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In het kader van de Raad van Europa kwam het Europees Verdrag inzake de
Uitoefening van de Rechten van het Kind tot stand. Dit Europees Verdrag heefl
als opzet de uitoefening van de reeds ten voordele van het kind erkende materiele
rechten (die hoofdzakelijk in het Internationaal Verdrag van de rechten van het Kind
te vinden zijn) te vergemakkelijken. De toegekende procedurele rechten kunnen
slechts geeffectueerd worden in minimaal drie, door elke Lidstaat vrij uit te kiezen,
familierechtelijke procedures, die het kind aanbelangen. Deze rechten worden rechtstreeks aan het kind toebedeeld, dan we! onrechtstreeks via verplichtingen, opgelegd
aan de vertegenwoordigers van het kind resp. de gerechtelijke overheden resp. de
nationale en internationale organen.
Met het oog op een ratificatie, dient er worden nagegaan of de interne Belgische
wetgeving in overeenstemming is met de rechten en verplichtingen, zoals gesteld in
het E. V. UR.K. Indien dit niet het geval is, moet ons land aan zijn interne wetgeving
verbeteringen aanbrengen.
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INLEIDING

1. Op 25 januari 1996 werd te Straatsburg het Europees Verdrag
inzake de Uitoefening van de Rechten van het Kind voor ondertekening aan de Lidstaten van de Raad van Europa voorgelegd. De opstelling van dit Verdrag gebeurde niet in een dag.

2. Reeds begin deze eeuw werd er op intemationaal vlak gesproken
over de fundamentele rechten, de waardigheid, de bescherming, de
provisie en de (eventuele) participatie van kinderen.
Alles nam in 1924 een start met de V erklaring van Geneve inzake de
Rechten van het Kind, waarin vooral de noodzaak van het verlenen
van bijzondere zorg aan het kind werd vermeld.
Nadat in 1945 de Verenigde Naties werden opgericht, kwamen ook in
het kader hiervan verklaringen en verdragen tot stand die rechtstreeks
(Verklaring van de Rechten van het Kind, aangenomen door de
Algemene Vergadering op 20 november 1959) of onrechtstreeks
(o.a. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) en
het Intemationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
(1966)) betrekking hebben op kinderen. Dit mondde tenslotte uit in
het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (I.V.R.K.), dat op 20
november 1989 unaniem door de Algemene Vergadering werd aangenomen en op 2 september 1990 intemationaal van kracht werd.(1)
Het zijn vooral de hierin vervatte artikelen 4 en 12 die een invloed
hebben gehad op de redactie van het Europees Verdrag inzake de
Uitoefening van de Rechten van het Kind.
3. Ook op Europees vlak werd er binnen de Raad van Europa gesproken over een toekomstig Europees V erdrag van de Rechten van
het Kind. De aanzet hiertoe was de Aanbeveling 874 (1979) van de
Parlementaire Vergadering(2). Er werd verwezen naar de verwezenlijkingen op intemationaal vlak ten voordele van de kinderen (o.a. het
feliciteren van de V erenigde Naties bij het uitroepen van het j aar 1979
tot het ,Intemationaal Jaar van het Kind"); daamaast raadde de
Parlementaire V ergadering het Comite van de Ministers aan om
zonder uitstel en zo snel mogelijk een Europees Charter van de
(1) Zie hierover ADRIAENSSENS, K., ,De rechten van hetkind", R. W. 1992, 1108, nrs. 1, 6 en 8;
VERHELLEN, E., Verdrag inzake de rechten van het kind, Leuven!Apeldoom, Garant, 1993,
tweede druk, 11.
(2) Aanbeveling 874 (1979) betreffende een Europees Charter betreffende de Rechten van het
Kind, aangenomen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op 4 oktober
1979.
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Rechten van het Kind uit te werken. Het kind werd hier reeds als een
individu met eigen rechten en eigen specifieke behoeften gezien (en
niet langer beschouwd als het eigendom van zijn ouders). Nochtans
blijft de positie die men ten aanzien van het kind inneemt beschermend van aard. Zo wordt er gesteld dat in het geval er tussen de ouders
een conflict rijst, het kind recht heeft op een eigen juridische vertegenwoordiger, die in naam en in het belang van het kind optreedt.
De wens om de rechten van het kind een juridische basis te geven
werd de daaropvolgende jaren herhaald in de Aanbevelingen 1071
(1988)(3) en 1074 (1988)(4).
4. In 1990 belastte de Parlementaire V ergadering(5) het Comite van
de Ministers om in het kader van de Raad van Europa een juridisch
instrument uit te werken met het oog op het aanvullen van het
Intemationaal Verdrag van de Rechten van het Kind, en het belastte
eveneens het Comite voor de Rechten van de Mens met het bestuderen
van de mogelijkheid tot het uitwerken van een additioneel protocol bij
het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, betreffende de
rechten van het kind. (6) Deze Aanbeveling kan worden beschouwd als
een gevolggeving aan art. 4 I.V.R.K., waarin aan de Staten die partij
zijnde. opdracht_wordtgegeven om alle pafiS~nde_w_yJ:j~lijke,_b_§s.tuur
lijke en andere maatregelen te nemen om de in het V erdrag erkende
rechten te verwezenlijken. Bovendien wordt het kind gezien als drager
van burgerlijke, politieke, alsook van economische en sociale rechten.
De benadering van het kind in deze aanbeveling kan niet langer als
enkel ,beschermend" worden gekwalificeerd. Er wordt erkend dat het
kind ook rechten heeft, die het zelf kan uitoefenen op onafhankelijke
wijze, en soms zelfs tegen de wil van de ouders in, m.a.w. wordt aan
het kind een participatiemogelijkheid toegekend. Ofhet kind nu al dan
niet ook zelf in procedures mag optreden wordt afhankelijk gesteld
van een diepgaand onderzoek, uitgevoerd door het Europees Comite
van juridische samenwerking.
(3) Aanbeveling 1071 (198 8) betreffende de bescherming van het kind-onthaal van het kind en
van het kleinkind, aangenomen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op
23 maart 1988.
(4) Aanbeveling 1074 (1988) betreffende het familiebeleid, aangenomen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op 3 mei 1988.
(5) Aanbeveling 1121 (1990) betreffende de Rechten van de Kinderen, aangenomen door de
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op 1 februari 1990.
(6) Voor een uitvoerige beschrijving van het project, zie IsoLA, A., ,Les principes d'organisation familiale poses par Ia ,legislation" issue du Conseil de I'Europe" in DEKEUWER-DEFOSSEZ,
F. et CHOAIN, C. (eds.), lnternationalisation des droits de !'Homme et evolution du droit de Ia
famille, Paris, L.G.D.J. 1996, 39-44.
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5. Met het uitvaardigen van het Europees verdrag inzake de uitoefening van de rechten van het kind (hiema afgekort als E.V.U.R.K.)
werd er door het Comite van de Ministers tenslotte gevolg gegeven
aan de bovengenoemde Aanbevelingen van de Parlementaire Vergadering. Ret V erdrag is echter niet zo ruim opgevat als dit in de
Aanbeveling 1121 (1990) was vooropgesteld.

HOOFDSTUK

l

DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG

§ 1. Doel van bet Verdrag
6. Het E.V.U.R.K. is tot stand gekomen met de bedoeling de uitoefening van de reeds ten voordele van het kind erkende (dit vooral
door het I.V.R.K.) materiele rechten te vergemakkelijken, door enerzijds aan het kind zelf of aan zijn vertegenwoordiger procedurele
rechten toe te kennen of de reeds bestaande te versterken, en anderzijds bepaalde verplichtingen op te leggen aan zekere personen en
organen, dit alles in procedures die het kind aanbelangen (art. 1.2).
De nadruk wordt vooral gelegd op de promotie van de rechten van het
kind en de garantie van de uitoefening ervan.(7)
7. Het doel mag echter niet al te ruim worden opgevat. De door het
V erdrag erkende en gewaarborgde rechten worden niet onverkort aan
het kind toegekend. Het gaat hier enkel om procedurele rechten, die
maar in specifieke situaties en t.a.v. een beperkt aantal personen en
organen gelden (zie verder, nrs. 10-27).
Dit valt te betreuren. N ochtans had de Parlementaire Vergadering in
haar Aanbeveling 1121 (1990) aan het Comite van de Ministers
duidelijk te kennen gegeven dat het een verdrag voorstond waarin
de burgerlijke, politieke, economische, sociale en eventueel eigen
procedurele rechten van het kind worden erkend, die in alle mogelijke
situaties gelden.

(7) Verk1arende Nota over het Europees verdrag betreffende de uitoefening van de rechten van
het kind, Raad van Europa, doc. DIR/JUR (95) 12 rev., 12, nr. 7. (verder aangehaa1d a1s
,Verk1arende Nota")
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§ 2. Toepassingsgebied
8. Ret toepassingsgebied van het Europees Verdrag kan volgens de
klassieke driedeling worden opgedeeld: naar de persoon, naar de
materie en naar het territorium.

A. Ratione personae
9. Roewel de in het Europees Verdrag opgenomen rechten en bepalingen zich specifiek richten op kinderen, kan het toepassingsgebied
toch worden onderverdeeld in drie verschillende categorieen van
personen of organen: het kind zelf, de gerechtelijke overheden en
de vertegenwoordigers.
1°) Ret ldnd

10. Art. 1.1 bepaalt dat het Europees Verdrag van toepassing is op
alle kinderen beneden de leeftijd van 18 jaar.
11. De reden waarom de leeftijdsgrens op 18 jaar is vastgesteld, kan
worden teruggevonden in Resolutie (72) 29 van het Ministercomite
van de-Raad v:an_Europa d.d._l9 s_ep_temhe_rj_2_72_i>Y~I" d~,Ye_rlag!11g
van de leeftijd van de valle juridische bekwaamheid". Ret Ministercomite hield toen de mening voor dat een leeftijdsverlaging de ontwikkeling van verantwoordelijkheidszin bij jongeren zou bevorderen.
Vandaar raadt het de Lidstaten dan ook aan om de meerderjarigheid,
die in de meeste Lidstaten nog op 21 jaar lag, te verlagen tot 18 jaar.
Ret overgrote deel van de Lidstaten hebben aan de aanbeveling gevolg gegeven en de leeftijd van valle juridische bekwaamheid op 18
jaar gebracht.(8)
12. Een probleem rijst wanneer een Lidstaat de grens van volle
juridische bekwaamheid onder of boven de 18 jaar handhaaft.
In de landen waar een kind v66r zijn 18de levensjaar reeds een valle
of een beperkte juridische bekwaamheid geniet, is er geen probleem
meer inzake de uitoefening van de rechten van het kind. Ret Europees
V erdrag kan hen echter wel helpen met de procedureregels betref-

(8) In Belgie gebeurde dit bij Wet van 19 januari 1990 betreffende de verlaging van de
burgerlijke meerderjarigheid van 21 jaar naar 18 jaar.
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fende het verlenen van informatie en bijstand in de juridische procedures die hen aanbelangen.(9)
13. Anderzijds zijn er een klein aantal landen waar de bekwaamheidsleeftijd nog steeds boven de 18 jaar ligt.
In beginsel vallen deze kinderen van 18 jaar of meer die nog niet de
voile juridische bekwaamheid hebben bereikt, niet meer onder het
toepassingsgebied van het V erdrag. Het Europees V erdrag maakt
hierop echter zelf een uitzondering. In de verklarende nota wordt
expliciet gesteld dat deze kinderen zich ,kunnen" blijven beroepen
op de bepalingen opgenomen in het Verdrag, tot aan hun meerderjarigheid.(1 0)
Hiema wordt er niet op deze mogelijke verdere toepassing ingegaan.
14. Terecht lean men zich afvragen hoe de invulling van deze mogelijkheid door de Raad van Europa wordt gezien. Zal er aan een aantal
voorwaarden moeten worden voldaan of is het aan het interne recht
van een Lidstaat om te beslissen of de verdragsbepalingen al dan niet
verder blijven spelen?
Het had de voorkeur verdiend dat de verklarende nota in directe, klare
en gebiedende taal had bepaald dat het Verdrag zijn toepassing
behield, zolang het kind nog niet ten voile zijn juridische bekwaamheid heeft verkregen, ook al zal dit pas gebeuren na zijn 18de, om zo
het juridische vacuUm op te vangen waarin de minderjarige die ouder
is dan 18 jaar zou vallen. Dit had het Europees Verdrag in zijn
juridische en maatschappelijke waarde enkel maar versterkt.
2°) De gerechtelijke overheden
15. De rechten die aan het kind worden toegelcend, hebben betrekking
op procedures voor gerechtelijke overheden. Onder gerechtelijke
overheden wordt verstaan ,een rechtbank of een administratieve
overheid met gelijkwaardige bevoegdheden" (art. 2.a).
In een aantal Staten hebben namelijk naast de normaal bevoegde
rechtbanken ook administratieve overheden, de mogelijkheid om op
te treden in bepaalde familieprocedures.
Ook het Openbaar Ministerie valt onder de definitie, maar enkel

