carl Decaluwé, lid van 
de werkgroep verantwoordelijk voor de financiële doorlichting van de 
PPI’s,  laten duidelijk verstaan dat dit geen CD&V-optie is. 
 
Carl Decaluwé begrijpt de commotie in de media niet en noemt ze totaal 

naast de kwestie: “Het enige wat voorlag was een inventarisatie met de 

bedenkingen van elke fractie in het Vlaams parlement ten aanzien van de 

werking van de verschillende paraparlementaire instellingen, waaronder 

het Kinderrechtencommissariaat. Het doel daarvan was een doorlichting 

te maken van louter financieel-technische en organisatorische aard in het 

kader van de algemene besparingen waarvoor het parlement staat. Van 

afschaffen van het KRC is alvast voor CD&V hoegenaamd geen sprake.”  

 

De waarde van het Kinderrechtencommissariaat als aanspreekpunt voor 

kinderen en jongeren die met vragen of problemen zitten, staat dus 

buiten kijf. Het biedt een luisterend oor, helpt of verwijst door.  

“Ook de adviesfunctie van het Kinderrechtencommissariaat naar 

beleidsmakers toe, is van groot belang,” verzekeren Katrien Schryvers en 

Tinne Rombouts, “het zorgt ervoor dat de rechten van kinderen op de 

agenda komen en in rekening worden gebracht bij het nemen van 

beleidsmaatregelen.” 

 

De CD&V-parlementairen ontkennen niet dat er problemen zijn met het 

aanbod aan adviesverleners ten dienste van kinderen en jongeren. De 

enorme diversiteit komt de toegankelijkheid niet ten goede: het KRC, de 

Kinder- en Jongerentelefoon, de Nationale Commissie voor de Rechten 

van het Kind,  de verschillende meldpunten … Op de duur zien jongeren 

door de bomen het bos niet meer.  

Precies daarom vroeg CD&V al meermaals een analyse van het 

kinderrechtenlandschap, waartoe ook het KRC behoort. Op basis daarvan 

kan dan worden uitgestippeld hoe die verschillende organisaties best op 

elkaar worden afgestemd. 

“Het eindresultaat van de door ons gevraagde analyse, moet juist een nog 

grotere aandacht voor kinderrechten zijn, en meer duidelijkheid creëren 

over waar kinderen en jongeren met vragen en problemen terecht 

kunnen,” aldus Schryvers en Rombouts.  
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