(9) Verklarende Nota, 12, nr. 12.
(10) Verklarende Nota, 12, nr. 13.
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voorzover het door het interne recht is toegelaten dat het in burgerlijke
zaken juridisch kan optreden.(ll)
Het Europees Verdrag beveelt de Staten aan de mogelijkheid te
onderzoeken om de toepassing hiervan in procedures die de kinderen
aanbelangen uit te breiden tot andere organen dan de gerechtelijke
overheden, zoals een niet juridisch administratief orgaan, en evenzeer
tot situaties of vragen die kinderen aanbelangen, onafhankelijk van
elke procedure (art. 11) (zie verder, nrs. 81-82). Om dit laatste te
verduidelijken haalt het op exemplatieve wijze het voorbeeld aan van
een kind dat zijn goed aan zijn ouders wil verkopen. Of de Staten aan
deze bepaling zullen voldoen, zal worden gecontroleerd door het
Permanent Comite, ingericht door het V erdrag laachtens het art.
16.(12)
3°) De vertegenwoordigers

a) Wie kan als vertegenwoordiger optreden?
16. De vertegenwoordiger is de persoon die ofhet orgaan dat in naam
van het kind handelt voor de gerechtelijke overheid (art. 2.c).
Zowel een fysieke persoon als een orgaan kan een kind juridisch
vertegenwoordigen. ·
17. Wie kan als fysieke persoon een kind vertegenwoordigen?
De eersten waaraan men quasi-automatisch denkt, zijn de dragers van
de ouderlijke verantwoordelijkheden. Dit zijn de ouders en/of andere
personen of organen(13) die gerechtigd zijn alle of enkele ouderlijke
bevoegdheden uit te oefenen (art.2.b). Het ouderlijk gezag vormt een
geheel van bevoegdheden en verplichtingen die het morele en materiele welzijn van het kind dienen te verzekeren. Het bestaat met name
uit zorg voor de persoon van het kind, het onderhouden van persoonlijk contact met het kind, het verzekeren van opvoedjng, onderhoud,
wettelijke vertegenwoordiging en beheer over diens goederen.(14) In
zijn preambule bevestigt het E.V.U.R.K. de educatieve en primordiale
rol van de ouders in de relatie tot hun kinderen.(15)
(11) Verklarende Nota, 14, nr. 23.
(12) Verklarende Nota, 19, nrs. 57 en 58.
(13) Hiermee wordt de situatie bedoeld waarbij een kind bij een persoon (fami\ie of derde), in
een gezin of in een instelling verblijft of geplaatst is, gepaard gaande met in de interne wet
moge\ijk gemaakte juridische overdracht van een of meerdere ouderlijke bevoegdheden.
(14) Aanbeveling R (84) 4 van het Ministercomite van de Raad van Europa d.d. 28 februari
1984 betreffende de ouderlijke verantwoorde1ijkheden.
(15) Preambule al. 7 en 8 E.V.U.R.K.; Verklarende Nota, 12, nr. 8.
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Wanneer de dragers van de ouderlijke bevoegdheden door de interne
wetgeving specifiek zijn aangeduid als de vertegenwoordigers van het
kind om in naam van het kind voor een gerechtelijke overheid op te
treden, worden zij beschouwd als ,vertegenwoordiger" in de zin van
art. 2.c E.V.U.R.K.. Dit brengt met zich mee dat zij moeten voldoen
aan de aan de vertegenwoordigers gestelde verplichtingen, neergelegd
in art. 10 E.V.U.R.K. (het kind informeren, aan het kind een aantal
zaken uitleggen en de mening van het kind vaststellen).(16)
In het geval de dragers van de ouderlijke verantwoordelijkheden niet
specifiek aangewezen zijn om het kind in een bepaalde situatie te
vertegenwoordigen, zijn zij geen vertegenwoordigers in de zin van het
Europees Verdrag. Zodoende zijn zij niet onderworpen aan de door
het V erdrag gestelde vertegenwoordigingsverplichtingen. Deze situatie wordt opgevangen door art. 6.b E.V.U.R.K., waarin aan de
gerechtelijke overheid de verplichting wordt opgelegd om in elke
procedure die het kind aaribelangt na te gaan of dit kind wel alle
terzake doende informatie heeft ontvangen.(17)
18. Daarnaast kan het kind ook worden vertegenwoordigd door een
advocaat(18), maatschappelijk assistent of de vertrouwenspersoon
van de minderjarige, enz., voorzover zij hiertoe aangewezen zijn.
Zowel de tekst van het E.V.U.R.K. zelf als de verklarende nota laten
in het ongewisse hoe en door wie de benoeming moet gebeuren: door
de gerechtelijke overheid, via de interne wet, door het kind zelf? Het
door het Verdrag opgerichte Vast Comite zal aan dit interpretatieprobleem tegemoet kunnen komen van zodra het daaromtrent hiervoor
gevat wordt (art. 16.2.c).
19. Een jeugdbeschermingsdienst(19), de instelling waar het kind is
geplaatst (zonder een bijgaande overdracht van enkele of alle ouderlijke verantwoordelijkheden), enz. kunnen als orgaan optreden voor
en i~ naam van het kind in familieprocedures die hem aanbelangen.

(16) Verklarende Nota, 14, m. 26.
(17) Verklarende Nota, 15, m. 27.
(18) Dit wordt door het Europees Verdrag zelf als voorbeeld aangehaald in de art. 2.c. en 9.2
E.V.U.R.K..
(19) Als voorbeeld aangehaald in de Verklarende Nota, 14, m. 25.
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b) De aanstelling van een vertegenwoordiger
20. De aanduiding van de vertegenwoordiger kan op verschillende
wijzen gebeuren.
21. De ouders, of andere personen be1ast met ouderlijke verantwoordelijkheden (zie boven, nr. 17), kunnen speciaa1 benoemd worden tot wette1ijke vertegenwoordiger, tenzij het vertegenwoordigingsrecht hun werd ontnomen, bv. in geva1 van conflict tussen
de ouders en het te vertegenwoordigen kind.(20) Deze benoeming
gebeurt in verschillende 1anden op grond van de wetgeving, en
meer bepaa1d de wetgeving inzake ouderlijk gezag. In de situaties
waarin er geen sprake is van een bijzondere aanstelling, is het Europees Verdrag op derge1ijke personen (zie boven, nr. 17) in principe
niet van toepassing. Maar art. 10.2 E.V.U.R.K. bepaalt de moge1ijke
uitbreiding van de verp1ichtingen geste1d in art. 10.1 naar de dragers
van de ouderlijke verantwoorde1ijkheden toe, op voorwaarde dat de
interne wetgeving een uitbreiding naar deze categorie van vertegenwoordigers kent.
22. Wanneer de houders van de ouderlijke verantwoorde1ijkheden,
krachtens de interne wetgeving, hun vertegenwoordingsbevoegdheid
niet 1anger kunnen uitoefenen ten gevo1ge van een be1angenconflictsituatie tussen hen en het te vertegenwoordigen kind, heeft de gerechtelijke overheid de bevoegdheid om in procedures die het kind
aanbe1angen een specia1e vertegenwoordiger voor het kind aan te
duiden, die in naam van het kind in de bewuste procedure optreedt
(art. 9.1). De aanstelling vindt p1aats ongeacht de 1eeftijd en de graad
van het onderscheidingsverrnogen in hoofde van het kind.(21)
Art. 9.2 gaat ze1fs verder. Hierin wordt de Staten aangeraden de
moge1ijkheid, en imp1iciet ook de wense1ijkheid, te onderzoeken om
aan de gerechte1ijke overheden de a1gemene bevoegdheid te geven in
e1ke procedure een aparte (d.w.z. niet de drager van de ouderlijke
verantwoorde1ijkheden, die ook vertegenwoordigingsbevoegdheid
heeft) vertegenwoordiger voor het kind aan te duiden, ze1fs a1s er
geen sprake is van een be1angenconflictsituatie.(22)
23. In een be1angenconflictsituatie tussen het kind en de dragers van
(20) Verklarende Nota, 14, nr. 26 en 19, nr. 56.
(21) Verklarende Nota, 18, nr. 52.
(22) Verklarende Nota, 18, nr. 53.
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de ouderlijke verantwoordelijkheden, waarin deze laatsten krachtens
de interne wetgeving hun vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt
ontnomen, kan, onder voorbehoud van art. 9.1, het kind, zelf of via
andere personen of organen, de aanstelling van een eigen vertegenwoordiger vragen, die in zijn naam zal optreden in procedures die hem
aanbelangen (art. 4.1). Deze mogelijkheid van het kind is een van de
principiele rechten die het Europees Verdrag aan het kind toekent (zie
verder, nrs. 46-48).
Indien de Staten gevolg geven aan het bepaalde in art. 5, heeft dit
verregaande gevolgen voor het kind met betrekking tot de uitoefening
van zijn rechten. Het kind kan zelf vragen om bijstand van een
persoon naar zijn keuze (art.5.a), het kan zelf of via tussenkomst
van een derde om de aanstelling van een aparte vertegenwoordiger
verzoeken (art. 5. b) en/of zelfs zelf zijn eigen vertegenwoordiger
aanduiden (art. 5.c). Deze vertegenwoordiger zal dan uitsluitend
handelen in naam van het kind. Maar ook al zou het kind het recht
hebben om een eigen vertegenwoordiger te kiezen, de gerechtelijke
overheden beschikken nog altijd over de mogelijkheid om de aangeduide persoon te weigeren, indien zij deze laatste niet geschikt achten.(23) De gerechtelijke overheid is dus niet onvoorwaardelijk door
de beslissing van het kind gebonden en ze heeft dus nog een zekere
beoordelingsbevoegdheid.

B. Ratione materiae
24. De procedures die het kind aanbelangen waarvoor door het
E.V.U.R.K. de procedurele rechten worden erkend en/of versterkt,
worden beperkt tot de familierechtelijke procedures (art. 1.3). Enkel
binnen dit contentieux is het V erdrag van toepassing.
Het V erdrag geeft zelf een voorbeeld van wat hieronder kan worden
begrepen: de uitoefening van de ouderlijke verantwoordelijkheden, en
meer specifiek het verblijf en het omgangsrecht met de kinderen. In de
verklarende nota wordt hierop verder ingegaan met de opsomming
van een niet-limitatieve lijst van familierechtelijke procedures, waarop het Verdrag van toepassing zou kunnen zijn: o.a. de bewaring, de
adoptie, de opvoedingsbijstand, de voogdij, de bescherming tegen
onmenselijke en onterende behandeling, de medische behandeling
en de ontzetting resp. vermindering van het ouderlijk gezag.(24)

(23) Verklarende Nota, 17, nr. 42.
(24) Verklarende Nota, 13, nr. 17.
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25. Krachtens art. 1.4 dient elke Staat minstens 3 familierechtelijke
procedures aan te duiden, waarop het Europees V erdrag van toepassing zal zijn, en die dan verder uit te werken.
Aan de Staat is wei de mogelijkheid opengelaten om het toepassingsgebied ratione materiae uit te breiden naar meerdere resp. alle familierechtelijke procedures (art. 1.5), alsook naar andere dan familierechtelijke procedures.(25)
26. Nochtans valt het te betreuren dat aan de Staten de vrijheid wordt
gegeven om zelf te beslissen in welke procedures en in hoeverre de
kinderen zich op de uitoefening van hun rechten kunnen beroepen. Zo
worden er in art. 5 aan het kind een aantal verregaande rechten (tot
zelfs een zelfstandige procesbekwaamheid) toegekend, maar het zijn
slechts virtuele rechten. Het E.V.U.R.K. verplicht de Staat slechts om
de uitwerking en gevolggeving aan dit artikel te overwegen.
Ook de beperking a priori van het toepassingsgebied ratione materiae is teleurstellend. Het uitkiezen van slechts drie onderwerpen uit
het omvangrijke domein dat het familierecht beslaat, kan moeilijk als
een opwaardering van de rechten en de plaats van het kind in onze
samenleving worden gezien. Bovendien be"invloedt de onderlinge
verscheidenheid van de interne wetgevingen (die) de uitvoering van
het Verdrag (met zich meebrengt), zodat in de ene procedure hetkind
zijn toegekende en erkende rechten kan uitoefenen, terwijl het in een
andere procedure als een ,onmondig object" wordt beschouwd (waarbij nog de eventuele kans bestaat dat beide procedures min of meer
samenhangend zijn).
Deze beperking komt evenmin de eenvormigheid van het recht op
Europees vlak ten goede. Het Europees Verdrag geeft enkel richtlijnen inzake de onderwerpen die belangrijk geacht worden en waarop
het E.V.U.R.K. bij voorkeur moet worden toegepast, maar het is niet
verplichtend. Iedere Staat kan voor zichzelf beslissen welke onderwerpen in de familierechtelijke procedures onderworpen zullen zijn
aan de bepalingen van het E.V.U.R.K..
Dit alles brengt al een opmerkelijke beperking van het nut en de
doelmatigheid van het Europees Verdrag met zich mee.
27. Dat de in het geding zijnde familierechtelijke vraag niet enkel aan
het E.V.U.R.K. is onderworpen, indien het als hoofdvordering is inge-

(25) Verklarende Nota, 13, m. 15.
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leid, maar ook als het een bijkomende tussenvordering betreft(26),
kan als positief worden ervaren.

C. Ratione territoriae
28. Het E.V.U.R.K. is van toepassing op het gehele territorium dat
het moederland van de toegetreden Staat vormt.
Elke Staat bezit de mogelijkheid om op het moment van de ondertekening, op het ogenblik van de ratificatie, of later nog bij de aanvaarding, de goedkeuring of de toetreding, aan te duiden op welk( e)
overzees(e)(27) gebied(en) het E. V. U.R.K. eveneens van toepassing
zal zijn (art. 23).

29. Aanvankelijk kunnen enkel de Lidstaten van de Raad van Europa
en de niet-Lidstaten die aan de voorbereiding van het E.V.U.R.K.
hebben meegewerkt, dit Verdrag ondertekenen (art. 21.1).(28)
Nadat dit Verdrag in werking is getreden kan het Ministercomite van
de Raad van Europa, op eigen initiatief of op voorstel van het Vast
Comite, mi raadpleging van de reeds tot het Verdrag toegetreden
Staten, elke niet-Lidstaat (die niet aan de voorbereiding ervan heeft
meegewerkt) of de Europese Unie uitnodigen om tot het E.V.U.R.K.
toe te treden (art. 22).

HOOFDSTUK

II

DE IN HET VERDRAG OPGENOMEN
PROCEDURELE RECHTEN

30. Ter bevordering van de uitoefening van de rechten van het kind
bepaalt het E.V.U.R.K. een aantal procedurele rechten. Het gaat om
rechten die rechtstreeks aan het kind worden toegekend, dan wel
onrechtstreeks via verplichtingen opgelegd aan de gerechtelijke overheden resp. aan de vertegenwoordigers.
Deze rechten kunnen worden onderscheiden in principiele (d.w.z.
(26) Verklarende Nota, 13, nr. 18.
(27) Verklarende Nota, 22, nr. 83.
(28) De niet-Lidstaten die aan de voorbereiding van het E.V.U.R.K. hebben meegewerkt zijn:
Vaticaanstad, Kroatie en Rusland. De laatste twee Ianden zijn intussen toegetreden tot de Raad
van Europa.
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waarover het kind beschikt zonder meer) en aanvullende (d.w.z.
waarbij nog een taak voor de interne wetgeving, na interne appreciatie/goedkeuring, is weggelegd) rechten.

§ 1. Principiete rechten
A. Principiele rechten in hoofde van het kind
1°) Het recht om te worden ge'informeerd en om zijn mening m
procedures te uiten
31. Art. 3 E.V.U.R.K. stelt een aantal rechten vast van het kind, die
van toepassing zijn op minimaal drie door de Staat uitgekozen familierechtelijke procedures, die het kind aanbelangen. Het zijn m.n.: het
recht om elke terzake doende informatie te ontvangen, het recht om
geraadpleegd te worden en zijn mening te uiten en tenslotte het recht
om ge'informeerd te worden over de eventuele gevolgen van het uiten
van zijn mening en over de eventuele gevolgen van elke beslissing.
32. Het Europees Verdrag maakt hieromtrent zelf een voorbehoud
betreffende-het-toepassingsgebied: enkeLminderjarigen met een_voldoende onderscheidingsvermogen zijn de begunstigden van deze
rechten. Het wordt aan de interne wetgeving overgelaten om de
criteria te bepalen volgens welke een kind in staat geacht wordt zijn
mening met oordeel des onderscheids te kunnen vormen. Dit kan zij
o.a. doen door een leeftijd voorop te stellen (of meerdere leeftijden,
afhankelijk van de aard van de procedure).(29)
33. De in dit artikel neergelegde bepalingen dienen te worden gelezen
in samenhang met art. 6 en 10 van hetzelfde V erdrag, die de rol van de
gerechtelijke overheden resp. die van de vertegenwoordigers regelen.
Deze laatste twee bepalingen vergemakkelijken en garanderen de
effectieve toepassing van in de art. 3 opgenomen rechten ten voordele
van het kind (zie verder).(30)

a) Het recht om elke terzake doende informatie te ontvangen
34. Volgens art. 3.a E.V.U.R.K. heeft het kind met voldoende onder(29) Verklarende Nota, 16, nr. 36; JANSEN, 1., ,Europees verdrag inzake de uitoefening van
rechten van kinderen", F.J.R. 1996, 134.
(30) Verklarende Nota, 15, nr. 32; JANSEN, 1., !.c., 134.
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scheidingsvermogen het recht om elke terzake doende informatie te
ontvangen.
De toevoeging ,ter zake doende" wijst erop dat het niet vereist is alle
informatie te verstrekken. Enkel de informatie die het welzijn van het
kind, ongeacht diens oordeel des onderscheids, niet dreigt te schaden,
moet worden gegeven. Daarenboven dient het geven van inlichtingen
op aangepaste wijze, rekening houdend met de leeftijd en het onderscheidingsvermogen van het kind, te gebeuren, zodat de vorm en de
inhoud ervan het kind in staat stellen om zijn rechten in de procedure
ten volle uit te oefenen (art. 2.d). De informatieverstreldcing kan
zowel mondeling als schriftelijk, naar gelang van de omstandigheden,
worden gegeven.(31)
35. De persoon ofhet orgaan op wie deze informatieverplichting rust,
is in de eerste plaats de vertegenwoordiger van het kind. Deze dient,
rekening houdend met het hoogste belang van het kind, zijn verplichting na te komen zodra het te vertegenwoordigen kind geacht wordt
voldoende onderscheidingsvermogen te bezitten. Daamaast moet de
vertegenwoordiger het kind uitleggen welke de eventuele gevolgen
zijn van diens meningsuiting indien deze zou worden gevolgd, en hij
moet het kind informeren over de mogelijke gevolgen van enige
handeling die hij in naam of ten behoeve van het kind stelt (art.
lO.l.a en b).
Subsidair dient de gerechtelijke overheid, waarvoor de procedure zich
afspeelt, zich er v66r elke beslissing van te vergewissen of het kind
wel alle nodige informatie heeft ontvangen (art. 6.b) (zie verder, nr.
84).
36. Het hier aangehaalde recht op terzake doende informatie heeft
niet enkel tot doel dat het kind op de hoogte is van de gegevens,
dientengevolge hij zijn rechten in de procedure ten volle kan uitoefenen, maar het beoogt tevens het kind in staat te stellen zijn mening
over de zaak te vormen en te kennen te geven.(32)
37. Nergens in de Belgische wetgeving is een bepaling terug te
vinden die het kind een recht op terzake doende informatie toekent;
evenmin wordt een verplichting opgelegd aan de gerechtelijke overheden, aan de dragers van de ouderlijke verantwoordelijkheden, aan

(31) Verk1arende Nota, 15, nr. 28.
(32) Verk1arende Nota, 14, nr. 22.
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de vertegenwoordigers, enz. het kind de voor hem relevante en terzake
doende inlichtingen te verstrekken.
Wanneer Belgie het E.V.U.R.K. ratificeert, moet het dus zijn interne
wetgeving aanpassen om te voldoen aan de verdragsverplichtingen
waarin het recht van het kind op terzake doende informatie wordt
gewaarborgd.
b) Het recht om te worden geraadpleegd en het recht om zijn mening
te uiten

38. Zodra het kind, volgens het interne recht, voldoende onderscheidingsvermogen bezit, heeft het (kind) het recht om te worden geraadpleegd door de gerechtelijke overheden (art. 3.b). Op grand van art.
6.b zijn de gerechtelijke overheden hiertoe trouwens verplicht, voorzover deze raadpleging niet tegen het allerhoogste belang van het kind
indruist.
Het wordt aan de gerechtelijke overheid overgelaten om te beslissen
of ze het kind persoonlijk hoort of (dat ze) de raadpleging overlaat aan
een derde (een persoon dan wel een orgaan), die dan via de raadpleging de mening van het kind vaststelt en ze ter kennis van de gerechtelijke overheid brengt. Deze derde kan vooreerst de vertegenwoordiger
zijn die krachtens art. IO.l.c verplicht is om de mening vanhet kind
vast te stellen en vervolgens ter kennis van de gerechtelijke overheid
te brengen, maar evenzeer kan een onafhankelijke derde (een persoon
of een orgaan, bv. een maatschappelijk assistent bij de jeugdrechtbank, een psycholoog) hiertoe door de gerechtelijke overheid worden
aangesteld.
De mogelijkheid bestaat om het kind aileen (,en prive") te horen,
maar dit betekent niet noodzakelijk dat de raadpleging vertrouwelijk
lS.

De wijze van de raadpleging moet aangepast zijn aan het onderscheidingsvermogen van het kind, rekening houdend met zijn inzicht (vattingsvermogen) in het verloop van de procedures.(33)
39. Eveneens is de gerechtelijke overheid verplicht om (het) mogelijk
· te maken dat het kind zijn recht op meningsuiting kan uitoefenen (art.
6.b). Men kan zich afvragen waarom deze bepaling werd opgenomen,
aangezien het kind reeds tijdens de raadpleging zijn mening kan doen
kennen. Ben verklaring hiervoor kan zijn dat de opstellers van dit

(33) Verklarende Nota, 17, nrs. 45, 46 en 47.
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Europees V erdrag dit recht nog eens extra wilde garanderen in alle
mogelijke situaties. Bovendien kan deze bepaling gezien worden
als antwoord op het ten voordele van het kind opgenomen recht in
art. 3.b.
Zodoende heeft de gerechtelijke overheid de mogelijkheid om na te
gaan of de personen, belast met het horen van het kind, hun taak naar
behoren hebben uitgevoerd, zodat het kind daadwerkelijk zijn mening
heeft kunnen uiten en dat deze voldoende is begrepen.(34)
Met de door het kind geuite mening zal de gerechtelijke overheid op
behoorlijke wijze rekening moeten houden (art. 6.c). De gerechtelijke
overheid is dus niet verplicht de opinie van het kind te volgen, wel is
ze een belangrijk element in de zaak waarmee de gerechtelijke overheid rekening dient te houden. Nochtans moet de rechter wel voldoende motiveren waarom hij een beslissing heeft genomen, eventueel tegen het standpunt van het kind in.(35)
40. Ex art. lO.l.c is ook de vertegenwoordiger verplicht de mening
van het kind vast te stellen, om deze vervolgens ter kennis van de
gerechtelijke overheid te brengen, behalve als hij meent dat dit tegen
het allerhoogste belang van het kind indruist. Om de mening van een
kind te kunnen bepalen is het niet voldoende met het kind te praten en
het te vragen wat zijn opvatting is. M.a.w. er wordt niet enkel naar een
actieve inbreng gevraagd, maar evenzeer naar een meer passieve
houding, een houding waarbij de vertegenwoordiger zich meer op
de achtergrond houdt en observeert hoe het kind in dergelijke situaties
reageert en handelt. Deze observatie dient niet noodzakelijk door de
vertegenwoordiger zelf te worden uitgevoerd, hij kan bv. een medische deskundige hiermee belasten.(36)
41. Het past hier de in art. 3.b opgenomen rechten te vergelijken met
art. 12 I.V.R.K.. In deze laatste bepaling wordt gesteld dat kinderen
het recht hebben gehoord te worden in alle procedures (gerechtelijke
en administratieve) die hun aanbelangen, en dit in verhouding tot hun
leeftijd en maturiteit.
Net zoals in het E.V.U.R.K. kan ook hier de rechter dit rechtstreeks
doen dan wel via tussenkomst van een vertegenwoordiger of een
daarvoor geschikte instelling (art. 12.1 I.V.R.K.). Het Intemationaal
(34) LUCKER-BABEL, M.-F., ,La Convention europeenne sur l'exercice des droits des enfants.
Un frein aI'ecoute de !'enfant", J D. J 1996, 407.
(35) Cf. Kort Ged. Brussel 14 mei 1996 en 12 juni 1996, Rev. Trim. Dr. Fam. 1996, 464.
(36) Verk1arende Nota, 19, nr. 55.
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Verdrag bepaalt eveneens dat bij de rechterlijke beoordeling de mening van het kind mede in overweging wordt genomen, maar dat zijn
mening niet noodzakelijk dient gevolgd te worden, voorzover dit het
belang van het kind dient (art. 12.1 I.V.R.K.).(37)
Art. 3.b E.V.U.R.K. kan m.a.w. worden beschouwd als een verlengstuk van art. 12 I. V .R.K.. Het spijtige is wei dat daar waar het I. V .R.K.
om het even welke procedure die het kind aanbelangt voor ogen
heeft(38), art. 3.b E.V.U.R.K. enkel van toepassing is op minstens
drie door elk van de Lidstaten zelf bepaalde familierechtelijke procedures. Eveneens een minpunt vormt de bepaling ratione personae.
Volgens het E.V.U.R.K. is art. 3.b enkel van toepassing op kinderen
met voldoende onderscheidingsvermogen, terwijl het I.V.R.K. het
daarentegen heeft over alle kinderen, zij het dat hun leeftijd en hun
maturiteit bij de beoordeling van de mening door de rechter wordt
betroldcen. Art. 3.b E.V.U.R.K. heeft dus een sterk beperkt toepassingsgebied.(39)
Dit heeft tot gevolg dat er moeilijk sprake kan zijn van enige verdieping of enige verdere aanvulling van het I.V.R.K., zoals dit nochtans
werd beoogd in de Aanbeveling 1121 (1990) betreffende de Rechten
van het Kind, aangenomen door de Parlementaire Vergadering.
42. In het Belgiscli recht wordf deze materie op ·twee verschillende
plaatsen geregeld. Vooreerst werd door de Wet van 30 juni 1994 art.
931 Ger. W. aangevuld met een hoorrecht van kinderen van zodra ze
over voldoende onderscheidingsvermogen beschikken, voor alle rechterlijke instanties, inzake procedures die hun rechtstreeks aanbelangen. Het betreft hier eerder een hoormogelijkheid van kinderen met
voldoende onderscheidingsvermogen dan een verplichting.( 40) Daarnaast verplicht art. 56bis Wjb. (ingevoegd bij Wet van 2 februari
1994) de jeugdrechter elke minderjarige vanaf de leeftijd van 12 jaar
(37) LUCKER-BABEL, M.-F., ,Article 12.1 de Ia CIDE. Le droit de !'enfant de s'exprimer et
d'etre entendu", J.D.J. 1995, 308.
(38) CLOSSET-MARCHAL, G., ,La Convention sur les droits de !'enfant et Ia Belgique. Aspects
de droitjudiciaire" in MEULDERS-KLEIN, M.- T. (ed.), La Convention sur les droits de /'enfant et
la Belgique, Brussel, Kluwer, 1992, 141, nr. 20.
(39) BENHAMOU, Y., ,La Convention europeenne sur l'exercice des droits des enfants; regard
critique", R. T D. H. 1996, 27; DEMARS, S., ,La convention europeenne sur l'exercice des
droits des enfants et Ia Belgique", Ann. Dr. Louv. 1996, 53, nr. 18.
(40) POELEMANS, B., ,Het hoorrecht van minderjarigen" in SENAEVE, P. en PINTENS, W. (eds.),
De hervorming van de echtscheidingsprocedure en het hoorrecht van de minderjarigen.
Commentaar op de Wet van 30 juni 1994, Antwerpen, Maklu, 1994, 52, nr. 90; MAES, C.,
STAPPERS, L., BOUTELIGIER, L., DEGRANDE, D. en VAN G!LS, J. (red.),Mogen wij nu iets zeggen?
Over kinderen, echtscheiding en hun recht om gehoord te worden, Brugge, Die Keure, 1996,
17.
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op te raepen teneinde gehoord te worden in een beperkt aantal
geschillen met burgerrechtelijk karakter, te weten de geschillen tussen
ouders aangaande het gezag over de persoon en het beheer over de
goederen van de minderjarige, de geschillen aangaande de uitoefening
van het omgangsrecht van een ouder dan wel derden, en de geschillen
omtrent de aanwijzing van de zgn. provoogd na ontzetting van (een
van ) de ouders uit het ouderlijk gezag. (41) Op grand van welk artikel
het kind ook gehoord wordt; in geen van beide gevallen heeft het
horen tot gevolg dat het kind pracespartij wordt, evenmin is zijn
mening van doorslaggevende aard, doch de Ueugd)rechter dient hieraan een passend belang te geven overeenkomstig de leeftijd en de
ontwikkeling van het kind.(42)
Daar waar art. 56bis Wjb. bepaalt dat alleen de jeugdrechter het kind
hoort, wordt in art. 931, 3de lid Ger. W. aan de rechter de mogelijkheid gegeven om zelfhet kind te horen of om dit over te laten aan een
door hem aangestelde persoon.
Algemeen kan worden gesteld dat art. 931 Ger. W. het meest beantwoordt aan de vereisten gesteld in art. 3.b E.V.U.R.K. en daarmee
aansluitend art. 6.b E.V.U.R.K. (zie boven, nrs. 38-39).
c) Het recht om te worden gei'nformeerd over de mogelijke gevolgen
van zijn meningsuiting en omtrent de mogelijke gevolgen van enige
rechterlijke beslissing
43. Het in art. 3.c opgenomen recht van het kind, dat over het vereiste
onderscheidingsvermogen beschikt, om te worden ge'informeerd over
de mogelijke gevolgen van zijn meningsuiting en omtrent de mogelijke gevolgen van enige rechterlijke beslissing, dient te worden
gelezen in samenhang met het bepaalde in art. lO.l.b.
Krachtens deze bepaling wordt de vertegenwoordiger, aangesteld op
grand van art. 4 of 9 van het Europees Verdrag, verplicht om het te
vertegenwoordigen kind, van zodra het voldoende onderscheidingsvermogen heeft, uitleg te verschaffen over de mogelijke gevolgen van
zijn meningsuiting alsook omtrent de mogelijke gevolgen van enig
optreden in rechte vanwege de vertegenwoordiger.

(41) Zie SENAEVE, P., ,De invoering van het hoorrecht van de minderjarigen" in SENAEVE, P
en PEETERS, J. (eds.), De hervorming van het jeugdbeschermingsrecht, Leuven, Acco, 1994,
120-122, nrs. 204-208.
(42) SENAEVE, P., Inleiding tot hetjeugdbeschermingsrecht, Leuven, Acco, 2de uitgave, 1996,
119; POELEMANS, B., o.c., 77, nrs. 153 en 155.
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44. Art. 10.1.b gaat ervan uit dat de vertegenwoordiger zelf enige
juridische kennis heeft, opdat hij op voldoende enjuiste wijze het kind
kan uitleggen wat de uitoefening van zijn rechten in een procedure
inhoudt en met zich meebrengt. Vandaar dat er sinds enige tijd in de
rechtsleer voor wordt gepleit dat deze speciale vertegenwoordiger van
het kind een advocaat zou zijn, die de waarborgen van deskundigheid
biedt.(43) Het E.V.U.R.K. zelf laat echter de mogelijkheid open dat
het kind in de procedures vertegenwoordigd wordt door een nietprofessioneel persoon of orgaan.(44)
Maar ook een zekere maatschappelijke kennis kan hier nooit kwaad.
Als volwassene moet de vertegenwoordiger ermee rekening (kunnen)
houden dat hij spreekt met kinderen, die , naargelang van hun leeftijd,
een verschillend taalgebruik en een verschillende woordenschat hanteren. M.a.w. het is in het voordeel van zowel de vertegenwoordiger
als van het kind dat de vertegenwoordiger de eigenschap bezit zich in
de leefwereld van het kind in te leven.(45)
45. Nergens in de Belgische wetgeving is een gelijkaardige bepaling
terug te vinden.
2°) Het recht om de benoeming van een speciale vertegenwoordiger
te verzoeken

46. Art. 4.1 E.V.U.R.K. verleent het kind het recht om persoonlijk of
via de tussenkomst van andere personen of organen de benoeming van
een speciale vertegenwoordiger te verzoeken. De uitoefening van dit

(43) BENHAMOU, Y., ,Reflexions en vue d'une rneilleure defense en justice de !'enfant", D.
1993, chron., 103.
(44) ibid.; BENHAMOU, Y., /.c.(J996), 29.
(45) Zo kent Groot-Brittannie een duaal systeem inzake de vertegenwoordiging van de
minderjarige, gerege1d door de ,Children Act 1989", in werking getreden op 14 oktober
1991. In de zgn. ,care-proceedings" en aanverwante gebieden, op pub1iekrechtelijk vlak,
wordt de vertegenwoordiging van het kind waargenomen door twee verschillende personen,
elk met een andere opleiding. Omtrent het juridische aspect van de zaak wordt het kind
vertegenwoordigd door een ,solicitor" en een onafhankelijke ,guardian ad litem" geeft de
gerechtelijke overheid een zicht op het welzijn van het kind (deze taak wordt waargenomen
door een maatschappelijk assistent). Het kind zelf heeft recht op informatie, recht op meningsuiting, recht op respect van zijn wensen en gevoelens, wammee rekening wordt gehouden, alsook heeft het kind recht op participatie, maar slechts voorzover zijn leeftijd en zijn
onderscheidingsvermogen dit toelaat. Zie hierover meer: SALGO, L., Der Anwalt des Kindes.
Die Vertretung von Kindem in zivilrechtlichen Kindesschutzverfahren- eine vergleichende
Studie, Ki:iln, Bundesanzeiger, 1993, 126-138; TIMMS, J., ,The tension between welfare and
justice", Family Law 1997, 41.
Sinds de ,Family Law Act 1996" wordt de rnogelijkheid van een afzonderlijke, duale
vertegenwoordiging voor kinderen ook voorzien in die privaatrechtelijke familierechtelijke
procedures, opgesomd in Section 64. Zie hierover meer: TIMMS, J., I.e., 45-46.
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recht geldt echter niet onverkort. Ret is begrensd door de hiernavolgende voorwaarden:
de gerechtelijke overheid mag nog niet zelf, krachtens art. 9
E.V.U.R.K., een speciale vertegenwoordiger voor het kind (willen) hebben aangeduid.
- het moet gaan om situaties waarin een belangenconflict is gerezen
tussen het kind en de dragers van de ouderlijke verantwoordelijkheden (de ouders, of in voorkomend geval de voogd), met het
gevolg dat deze laatsten het kind, overeenkomstig het interne
recht, niet meer mogen vertegenwoordigen.
- dit recht is enkel toepasselijk op de door de Staat zelf minimaal
drie gekozen familierechtelijke procedures, overeenkomstig art.
1.4.
47. Wat de belangenconflictsituaties betreft, wordt het aan de interne
wetgeving overgelaten om te bepalen wanneer er van een belangenconflict sprake is.(46)
48. De interne wetgeving krijgt de mogelijkheid om de toepassing
ratione personae van dit artikel te beperken tot kinderen met voldoende onderscheidingsvermogen (art. 4.2). Deze bepaling wekt
enige verbazing. Ret is aanvaardbaar dat wanneer een kind persoonlijk om de benoeming van een speciale vertegenwoordiger wil verzoeken, het over enig onderscheidingsvermogen dient te bezitten.(47)
Maar in de gevallen dat het kind dit vereiste onderscheidingsvermogen niet bezit, zal meestal een derde (bv. het Openbaar Ministerie,
een familielid) om de benoeming van een speciale, onafhankelijke
vertegenwoordiger verzoeken, indien er sprake is van tegenstrijdige
belangen tussen het kind en de drager van de ouderlijke verantwoordelijkheden. Van deze meerderjarige derde (persoon of orgaan) kan
worden aangenomen dat hij in staat is en de mogelijkheid bezit het
be lang van het kind te evalueren.(48)
Beoogt art. 4.2 nu dat wanneer een Staat hieraan uitvoering geeft, de
kinderen die niet het vereiste onderscheidingsvermogen bezitten, in de
situaties waarin sprake is van een belangenstrijd tussen hen en hun
dragers van de ouderlijke verantwoordelijkheden, geen speciale vertegenwoordiger via tussenkomst van een derde kunnen laten benoemen?
(46) Verklarende Nota, 16, nr. 38.
(47) DEMARS, 8., i.e., 57, nr. 20; LUCKER-BABEL, M.-F., l.c.(J996), 407, voetnoot 28.
(48) LUCKER-BABEL, M.-F., l.c.(J996), 407, voetnoot 28.
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Als dit het geval zou zijn kan er wederom een vraagteken geplaatst
worden bij de waarde van dit Europees V erdrag.
Eventueel kan het Vast Comite via zijn interpretatiebevoegdheid op
grand van art. 16.2 hieraan een - hope1ijk - positieve interpretatie geven, waarbij zo min mogelijk atbreuk wordt gedaan aan de
rechten van het kind dat nog niet voldoende onderscheidingsvermogen bezit.
49. Wanneer het kind zijn eigen speciale vertegenwoordiger gekozen
heeft, kan het zich beroepen op rechtshulp of juridische raadgeving,
zoals dit in het interne recht bepaald is voor de gerechtelijke procedures die het kind aanbelangen (art. 14). Deze bepaling legt geen
verplichting tot wetgevend optreden op aan de Staat, die enkel zijn
eigen systeem toepast, met, indien nodig, een uitbreiding naar alle
procedures betreffende het kind toe.( 49)
Door de aanwezigheid van een dergelijke wettelijke regel, wordt
gepoogd de financieringsproblemen, die door het aanstellen/optreden
van een vertegenwoordiger kunnen rijzen, te vermijden. Ben optreden
van een vertegenwoordiger is niet kosteloos en wie gaat dit dan
betalen? Vaalc zal eerst de Staat worden aangesproken, maar niets
belet deze laatste om de kosten achteraf te verhalen op de ouders,
enkel en alleen als dit in het interne recht geregeld is.(50)
50. Het Belgische recht is reeds vertouwd met de figuur van een
voogd ad hoc, die telkens wordt aangesteld indien er tegenstrijdige
belangen bestaan tussen de minderjarige en zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Zijn optreden is beperkt tot twee situaties: wanneer een
vermogensrechtelijke rechtshandeling of procesakte moet worden
opgesteld of inzake afstammingsgevallen, voorzover de niet-ontvoogde minderjarige beneden de 15 jaar is. Het initiatief tot aanstelling kan uitgaan van elke belanghebbende ( ouders dan wel derden)
alsook van de procureur des Konings. De Voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg spreekt zich hierover uit (art. 331sexies B.W. en art.
378, 3de lid B.W.).(51)
Er is hier echter geen spralce van een persoonlijk initiatief vanwege
de minderjarige (cfr. art. 4 E.V.U.R.K.), evenmin van ambtshalve
optreden vanwege de rechter (cfr. art. 9.1 E.V.U.R.K.- zie verder,
(49) LUCKER-BABEL, M.-F., l.c.(l996), 407-408.
(50) Verklarende Nota, 21, nr. 68.
(51) Zie hierover HEYVAERT, A., in Comm.Pers., art. 33lsexies B.W.,
Comm. Pers., ati. 378 B.W., nrs 18-29.
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nr.

I;

SENAEvE,

P., in

nrs. 51-52). Het feit echter dat het Openbaar Ministerie wei de aanstelling van een voogd ad hoc kan uitlokken(52), alsook het feit dat in
de zin van het E.V.U.R.K. onder gerechtelijke overheden 66k het
Openbaar Ministerie verstaan dient te worden (zie boven, nr. 15),
bieden een oplossing voor het probleem ingeval de procesonbekwame
minderjarige wenst op te treden tegen zijn ouders. De Belgische
wetgeving komt evenmin tegemoet aan de vereiste van minimum drie
familierechtelijke procedures, waarin het kind persoonlijk of via
tussenkomst van een derde om een speciale vertegenwoordiger kan
verzoeken.
Een wetgevend optreden bij een eventuele ratificatie is dan ook
vereist.
In Nederland wordt het niet kunnen of niet willen optreden van de
wettelijke vertegenwoordiger ondervangen door de rechtsfiguur ,bijzondere curator". Zijn bevoegdheid is ruimer dan die van de Belgische voogd ad hoc. De bijzondere curator treedt op ingeval van
vermogensrechtelijke geschillen, in aangelegenheden die de verzorging en de opvoeding van de minderjarige betreffen, alsook inzake
omgangsgeschillen (art. 250 N.B.W.).(53)
B. Verplichtingen opgelegd aan de gerechtelijke overheden

51. De gerechtelijke overheden worden door art. 9.1 E.V.U.R.K.
gemachtigd om een speciale vertegenwoordiger voor het kind, ongeacht diens graad van onderscheidingsvermogen, te benoemen wanneer
er sprake is van een belangenconflict tussen het kind en de drager(s)
van de ouderlijke verantwoordelijkheden, zodat deze laatste(n), valgens het interne recht, niet meer de mogelijkheid hebben het kind te
vertegenwoordigen.
52. Er kan echter wel een voorbehoud worden gemaakt. Het Europees
Verdrag gebruikt de term ,machtigen (,autorise"), wat eerder als een
mogelijkheid in handen van de gerechtelijke overheden gei"nterpreteerd kan worden, dan als een verplichting. Dit heeft tot gevolg dat het
kind in belangenconflictsituaties niet onvoorwaardelijk recht heeft op
de toevoeging van een speciale vertegenwoordiger in opdracht van de
gerechtelijke overheden.
Het kind heeft wel, zolang de gerechtelijke overheden niets hebben
(52) Zie SENAEVE, P., in Comm. Pers., art. 378 B.W., nr. 21.
(53) VAN WAMELEN, C., ,De omgangscurator", F.J.R. 1995, 217.
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ondernomen op grond van art. 9.1, ex art. 4.1 het recht om in bovenvermelde situaties persoonlijk of via tussenkomst van derden de
benoeming van een speciale vertegenwoordiger aan te vragen. Dit
versterkt enigszins de positie van het kind in de familierechtelijke
procedures die het aanbelangen.
53. Ook hier, waar het kind officieel een speciale vertegenwoordiger
werd toegewezen, kan het zich beroepen op de interne regel betreffende de toekenning van juridische hulp of juridische raadgeving (art.
14).
C. De taken van de vertegenwoordiger

54. De taken die aan de vertegenwoordiger worden opgelegd, zijn
opgesteld in functie van de rechten toegekend aan het kind in art. 3.
De opdrachten zijn terug te vinden in art. 10, te weten: het geven van
alle terzake doende informatie aan het kind , het kind uitleg verschaffen omtrent de mogelijke gevolgen van zijn meningsuiting, alsook
omtrent de mogelijke gevolgen van enig optreden in rechte door de
vertegenwoodiger, en tenslotte de mening van het kind bepalen en
deze ter kennis brengen van de gerechtelijke overheden.
-

--

-

-

55. Enkel voor de eerste twee verplichtingen stelt het Europees
V erdrag de vereiste dat het kind over het volgens het interne recht
vereiste onderscheidingsvermogen moet beschikken.
Bij deze vereiste lean een bedenking worden gemaakt inzake de plicht
om het kind alle terzake doende informatie te verschaffen. In art. 2.d
wordt het begrip ,terzake doende informatie" gedefinieerd in termen
van ,het geven van alle gepaste informatie, rekening houdend met de
leeftijd en het onderscheidingsvermogen van het kind opdat het kind
zijn rechten in de procedure volledig lean uitoefenen". Hieruit kan
worden afgeleid dat men alle kinderen voor ogen heeft, ongeacht of
het al dan niet voldoet aan de volgens het interne recht vereiste
onderscheidingsvermogen (wat wei wordt vereist in art. 10.1). Daarbij, heeft niet elk kind, hoe jong ook, recht op uitleg over water hem/
haar te wachten staat?(54)
56. Elk van de drie verplichtingen dient te worden nagekomen, voor-

(54) LUCKER-BABEL, M.-F., l.c.(J996), 406, voetnoot 14.
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zover zij niet manifest strijdig zijn met de allerhoogste belangen van
het kind.
De vertegenwoordiger mag het kind niet dwingen om zijn rechten uit
te oefenen. W anneer een kind bv. weigert om zijn mening te uiten, dan
is dat diens goed recht. Wel kan de vertegenwoordiger zelf zijn eigen
mening uiten over hoe hij de allerhoogste belangen van het kind
ziet.(55) Hij heeft deze mogelijkheid omdat hij slechts als tussenpersoon optreedt.(56)
57. Niets belet het interne recht om de vertegenwoordiger, benoemd
ex art. 4 of 9, bijkomende opdrachten ten voordele van het kind toe te
vertrouwen.( 57)
58. In alle burgerlijke rechtshandelingen, met uitzondering van enkele wettelijk bepaalde uitzonderingen, wordt de minderjarige naar
Belgisch recht door zijn ouder(s) (art. 376 B.W.), ofindien hij onder
voogdij staat door zijn voogd (art. 450, lste lid B.W.) wettelijk
vertegenwoordigd. Deze laatsten treden in naam van het kind op in
de materiele rechtshandelingen resp. de proceshandelingen, al dan
niet onderworpen aan enige vormvereiste.(58)
Er wordt wettelijk bepaald wanneer de wettelijke vertegenwoordigers
kunnen optreden, evenals welke formaliteiten zij dienen te vervullen,
maar het inhoudelijke van de taak - en voor het kind in het licht van
art. 10.1 E.V.U.R.K. het meest relevante - wordt nergens nader
bepaald. Dit laatste wordt overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid en goodwill van de ouder(s) resp. de voogd.
Evenmin wordt de wettelijke vertegenwoordiger naar Belgisch recht
specifiek in zijn opdracht benoemd, zoals het vereist wordt in art. 2.c
E.V.U.R.K .. Art. 10.2 E.V.U.R.K. bepaalt evenwel dat de Staten via
hun interne wetgeving de opdrachten van de vertegenwoordiger kunnen uitbreiden tot de houders van de ouderlijke verantwoordelijkheden, de ouder(s) resp. de voogd dus (zie verder, nr. 80), wat in
Belgie nog niet gebeurd is.
Ook hier is een wettelijk optreden noodzakelijk.
59. Men kan zich afvragen of de taak van vertegenwoordiger van het
(55) Verk1arende Nota, 19, nr. 55.
(56) LUCKER-BABEL, M.-F., l.c.(l996), 406.
(57) Verklarende Nota, 19, nr. 54.
(58) SENAEVE, P., Compendium van het Personen- en Familierecht, Leuven, Acco, 1996, nrs.
1388-1415.
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kind, in termen van het Europees Verdrag, wel door de ouder(s) resp.
de voogd dient te worden waargenomen. Zou het niet beter zijn het
kind een eigen, onafhankelijke vertegenwoordiger te geven, om zo elk
risico van bei'nvloeding ofpartijdigheid vanwege de ouder(s) resp. de
voogd uit te sluiten?(59) En dan wordt er niet verder ingegaan op de
mogelijkheid om het kind vanaf een bepaalde leeftijd of zodra het
over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt een eigen, al dan
niet beperkte, rechtsingang toe te kennen, zonder vertegenwoordiging
(zie verder, nrs. 71-74).(60)

§ 2. Aanvullende rechten
60. In het E.V.U.R.K. zijn er naast de opgenomen principiele rechten
ook een aantal rechten ten voordele van het kind terug te vinden,
waarvan de uitwerking en de toepassing wordt overgelaten aan de
interne wetgever. De Staten zijn echter niet verplicht om aan deze
mogelijkheid gevolg te geven. Zij dienen de wenselijkheid van dergelijke bepalingen in hun eigen rechtstelsel te onderzoeken. Indien het
als positief wordt ervaren, kunnen zij de bepalingen toepasselijk
veddarJ::n. ____ _
__ __
--- ----------

A. In overweging te nemen procedurele rechten t.v. v. het kind
61. Art. 5 is wellicht de meest vemieuwende en vooruitstrevende
bepaling van het Europees Verdrag. Het getuigt van een toenemende
erkenning van het kind als een subject, en niet langer als een object, in
het rechtsverkeer.
De opgenomen rechten in hoofde van het kind in de procedures die het
aanbelangen zijn achtereenvolgens: het recht om de benoeming te
verzoeken van een persoon naar eigen keuze, teneinde door deze
ge):wlpen te worden bij de vorming van zijn mening (art. 5.a), het
recht om persoonlijk of via anderen de benoeming te verzoeken van
een eigen vertegenwoordiger (art. 5.b), het recht om zelf zijn eigen
vertegenwoordiger aan te duiden (art. 5.c), en het recht om sommige
of alle prerogatieven van een partij in de desbetreffende procedure uit
te oefenen (art. 5.d).

(59) DEMARS, 8., [.c., 67, nr. 37.
(60) JACOBS, K., ,Het omgangsrecht in Belgie en Nededand", T.P.R. 1996, 871-872 en aldaar
voetnoot 136.
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Het is aan de wil van de Staten overgelaten om een of meerdere van
deze rechten in hun intern recht op te nemen (art. 5).
1°) Het recht om de benoeming te verzoeken van een persoon naar
eigen keuze, teneinde door deze geholpen te worden bij de vorming
van zijn mening
62. Dit recht komt erop neer dat het kind tijdens zijn verhoor door de
rechter (of eventueel een derde) wil worden bijgestaan door een
vertrouwenspersoon, wiens taak het is het kind te helpen in het
vormen en uiten van zijn mening.
De vertouwensman handelt enkel en alleen in naam van het
kind.(61)
63. Art. 931, 6de lid Ger.W. bepaalt dat de minderjarige in principe alleen wordt gehoord, tenzij de rechter beslist dat hij in zijn
eigen belang moet worden bijgestaan. De bijstand aan de minderjarige wordt waargenomen door een vertouwenspersoon, een arts,
een maatschappelijk assistent, ... , of zelfs door een advocaat.(62)
Die advocaat kan vanzelfsprekend, gezien de mogelijke belangentegenstelling, niet de advocaat zijn van een van de ouders.(63) De taak
van de aangeduide persoon is het kind te vergezellen tot aan het
vertrek waar het verhoor plaatsvindt of tijdens het verhoor zelf(64),
maar zijn aanwezigheid mag nooit tot gevolg hebben dat zijn standpunt in de plaats komt van het persoonlijk standpunt van het
kind.(65)
Ook volgens ·art. 56bis Wjb. wordt de minderjarige in beginsel aileen door de jeugdrechter gehoord.(66) Ook hier kan de jeugdrechter beslissen dat hij in zijn eigen belang moet worden bijgestaan.(67)
Naar Belgisch recht is het enkel de rechter zelf die beslist of de

(61) Verk1arende Nota, 17, nr. 42.
(62) Pari. St. Kamer, B.Z. 1991-92, nr. 545/14, Verslag namens de commissie voor dejustitie
uitgebracht door mevr. Merckx-Van Goey, d.d. 17 november 1993, 100.
(63) Pari. St. Senaat, 1993-94, nr. 898-2, Verslag namens de commissie voor de justitie
uitgebracht door de heer Lallemand en mevr. Maximus, d.d. 3 juni 1994, 12.
(64) MAES, C., STAPPERS, L., BOUTELIGIER, L., DEGRANDE, D. en VAN GILS, J. (red.), o.c., 25.
(65) Pari. St. Senaat, 1993-94, nr. 898-2, Verslag namens de commissie voor de justitie
uitgebracht door de heer Lallemand en mevr. Maximus, d.d. 3 juni 1994, 12.
(66) SENAEVE, P., lnieiding .... , 118.
(67) Pari. St. Senaat, 1993-94, 898-1, Ontwerp overgezonden door de Kamer van Volksvetiegenwoordigers, voorgesteld art. 1 (art. 931, 6de lid Ger.W.).
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minderjarige zich mag Iaten bijstaan. Het gaat niet om een recht in
hoofde van de minderjarige zelf om zich te Iaten bijstaan.
2°) Het recht om persoonlijk of via anderen (personen of organen) de
benoeming te verzoeken van een eigen vertegenwoordiger, in voorkomend geval een advocaat
64. Het woord ,eigen" (,distinct") toont aan dat het kind zich kan
Iaten vertegenwoordigen door een andere persoon dan de drager(s)
van het ouderlijk gezag, zelfs bij afwezigheid van een conflictsituatie.
Dit heeft tot gevolg dat het kind zijn wettelijke vertegenwoordiger niet
laat vervangen, maar dat het beroep doet op en zich verzekert van
juridische hulp van een derde tijdens de procedures waarin hij tussenbeide komt.(68)
Deze eigen vertegenwoordiger van het kind handelt uitsluitend in
naam van het kind.(69)
65. Naar Belgisch recht wordt enkel in het jeugdbeschermingsrecht bepaald dat een minderjarige (vanaf 12 jaar), van zodra hij partij
is in het geding, recht heeft op bijstand van een advocaat. Een
minderjarige is partij in die procedures waar er maatregelen tegen
hem worden gevorderd op gro-nd van de Wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming resp. op grond van het decreet van
een van de Gemeenschappen (art. 46, 56 en 60, 2de lid Wjb.).(70)
Hierbij moet er inzake de toepasselijke wetsartikelen een onderscheid gemaakt worden tussen de voorbereidingsfase en de berechtingsfase.
Art. 52ter, 2de lid Wjb. bepaalt dat in de voorlopige-maatregelenprocedure (voorbereidingsfase) de minderjarige recht heeft op bijstand van een advocaat. Als de jongere zelf geen advocaat heeft,
wordt er hem een toegewezen overeenkomstig art. 54bis Wjb., dat
handelt over de ambtshalve toewijzing, tijdens de berechtingsfase
voor de jeugdrechtbank, van een advocaat aan elke minderjarige die
partij is in het geding en geen advocaat heeft. De stafhouder of het
bureau voor consultatie en verdediging zijn bevoegd inzake de toewijzing van de advocaat (art. 54bis, §1, 2de lid Wjb.). Deze laatste kan,
ingeval van tegenstrijdigheid van belangen, verschillend zijn van de
advocaat van de ouder(s) resp. de voogd resp. de personen die hem
(68) DEMARS, S., l.c., 60, nr. 25.
(69) Verklarende Nota, 17, nr. 42.
(70) SENAEVE, P., lnleiding ... , 124-125.
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onder bewaring hebben resp. de personen bekleed met een vorderingsrecht (art. 54bis, §3 Wjb.).
3°) Het recht om zelf zijn eigen vertegenwoordiger aan te duiden
66. Deze bepaling verleent het kind het recht om zijn eigen wettelijke
vertegenwoordiger te kiezen en te benoemen in procedures die hem
aanbelangen, ongeacht of er al dan niet sprake is van een belangenconflictsituatie. Dergelijk recht kan als zeer revolutionair bestempeld
worden. W eliswaar treedt het kind nog niet persoonlijk op als procespartij, doch het verkrijgt redelijk veel inspraak door zelf te kunnen
beslissen wie zijn belangen voor de rechter gaat verdedigen.
67. Verwacht kan worden dat veel Staten ten aanzien van deze bepaling terughoudend reageren, aangezien de procesbekwaamheid van
het kind hier met rasse schreden toeneemt en de bevoegdheden van de
houders van de ouderlijke verantwoordelijkheden verminderd worden. Maar dient de vertegenwoordiging door de houders van de
ouderlijke vertegenwoordigers altijd het allerhoogste belang van het
kind? Vaak kan worden aangenomen dat zij deels in eigen belang
handelen, bv. een ouder die zich verzet tegen de uitoefening van het
omgangsrecht van zijn ex-echtgenoot met hun gemeenschappelijk
kind.(71) In dergelijke situaties is een kind er zeker mee gebaat dat
het zijn eigen vertegenwoordiger kan kiezen, die uitsluitend in zijn
belang en in zijn naam handelt.
68. Opdat dit keuzerecht met kennis van zaken zou worden toegepast,
kan de vereiste van het hebben van voldoende onderscheidingsvermogen een uitweg bieden.
69. Wanneer een kind van zijn keuzerecht gebruik maakt, is de
gerechtelijke overheid niet verplicht om de vertegenwoordiger te
aanvaarden, indien zij de persoon niet geschikt acht.(72)
70. Het geldende Belgische recht voorziet niet in de mogelijkheid
voor het kind om over te gaan tot de aanduiding van zijn eigen
wettelijke vertegenwoordiger.

(71) JANSEN, I., I.e., 125.
(72) Verklarende Nota, 17, nr. 42.

1791

4°) Het recht om zelf sommige of alle prerogatieven van een partij in
de desbetreffende procedure uit te oefenen
71. De meest verregaande verdragsbepaling is temg te vinden in art.
5.d.
Het Verdrag van de Raad van Europa breekt hier met de procesonbekwaamheid van de minderjarige(73), door het kind een eigen gedeeltelijke of gehele rechtsingang te verlenen. Hierdoor verlaat men
gedeeltelijk het traditionele protectionistische beleid t.a.v. de kinderen, door het kind ook participatiemogelijkheden in een procedure die
hem aanbelangt, toe te kennen.
Het verlenen van procesbekwaamheid aan minderjarigen houdt een
erkenning in van het kind als een volwaardig rechtssubject in onze
maatschappij .(74)
Daar waar in het interne recht van de Staten nog geen sprake is van
enige procesbekwaarnheid in hoofde van de minderjarige, kent het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (E.V.R.M.) wei een
individueel klachtenrecht voor het kind. In zaken die het kind aanbelangen zijn het normalerwijze de ouders, in voorkomend geval de
voogd, die een procedure bij de Europese Cornrnissie opstarten. Maar
de Commissie heeft toegestaan dat een minderjarige een verzoek.sclitift kan-iil.Clienen-iiilioudende eeii-l<:Iaclif oareffende -de sclieridiiig
van zijn grondrechten, ook wanneer door onwil van de wettelijke
vertegenwoordiger de nationale rechtsmiddelen niet konden worden
uitgeput.(75) Het kind kan zijn individueelldachtenrecht steunen op
art. 25 E.V.R.M., waarin wordt gesteld dat iedere persoon, als slachtoffer van de schending, ongeacht zijn leeftijd of bekwaarnheid, een
klacht mag indienen. Deze klacht wordt dan afzonderlijk geregistreerd.(76) Er zijn in de Europese rechtspraak dan ook gevallen temg

(73) BENHAMOU, Y., I.e., 30.
(74) DEMARS, 8., /.c., 61, nr. 28.
(75) E.C.R.M., SOSJALE JOENIT v. Nederland nr. 6753/74 19 december 1974, D & R vol. 2,
119, N.J. 1975, nr. 474, noot ALKEMA, E.A.
(76) FAWCETT, J.E.S., The application of the European Convention on Human Rights, Oxford,
Clarendon press, 1987, 350; MAES, C., ,Wandel en kind en E.V.R.M. hand in hand doorheen de
Belgische rechtspraak?", in VERHELLEN, E. (ed.), Rechten van het ldnd.-Lezingen-bundel 2cahier 12 Centrum voor de rechten van het kind, Gent, 1992, 95-96, 95; VAN EMMERIK, M.L.,
,Klachten van kinderen bij de Europese Cornmissie voor de Rechten van de Mens te Straatsburg", in DE LANGEN, M., DEGRAAF, J.H., KUNNEMAN, F.B.M. (eds.), Kinderen en recht.
Opstellen over de positie vanminderjarigen in het recht, Kluwer, Deventer, 1989, 59.
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te vinden waar een minderjarige zijn klacht door het Europees Hof
behandeld zag worden.(77)
72. Belgie kent partiele tegemoetkomingen aan de procesbekwaamheid van de minderjarige. In een beperkt aantal materies van het
positieve recht is, weliswaar op een incoherente wijze, de eigen
rechtsingang voor de minderjarige reeds verwezenlijkt(78):
a) het insteilen van een vordering teneinde ontheffing te bekomen van
de minimale leeftijdsvereiste inzake het huwelijk (art. 145 B.W.),
b) inzake afstamming, voor bepaalde procedures:
* erkenning door de minderjarige vader of moeder van een buitenhuwelijks kind (art. 328, 1ste lid B.W.),
* erkenning door de vader van een niet-ontvoogd minderjarig kind
zonder moeder of wiens moeder niet in staat is haar wil te uiten. Van
zodra het kind 15 jaar is, zal het kind persoonlijk op de hoogte worden
gebracht van de erkenning en kan het ook binnen de zes maanden na
de kennisneming de vemietiging van de erkenning vorderen (art. 319,
§4 en art. 332, 1ste lid B.W.),
* de minderjarige kan vanaf zijn 15de jaar zelf bewijzen dat de
vaststeiling van vaderschap tegen zijn belangen indruist (art. 322
B.W.),
c) inzake adoptie en voile adoptie kan en moet een minderjarige
vanaf zijn 15de zelf optreden in de homologatieprocedure (art. 348,
§3, art. 349, 1ste lid en art. 350, §2, 3de lid B.W. a contrario: onder de
15 jaar wordt hij vertegenwoorigd(79)). Evenzo kan hij zelf hoger
beroep (art. 351, 1ste lid B.W.), cassatieberoep (art. art. 352, §1, 1ste
lid B.W.) aantekenen, alsook een verzoek tot herroeping van gewijsde
indienen (art. 356, §3 B.W.),
d) een minderjarige, die ten voile 15 jaar is en geen ouders heeft,
kan zelf de vrederechter vatten teneinde de familieraad bijeen te
roepen om over zijn ontvoogding te beraadslagen (art. 479, 2de lid
B.W.),

(77) Bv.: E.H.R.M., NIELSEN v. Denemarken 28 november 1988, Serie A, nr. 144, NJ. 1991,
nr. 541 met noot; E.H.R.M., MOUSTAQUIM v. Belgie 18 februari 1991, Serie A, nr. 193, Rev.
Trim. Dr. H 1991, 377, noot MARTENS, P.
(78) SENAEVE, P., ,Algemene beschouwingen rond de Wet van 13 april1995" in SENAEVE, P.
(ed.), Co-ouderschap en omgangsrecht, Antwerpen, Maklu, 1995, 57-58, nrs. 84-85.
(79) SENAEVE, P., lnleiding ... , 116.
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e) inzake de procedure tot verlatenverklaring van de minderjarige
(art. 370bis B.W.) en overdracht van het ouderlijk gezag op een
familielid (art. 370ter B.W.) lean iedereen die door de rechter in eerste
aanleg werd verhoord ( verplicht voor een minderjarige ouder dan 15
jaar, facultatief voor een minderjarige beneden de 15 jaar) hoger
beroep aantekenen (art. 1237bis, §6 Ger.W.),
f) ingeval van hoogdringendheid lean een niet ontvoogde minderjarige zelf een verzoekschrift tot verzegeling bij de vrederechter indienen (art. 1150 Ger.W.),
g) vanaf 12 jaar lean een minderjarige optreden voor de jeugdrechtbank inzake procedures van jeugdbeschermingmaatregelen die t.a.v.
de minderjarige zelf gevorderd worden (arts. 46, 51ter, 4de lid, 56, 58
en 60, 2de lid Wjb.)(zie boven, nr. 65).
73. Ook de Belgische rechtspraak kent de minderjarige inzake enkele
materies een eigen rechtsingang toe:
a) een minderjarige ouder lean aile handelingen in het leader van het
ouderlijk gezag en/of de voogdij over zijn kind zelf en zelfstandig
stellen, met inbegrip van de proceshandelingen(80),
b) sommige lagere rechtbanken kennen de minderjarige eeii vorderingsrecht toe tot bekomen van onderhoudsgeld vanwege hun
ouder(s)(81),
c) er is een zekere tendens te bespeuren naar een duidelijkere erkenning dat de minderjarige, naarmate dat hij ouder wordt, zelfstandig
zijn persoonlijkheids- en (in functie van zijn leeftijd bepaalde) mensenrechten lean uitoefenen tegenover zijn ouders.(82)

74. Zoals uit het bovenstaande blijkt, bestaat er in het Belgische recht
een zeer fragmentaire tegemoetkoming aan de toekenning van procesbekwaamheid aan minderjarigen. Zulks werkt allesbehalve de duidelijkheid van de omvang van de rechten van het kind en de toeganke-

(80) Cass. 10 december 1931, Pas. 1932, I, 3; Kort Ged. Charleroi 22 februari 1990, J.T. 1990,
646.
(81) Vred. Sint-Gi1is, 23 apri11985, T. Vred. 1987,21 metnoot GERLO, J.; Kort Ged. Luik 8ju1i
1986, J.T. 1987, 145 met noot VIEUJEAN, E; Vred. Waver 23 november 1989, Rev.Trim.Dr.Fam. 1990, 51. Zie hierover SENAEVE, P., in Comm. Pers., art. 203 B.W., nr. 71.
(82) R.v.St. 7 oktober 1988, J.L.M.B. 1988, 1489, J.T., 1989, 677 met noot RIGAUX, F. inzake
het recht op maatschappe1ijke dienstverlening; R. v .St. 22 februari 1989, J.L.M.B. 1989, 82, J. T.
1989, 675, noot RJGAUX, F. inzake het recht op onderwijs.
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lijkheid tot het recht in de hand. Bovendien hebben sommige materies
slechts een jurisprudentiele grondslag (zie hoven, nr. 73).
B. Vrijblijvende verplichting op te leggen aan de gerechtelijke overheden

75. De Staten dienen te onderzoeken of het al dan niet rnogelijk en
wenselijk is om aan de gerechtelijke overheden de bevoegdheid te
verlenen tot het benoemen van een eigen vertegenwoordiger van het
kind, voor alle procedures die dit laatste aanbelangen. In voorkomend
geval zou de vertegenwoordiger een advocaat kunnen zijn (art. 9.2).
Indien een Staat deze bevoegdheid in zijn intern recht zou opnemen,
kan het kind zijn eigen vertegenwoordiger aangesteld krijgen, zelfs in
de gevallen waar er geen sprake is van enig belangenconflict tussen de
minderjarige en de dragers van de ouderlijke verantwoordelijkheden.(83) Dit houdt m.a.w. een verregaande inmenging van de gerechtelijke overheden in het ouderlijk gezag (met o.a. zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid) in.
76. De aan het kind toegewezen eigen (,distinct") vertegenwoordiger is niet dezelfde als de speciale vertegenwoordiger, die het kind,
volgens art. 9.1, toegewezen krijgt in geval van een belangenconflictsituatie.(84) Beide vertegenwoordigers vervullen elk hun eigen
opdracht. De speciale vertegenwoordiger heeft wezenlijk de opdracht
om op te treden als de wettelijke vertegenwoordiger van het kind,
aangezien dit laatste er geen meer heeft tengevolge van de belangenconflictsituatie. De eigen vertegenwoordiger daarentegen staat het
kind met raad en daad in de procedures bij en treedt desgevallend
in naam van het kind op, maar niet als wettelijke vertegenwoordiger,
want deze is nog steeds de titularis van de ouderlijke verantwoordelijkheden.
77. Daar waar de houders van de ouderlijke verantwoordelijkheden
logischerwijze niet tot speciale vertegenwoordiger van het kind benoemd kunnen worden, kunnen zij echter wei als de eigen vertegenwoordiger van het kind optreden, voorzover de gerechtelijke overheden hen hiertoe benoemen.(85)

(83) Verklarende Nota, 18, nr. 53.
(84) ibid.
(85) ibid.
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78. Het bepaa1de in art. 9.2 kan gezien worden a1s de tegenhanger van
de aan het kind door de Staat vrijb1ijvend te geven rechten van art. 5.a
en b (zie boven, nrs. 62 en 64).

C. Eventuele bijkomende verplichtingen in hoofde van de dragers
van de ouderlijke verantwoordelijkheden
79. Art. 10 handelt over de verp1ichtingen van de vertegenwoordigers
die zijn aangeste1d krachtens art. 4 (door het kind of via tussenkomst
van een derde) dan we1 krachtens art. 9 (door de gerechte1ijke overheid). De benoeming van de vet1egenwoordiger is het gevo1g van een
be1angenconflictsituatie.

80. In de meeste procedures die het kind aanbe1angen is er echter
geen sprake van een be1angenconflictsituatie en za1 de vertegenwoordiger, zoa1s in de meeste Staten het geva1 is, de drager van de ouder1ijke verantwoorde1ijkheden zijn, dus in de rege1 de ouder(s) of in
voorkomend geva1 de voogd. Zij zijn echter niet onderworpen aan de
verp1ichtingen van art. 10.1, die de rechten van het kind voor en tijdens de procedure waarborgen, omdat zij niet specifiek, zoa1s bepaa1d
i11 art. ~._c, _Y()Orh~!l_V~J!eg_en-w:qor~!gjQ_gsop_(}_racht_b_el!_o_~f!l~_z_iil1· _
Vandaar dat het E.V.U.R.K. in art. 10.2 aan de Staten de moge1ijkheid
geeft om, indien gewenst, de bepa1ingen van art. 10.1 uit te breiden tot
de dragers van de ouderlijke verantwoorde1ijkheden.
Dit zou een aanmerke1ijke verbetering van de positie van het kind in
de gerechte1ijke procedures tot gevo1g hebben. We1iswaar dient de
rechter steeds te contro1eren, in het kader van art. 6, of de mening van
het kind niet het gevo1g is van enige manipu1atie of partijdigheid
vanwege de ouder-/voogdvertegenwoordiger.

D. De eventuele uitbreiding van het toepassingsgebied
81. De Staten zijn ertoe gehouden om een moge1ijke uitbreiding van
het toepassingsgebied van het E.V.U.R.K. ,te onderzoeken". Zij
dienen na te gaan of de rechten en de verp1ichtingen neerge1egd in
de art. 3, 4 en 9 ook toepassing kunnen vinden op enerzijds de
fami1iezaken die zich afspe1en voor andere dan in de art. 2.a opgesomde organen, met name de procedures bij de niet-jurisdictione1e
administratieve overheden, en anderzijds zodanige aange1egenheden
die het kind aanbe1angen, maar die niet het onderwerp van een
procedure vonnen (art. 11). Het Verdrag geeft hier ze1f ten exemp1atieve tite1 het voorbee1d van een kind dat een van zijn goederen aan
1796

zijn ouders wil verkopen.(86) Daamaast kan gedacht worden aan de
gevallen waarin het kind tot een welbepaalde vereniging of een welbepaald geloofwil aansluiten(87), of de situatie waarbij het kind in de
showbusiness-wereld is verzeild geraakt.
Ook al zijn de Staten vrij om het bepaalde in art. 11 al dan niet te
volgen, tach moeten zij de eventuele mogelijkheid van een implementatie nagaan.(88)
82. Bovendien kunnen de Staten steeds bepalingen toepassen die
voor het kind voordeliger zijn inzake de promotie en de uitoefening van zijn rechten (art. 1.6). Dit wil dus zeggen dat het E.V.U.R.K.
slechts minimumregels voorschrijft die de Staten moeten respecteren,
maar waarbij deze laatsten niet verhinderd worden om verder te gaan
in de promotie van de uitoefening door de kinderen van hun rechten.(89)

HOOFDSTUK

III

DE PROCEDURELE EN INSTITUTIONELE MAATREGELEN

83. Om de uitoefening van de in het Verdrag opgenomen rechten
en verplichtingen te effectueren en garanderen, werd er ook in een
aantal maatregelen voorzien. De maatregelen hebben enerzijds betrekking op het verloop van de procedures voor de gerechtelijke
overheden, anderzijds op de werking van nationale en intemationale
overheden.
§1. De procedurele maatregelen

A. Door de gerechtelijke overheden na te Ieven maatregelen
1°) Procedureel verloop
84. In de procedures die het kind aanbelangen, zijn de gerechtelijke
(86) Verk1arende Nota, 19, nr. 57.
(87) Vo1gens het I.V.R.K. heeft het kind het recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst (art. 14), a1sook het recht op vrijheid van vereniging (art. 15). Om deze rechten naar
behoren te kunnen uitoefenen, spelen de art. 3, 4 en 9 E.V.U.R.K. een grote rol.
(88) Verk1arende Nota, 19, nr. 57.
(89) Verklarende Nota, 13, nr. 20.
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overheden ertoe verplicht na te gaan of het kind wel over voldoende
informatie beschikt, opdat het een beschikking kan wijzen dat het
hoogste belang van het kind dient (art. 6.a). De gerechtelijke overheid
dient aldus, alvorens een beschikking te treffen, alle terzake doende
informatie te vergaren, zodat zij met kennis van zaken omtrent het
belang van het kind kan oordelen. Dergelijke inlichtingen kan zij
krijgen van het kind zelf (aldan niet via art. 6.b, indien het kind over··
voldoende onderscheidingsvermogen beschikt), van de dragers van de
ouderlijke verantwoordelijkheden, van de vertegenwoordigers van het
kind (vooriover deze niet de dragers van de ouderlijke verantwoordelijkheden zijn) als van enige andere derde (persoon of orgaan) waarvan kan worden aangenomen dat hij /zij op de hoogte is van de situatie
waarin het kind verkeert.(90)
85. Deze informatieverzamelingsplicht versterkt de positie van het
kind in de hem aanbelangende procedures. Er wordt niet langer over
het hoofd van het kind beslist (kind als object), maar rekening houdend met het belang en de situatie van het kind (kind als subject) komt
de gerechtelijke overheid tot een meer gefundeerde, een meer bij de
werkelijkheid aanleunende beslissing.
86. Uit wat voorafgaat, blijkt dat het tot nu toe nog altijd voorkomt,
zeker in de situaties waar de bescherming van het kind voorop staat,
dat de gerechtelijke overheid tot een beslissing komt zonder dat zij
over de vereiste informatie beschikt. Is zulke beslissing, en zeker
wanneer de ontbrekende informatie betrekking heeft op het lot en het
welzijn van het kind, niet tegenstrijdig met art. 6 E.V.R.M.? Is het niet
erg en beschamend dat wij, hoewel wij vooropstellen en promulgeren
in een rechtsstaat te leven, aan de gerechtelijke overheden moeten
,vragen" om met kennis van zake tot een rechterlijke beslissing te
komen?(91)
87. Naar Belgisch recht wordt er in een aantal burgerrechtelijke
procedures bepaald dat de rechter alvorens een beslissing te treffen
over alle nuttige inlichtingen moet beschikken, meestal aangebracht
door de procureur des Konings, en lean de rechter gelasten dat een

(90) Verklarende Nota, 17, nr. 43.
(91) zie ook: LUCKER-BABEL, M.-F., l.c.(1996), 408, voetnoot 32.
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aantal personen waarvan hij het geraden acht hen te horen, verschijnen.(92)
Inzake jeugdbeschermingsrecht bepaalt art. 50 § 1 Wjb. uitdrukkelijk dat in de voorbereidende fase van een procedure waarin maatregelen worden gevorderd tegen de ouders resp. tegen de minderjarigen, de jeugdrechter een onderzoek gelast. Dit onderzoek heeft tot
doel dat de jeugdrechter enerzijds informatie verwerft over de persoonlijkheid en het milieu van de minderjarige en anderzijds dat hij
met kennis van zaken kan oordelen over de gepastheid van de maatregelen.
Daamaast is er nog het hoorrecht zoals geregeld in art. 931, 3de-7 de
lid Ger.W. resp . art. 56bis Wjb. waardoor de rechter meer inzicht
krijgt in de visie van het kind op de situatie die hem aanbelangt.
De Belgische wetgeving kent echter geen algemene regeling inzake
de informatieverzamelingsplicht in hoofde van de gerechtelijke overheid in familierechtelijke situaties die het kind aanbelangen.
2°) Verplichting tot snel handelen
88. Art. 7 E.V.U.R.K.legt de gerechtelijke overheden de verplichting
op om tijdens de procedure op een efficiente wijze te handelen.
Allereerst zijn de gerechtelijke overheden ertoe gehouden om in
procedures die het kind aanbelangen, zo snel mogelijk te handelen,
opdat elke onnodige vertraging zou worden vermeden, aangezien
zulkdanige vertraging schadelijk zou kunnen zijn voor het welzijn
van het kind, wat strijdig is met zijn allerhoogste belangen.(93) Zo
moet voor de partijen de mogelijkheid open staan om die procedures
aan te vatten, waarvan de snelle uitvoering van de rechterlijke beslissing is verzekerd. In extreme gevallen van hoogdringendheid hebben
de gerechtelijke overheden zelfs de mogelijkheid om hun beslissingen
onmiddellijk uitvoerbaar te verklaren.
89. Het is best mogelijk dat een gerechtelijke overheid niet aan haar
verplichting tot snel handelen kan voldoen, omdat zij bv. nog niet over
voldoende terzake doende informatie beschikt. In dergelijke situatie

(92) zie bv. art. 350 §3 B.W. inzake adoptie, art. 1237bis §§3 en 4 Ger. W. inzake de
verlatenverklaring van minderjarigen (art. 370bis B.W.) en overdracht van het ouderlijk gezag
op een familielid (art. 370ter B.W.).
(93) Verklarende Nota, 18, nr. 48.
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staat voor de gerechtelijke overheid de mogelijkheid open om voorlopige maatregelen te treffen.(94)
90. Het Europees Verdrag heeft hier duidelijk het afhandelen van een
familierechtelijke procedure binnen een redelijke termijn voor ogen.
Het wil vermijden dat het kind te lang en onnodig in een onzekere
situatie verkeert.
Men merkt hier de gelijkenis met art. 6.1 E.V.R.M. op, waarin o.a. de
vereiste van een uitspraak binnen een redelijke termijn wordt opgelegd.
Onmiddellijk rijst de vraag wat men verstaat onder ,redelijke termijn": tussen welke twee punten loopt de in aanmerking te nemen
peri ode, en welke criteria worden gehanteerd om het begrip ,redelijk"
in te vullen?(95)
Wat de periode, bedoeld in art. 6.1 E.V.R.M., betreft, heeft de
Europese Commissie van de Rechten van de Mens bevestigd dat
inzake strafrechtelijke procedures de tijd vanaf de aanklacht tot en
met de uitspraak in ogenschouw dient te worden genomen.(96) De
redelijkheid. van die periode wordt geevalueerd in termen van de
noodzakelijke tijd die nodig is om een eerlijke beoordeling van de
klacht voor te bereiden en te behandelen, in het bijzonder wordt
gekeken of door het verloop van de tijd de bewijzen niet verloren
zijn gegaan of hun effectiviteit hebben verloren.(97)
Wanneer men nu kijkt naar het E.V.U.R.K. kan in het licht van haar
doelstellingen de periode worden aanzien als de tijdspanne tussen de
inleiding van de vordering tot aan de rechterlijke beslissing. De
redelijkheid van de termijn zal m.i. ingevuld worden in functie van
het allerhoogste belang van het kind, maar het is het Vast Comite
dat het laatste woord heeft, in het kader van zijn interpretatieopdracht
ex art. 16.
91. Aangezien Belgie reeds Verdragspartij is bij het E.V.R.M., is het
gebonden door art. 6 E.V.R.M. en de daarin aan de gerechtelijke
overheden gestelde eis tot handelen binnen een redelijke termijn.
Ook de Belgische wetgeving kent in enkele gevallen een vooropge-

(94) Verklarende Nota, 18, nr. 49.
(95) FAWCETT, J.E.S., o.c., 167.
(96) 1545/62: 5 Jaarboek 270, 276 (zie verwijzing hierboven)
(97) FAWCETT, J.E.S., o.c., 169.
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stelde termijn waarbinnen dient te worden gehandeld.(98) Ofhet in de
praktijk ook zo gebeurt, is iets anders.
Enkel art. 52 Wjb. verleent de jeugdrechtbank de mogelijkheid om
voorlopige maatregelen te treffen in procedures waar jeugdbeschermingsmaatregelen worden gevorderd, met uitzondering van toepassing op die kinderen tegen wiens ouders een maatregel van ontzetting
uit het ouderlijk gezag wordt gevorderd (art. 52, 5de lid Wjb.). Dergelijke mogelijkheid t.a.v. minderjarigen is nergens anders in de Belgische wetgeving terug te vinden, tenzij men de dringende voorlopige
maatregelen (art. 223 B.W.) en de voorlopige maatregelen in echtscheidingsprocedures (art. 1280 Ger.W.) bekijkt. Ook hier kunnen de
ouders die zich in een huwelijkscrisis bevinden resp. in een echtscheidingsprocedure verwikk:eld zijn, maatregelen t.a.v. de k:inderen vorderen. Maar de gevorderde (dringende) voorlopige maatregelen vormen een geeigende procedure. Het E.V.U.R.K. heeft het daarentegen
over procedures waarin de voorlopige maatregelen slechts een tussenstadium vormen, om tegemoet te k:omen aan de kwalijke gevolgen
voor het belang van het kind die een vertraging/aansleping van een
procedure met zich mee k:an brengen.
Het Belgische recht kent reeds de techniek van de voorlopige tenuitvoerlegging van de vonnissen. De rechter kan deze telkens toestaan,
op risico van de partij die hiertoe gevorderd heeft, behoudens de
wettelijk:e uitzonderingen (art. 1398 Ger.W.). De voorlopige tenuitvoerlegging houdt echter geen verplichting in voor de partij die ze
heeft bek:omen; zij is slechts een mogelijkheid waaraan verzaakt
wordt.(99)
3°) Mogelijkheid van ambtshalve optreden
92. Ter verbetering van de procedures die het kind aanbelangen
hebben de gerechtelijk:e overheden via het Europees Verdrag de
mogelijkheid verworven om ambtshalve op te treden in de gevallen
bepaald door het interne recht of daar waar het welzijn van het kind in
emstige mate wordt bedreigd (art. 8).
(98) Zie hiervoor bv.: art. 1237bis §§3 en 5 Ger. W. betreffende het advies van de procureur
des Konings aan de jeugdrechtbank binnen de drie maanden resp. het vonnis van de jeugdrechtbank binnen de drie maanden na de ontvangst van het definitief advies van de procureur des
Konings inzake de procedures van arts. 370bis en 370ter B.W. Voor meer informatie en
commentaar hierop, raadpleeg MERCKX, G., ,De toepassing van de verlatenverklaring in de
gerechtelijke praktijk. Resultaten van een onderzoeksproject" in SENAEVE, P. (ed.), Actuele
vraagstukken van interlandelijke en inlandse adoptie en verlatenverklaring, Leuven, Acco,
1995, 223 en 230-232, nrs. 439, 440, 454-457.
(99) Cass. 20 november 1953, Pas. 1954, I, 220.
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93. Reeds in zijn Aanbeveling R (84) 4 betreffende de ouderlijke
verantwoordelijkheden(100) nam het Ministercomite in zijn vierde
principe aan dat in de situaties waar de dragers van de ouderlijke
verantwoordelijkheden, deze bevoegdheden uitoefenen ten koste van
de essentiele belangen van het kind, de bevoegde overheid, ambtshalve of op verzoek, gehouden is tot het nemen van gepaste maatregelen. Men merkt dat de Aanbeveling een ruimer toepassingsgebied
inzake het gerechtelijk optreden van de gerechtelijke overheid voor
ogen had. Het spreekt in zeer algemene en ruime bewoordingen in de
zin van ,de essentiele belangen van het kind", het E.V.U.R.K., dat
uitvoering geeft aan de Aanbeveling, daarentegen verleent aan de·
gerechtelijke overheid enkel de mogelijkheid tot ambtshalve optreden
in de gevallen dat ,het welzijn van het kind in emstige mate wordt
bedreigd". Het toepassingsgebied van deze laatste is m.a.w. verengd
tot het mishandelde en verwaarloosde kind.(101)
94. Het ambtshalve optreden vanwege een gerechtelijke overheid kan
worden beschouwd als een ongeoorloofde inmenging in het familieleven. De familie, het gezin of het familieleven wordt nochtans in
verschillende intemationale verdragen uitdrukkelijk beschermd, te
weten de familie enhet gezin in art. 13.3 van de Univ:ersele Verklaring_
van de Rechten van de Mens, art. 17 en 23 van het Intemationaal
Verdrag inzake de Burgerlijke en Politieke Rechten, art. 10. 1 van het
Intemationaal V erdrag inzake Economische, Sociale en Culturele
Rechten en het familie- en gezinsleven in art. 8 E.V.R.M. en art. 16
van het Europees Sociaal Handvest.(102) Een inmenging in het
familieleven is volgens deze mensenrechtenverdragen mogelijk, maar
enkel in de gevallen bij wet bepaald.(103)
Omdat het E.V.U.R.K. in art. 15 uitdrukkelijk bepaalt dat het geen
afbreuk wil doen aan de toepassing van andere intemationale verdragen die specifieke onderwerpen behandelen inzake de bescherming
van het kind en de familie, waarvan een partij van het huidig V erdrag
reeds partij is of partij gaat worden, dient de bepaling betreffende de
mogelijkheid in handen van de gerechtelijke overheden tot ambtshalve optreden begrepen te worden in termen van deze intemationale
verdragen. Om een ongeoorloofde inmenging te vermijden bepaalt de
(100) Aanbeveling R (84) 4 betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheden van het Ministercomite van de Raad van Europa, aangenomen op 28 februari 1984.
(101) LUCKER-BABEL, M.-F., l.c.(1996), 409, voetnoot 34.
(102) SENAEYE, P., o.c., nrs. 2119-2124.
(103) zie bv. art. 8.2 E.V.R.M.
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verklarende nota dat het ambtshalve optreden volstrekt beperkt blijft
tot de gevallen waarin dit door het interne recht wordt toegelaten.(104)
95. Zodoende wordt aan de Staten overgelaten om bij wettelijke
regeling te bepalen in welke gevallen er sprake kan zijn van een
emstige bedreiging van het welzijn van het kind, waardoor de gerechtelijke overheden tot ambtshalve optreden kunnen overgaan en
zich op een geoorloofde wijze in het familieleven kunnen mengen.
Indien de Staten dit wetgevend optreden achterwege Iaten, heeft dit tot
gevolg dat een geoorloofd ambtshalve optreden vanwege de gerechtelijke overheden onmogelijk wordt gemaakt.
96. Naar Belgisch recht heeft, naast de partijen van het geding, ook
het Openbaar Ministerie het recht om ambtshalve op te treden, zowel
in strafzaken (art. 138, lste lid Ger.W.) als in burgerlijke zaken, doch
slecht in de gevallen die de wet bepaalt(l 05) en telkens wanneer de
openbare orde zijn tussenkomst vergt (art. 138, 2de lid Ger.W.). Bij
deze laatste voorwaarde wordt vereist dat de vordering ertoe strekt om
een toestand te doen eindigen waardoor de openbare orde in gevaar
wordt gebracht.(l 06) Inzake jeugdbeschermingsmaatregelen heeft het
Openbaar Ministerie een monopolie betreffende het saisinerecht
m.b.t. de jeugdrechtbank (art. 45 Wjb.). Het Openbaar Ministerie
kan hier volledig autonoom beslissen om al dan niet over te gaan
tot vorderen van een maatregel.(l 07)
De gerechtelijke overheden zelfhebben daarentegen niet de mogelijkheid om ambtshalve op te treden. De enige uitzondering hierop vormt
de ambtshalve herziening door de jeugdrechter van de voorheen door
hem genomenjeugdbeschermingsmaatregelen (art. 60, lste lid Wjb.).
Wel haalt de rechterlijke macht uit de wet de algemene bevoegdheid
om, in het belang van het kind, toezicht uit te oefenen op de manier
waarop de ouders hun ouderlijke bevoegdheden uitoefenen.(108)

(104) Verk1arende Nota, 18, nr. 51.
(105) bv.: art. 387bis B.W. betreffende het vorderingsrecht van het Openbaar Ministerie voor
de jeugdrechtbank inzake het ouderlijk gezag.
(106) Cass. 28 maart 1974,Arr.Cass. 1974,829, Pas. 1974, I, 773, R. W. 1974-75, 343; Cass. 1
oktober 1975, Arr.Cass. 1976,141, Pas. 1976, I, 133; Cass. 11 mei 1977, Arr.Cass. 1977, 930,
Pas. 1977, I, 924, R.W. 1977-78, 1204.
.
(107) DECOCK, G., ,Gerechtelijke jeugdbeschetming in de gecoordineerde decreten van de
Vlaamse Gemeeenschap" in SENAEVE, P. en PEETERS, J. (eds.), De hervorming van het
jeugdbeschermingsrecht, Leuven, Acco, 1994, 159, nr. 278.
(108) Cass. 9 februari 1978, R.W. 1978-79, 605; SENAEVE, P., o.c. (1996), nr. 1136.
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W eliswaar dient de rechter reeds gevat te zijn en betreft het hier dus
geen ambtshalve optreden.
Nochtans zal de Belgische wetgever de interne wetgeving niet dienen
aan te pass en bij een eventuele ratificatie van het Europees V erdrag,
aangezien volgens de verklarende nota onder de definitie ,gerechtelijke overheid" ook het Openbaar Ministerie wordt verstaan (zie
hoven, nr. 15)(109), met dien gevolge dat Belgie een ambtshalve
optreden vanwege de gerechtelijke overheid, in mime zin van het
woord, kent.
B. Conjlictoplossende methodes
97. Indien er een conflict rijst dat het kind aanbelangt, is het volgens
het E.V.U.R.K. aan te raden te trachten dit conflict eerst binnen de
familiekring op te lossen, alvorens ermee naar de gerechtelijke overheid te stappen.(11 0)
98. Daarnaast stimuleert het Verdrag in art. 13 de partijen om in der
minne naar een oplossing te zoeken van conflicten die het kind
aanbelangen. De reden hiervoor is dat getracht wordt de conflicten
te voorkomen of op te lossen en dat aldus vermeden wordt dat
procedures die het lcind aanbelangen voor de gerechtdijke oveiheid .
worden gebracht (zie ook hierboven).
Via bemiddeling of enige andere conflictoplossende methode dient er
te worden getracht een (eventueel naderdend) conflict op te lossen,
dan wel om tot een aldmord te komen.
De Staten bepalen via het interne recht zelf welke situaties kunnen
worden opgelost aan de hand van conflictoplossende methodes.
99. De bemiddeling wordt gezien als een methode die gebruikt zou
moeten worden buiten elke gerechtelijke tussenkomst om, dan wel
voor of tijdens een gerechtelijke procedure in het geval dat er een
conflict rijst bij de uitvoering van de gerechtelijk gewezen beslissing.
Elke andere conflictoplossende methode (bv. minnelijke schild(ing)
speelt zich op het informele vlak af, waarbij de personen tot een
minnelijk aldmord kunnen komen.(111)

(109) Verklarende Nota, 14, nr. 23.
(110) Preambu1e van het E.V.U.R.K.; Verklarende Nota, 12, nr. 8.
(111) Verklarende Nota, 20, nr. 65.
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100. Dit artikel vestigt het subsidiariteitsbeginsel met betrekking tot
het gerechtelijk optreden. Of anders gezegd: het vatten van de gerechtelijke overheid is het ultimum remedium in conflictsituaties die
het kind aanbelangen. Pas wanneer onderhandelingen binnen de
familie en de conflictoplossende methodes van art. 13 geen baat
hebben, kunnen de partijen hun conflict voor de gerechtelijke overheid brengen.
Belangrijk is dat dit enkel opgaat voor die conflictsituaties, waarop
het interne recht art. 13 toepasselijk heeft gemaakt. Voor de overige
situaties geldt het subsidiariteitsbeginsel niet en kan de gerechtelijke
overheid dadelijk en rechtstreeks gevat worden.
101. De op deze manier bekomen akkoorden moeten niet door de
gerechtelijke overheid worden bekrachtigd. De gerechtelijke overheid
heeft hier dus niet per se de bevoegdheid om een wettelijkheids- en
opportuniteitscontrole uit te oefenen.
Evenmin is in de bepaling opgenomen dat de bemiddeling en de
overige conflictoplossende methodes dienen te gebeuren in functie
van het allerhoogste belang van het kind.
Wil dit alles nu zeggen dat het kind in dergelijke situaties zonder
enige bescherming zit? Dit kan niet de bedoeling van de verdragopstellers geweest zijn, aangezien juist de promotie van de uitoefening
van de rechten van het kind centraal staat.
Die leemte wordt enigszins opgevangen in de verklarende nota door te
stellen dat akkoorden, resulterend uit bemiddeling of enige andere
conflictoplossende methode, niet tegen de hoogste belangen van het
kind mogen indmisen. Indien de akkoorden dit wel doen, kan de
gerechtelijke overheid zelf tot handelen overgaan en een beslissing
nemen in het conflict dat het kind aanbelangt.(112)
102. In het jeugdbeschermingsrecht van de Vlaamse Gemeenschap
(Gecoordineerde Decreten van Bijzondere Jeugdbijstand van de
Vlaamse Executieve van 4 april 1990)(113) is de subsidiariteit van
het gerechtelijk optreden een basisprincipe. Hulpverlening op vrijwillige basis in een problematische opvoedingssituatie staat op de
voorgrond, een gerechtelijke tussenkornst moet zolang het rnogelijk
is, verrneden worden. Deze vrijwillige hulpverlening in een proble-

(112) Verk1arende Nota, 20, nr. 66; PETTIT!, L., ,Le projet de Convention europeenne sur
1'exercice des droits des enfants", in Les Petites Affiches, Parijs, 1995, nummer 53, 31-32.
(113) Hiema afgekort a1s GDbj.
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matische opvoedingssituatie wordt aangeboden door de comites van
bijzondere jeugdzorg (art. 4 GDbj.). Wanneer de hulpverlening niet
meer aanvaard wordt en het comite is van oordeel dat deze werkelijk
noodzakelijk is, dan dient het de zaak over te maken aan de bemiddelingscommissie (art. 13, 1o GDbj.). Deze zal trachten de vrijwilligheid
alsnog te behouden door bemiddelend op te treden tussen de opgeroepen partijen, met het oog op het bereiken van een minnelijke
schikking (art. 17 § 1 GDbj.). Mislukt de bemiddelingscommissie in
haar opdracht, maar meent ze dat in het belang van de minderjarige
een afdwingbare pedagogische maatregel noodzakelijk is, verwijst ze
de zaak met motivering door naar het Openbaar Ministerie (art. 17 §2
GDbj.). Het staat het Openbaar Ministerie dan nog vrij om de zaak te
seponeren of een jeugdbeschermingsmaatregel voor de jeugdrechtbank te vorderen op grond van art. 22 GDbj.(114)
Dit alles houdt dus in dat wanneer het Openbaar Ministerie in kennis
wordt gesteld van een problematische opvoedingssituatie, uitgezonderd in geval van hoogdringendheid (art. 22, 2° GDbj.), de zaak altijd
dient te onderwerpen aan de vrijwillige hulpverlening. Pas wanneer de
vrijwillige hulpverlening niet slaagt, kan het dossier voor de jeugdrechtbank komen.(115)

103. De Natlonale Ordevan deAdvoc-aten nad op Tieoruari199oeen
resolutie betreffende familiebemiddeling aangenomen. Ondertussen is deze resolutie reeds afgeschaft, doch twee commissies van
de Nationale Orde werken op dit ogenblik een nieuw reglement
uit.(l16)

§ 2. De institutionele maatregelen
104. Het E.V.U.R.K. stelt een aantal maatregelen vast die worden
opgelegd aan instellingen die zich enerzijds op nationaal niveau en
anderzijds op intemationaal niveau situeren.
De taak van de instellingen bestaat erin de uitwerking en de toepassing van het V erdrag in de V erdragsstaten te vergemakkelijken en te
bevorderen.

(114) DECOCK, G., o.c., 159, nr. 278.
(115) DECOCK, G., o.c., 156, nr. 272.
(116) Informatie verkregen via de Nationale Orde van de Advocaten.
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A. Op nationaal niveau
105. De Staten, partij van het E.V.U.R.K., dienen de promotie en de
uitoefening van de rechten van het kind aan te moedigen. De Staten
worden zodoende aangespoord tot uitwerking van een systeem ter
bevordering van de uitoefening van de rechten van het kind.
Ze zijn vrij te kiezen aan welke organen zij de uitwerking van de taak
overlaten (art. 12.1 ). De door de Staat aangesproken organen kunnen
zowel van publiekrechtelijke (bv. de gerechtelijke overheden) als van
privaatrechtelijke aard (bv. een sociale dienst) zijn. Indien de Staat
verschillende organen met deze taak belast, is samenwerking, op
nationaal en intemationaal niveau, aan te raden opdat het beleid meer
op elkaar zou zijn afgestemd.
Het hoeft niet om reeds bestaande organen te gaan. Het kan soms
voordelig zijn om over te. gaan tot de oprichting van een nieuw,
specifiek voor dit doeleinde uitgebouwd orgaan.(117)
106. Art. 12.2 somt op een niet-limitatieve wijze een aantal opdrachten op die door de organen dienen te worden vervuld in het kader van
het systeem ter bevordering van de uitoefening van de rechten van het
kind. ·
Deze opgesomde functies hoeven niet allemaal tegelijkertijd en met
dezelfde intensiteit te worden vervuld. Men kan gerust beginnen met
de uitwerking van een ervan, net zoals men de uitwerking van een
opdracht mag overlaten aan meerdere organen. Indien geen van de
gemandateerde organen de opdracht vervult, is de Staat verplicht
maatregelen te treffen (bv. nieuwe organen belasten, bijkomende hulp
verlenen aan een privaatrechtelijk orgaan) opdat een goede en effectieve uitwerking verzekerd zou zijn.(118)
107. De te vervullen opdrachten kunnen in drie categorieen worden
opgedeeld: opdrachten omtrent het wetgevend werk inzake de uitoefening van de rechten van het kind, de algemene informtieplicht en
de opdracht specifiek naar het kind zelf toe.
1°) De opdrachten omtrent het wetgevend werk inzake de uitoefening
van de rechten van het kind

108. De gemandateerde organen moeten voorstellen en adviezen
(117) Verklarende Nota, 119-120, nrs. 59-60.
(118) Verklarende Nota, 20, nr. 61.

1807

formuleren. De uitwerking van voorstellen dient vooral ter versterking
van de wettelijke bepalingen inzake de uitoefening van de rechten van
het kind; de adviezen daarentegen hebben vooral betrekking op de
wetsontwerpen betreffende de uitoefening van de rechten van het kind
(art. 12.2.a en b). Evenwel dienen beide hetzelfde doel, nl. de verbetering van de positie van het kind.
De bepaling kan en mag niet worden begrepen als een voorschrift over
hoe en door wie het wetgevend werk dient te gebeuren. Ze suggereert
op welke wijze men tot een effectieve wetgeving kan komen, bv.
voorstellen om de nationale wet aan te passen aan de intemationale
bepalingen of door zich eerst bij de bran (de kinderen zelf) te
informeren, opdat de voorstellen en/of adviezen aansluiten bij de
reele behoeften van het kind.(119)
2°) De informatieplicht
109. De organen zullen de media, de bevolking en personen en/of
organen die zich specifiek met kindervraagstukken bezighouden,
algemene informatie en uitleg verschaffen omtrent de uitoefening
van de rechten van het kind (art. 12.2.c).
Tengevolge hiervan zal het bestaan en de inhoud van het E.V.U.R.K.
meer bekendheid verwerven in de samenleving, wat diens uitwerkingen toepassing in de hand werkt. Een algemene bekendheid van het
v erdrag, alsook de wetenschap dat men zich ook op intemationaal
(Europees) niveau bezighoudt met kinderrechten en de uitoefening
ervan, bevordert de positie van het kind als drager van subjectieve
rechten in het rechtsverkeer.
De organen kunnen zelf invullen hoe zij de informatieverspreiding
zien, bv. aan de hand van brochures, een televisiespotje, enz.
De organen zijn enkel verplicht om algemene informatie te verschaffen; zij zijn niet verplicht raad te verstrekken in individuele gevallen.(120)

3 °) De opdracht specifiek naar het kind zelf toe
110. De organen dienen op de hoogte zijn van wat er zich in de
leefwereld van het kind afspeelt en wat kinderen als belangrijk ervaren. Als men daadwerkelijk de rechten van het kind wil aanbevelen

(119) Verk1arende Nota, 20, nr. 62.
(120) Verk1arende Nota, 20, nr. 63.
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en de uitoefening ervan wil bevorderen, is het belangrijk te weten wat
de mening van de kinderen hierover is.
De voorwaarde voor een kind om zich een mening te kunnen vormen,
is dat het voldoende gei:nformeerd is over het desbetreffende onderwerp.
De organen zijn dus verplicht maatregelen te treffen om op de hoogte
te geraken van de mening van het kind, en om de kinderen voldoende
terzake doende informatie te kunnen verschaffen (art. 12.2.d).
111. In de Franse Gemeenschap werd reeds in 1991 een ,Delegue
general aux droits de l'enfant et a l'aide a la jeunesse" aangesteld,
wiens opdracht erin bestaat te zorgen voor de vrijwaring van de
rechten en de behartiging van de belangen van de jongeren.(121) Zijn
taken, opgesomd in art. 2, 3de lid van het Besluit van de Executieve
van de Franse Gemeenschap van 10 juli 1991, komen grotendeels
overeen met de door de nationale Staten te vervullen functies, neergelegd in art. 12.2 E.V.U.R.K..
Zes jaar later werd ook langs Vlaamse zijde de functie van een
Kinderrechtencommissaris ingesteld, benoemd door het Vlaams
Parlement.(122) Zijn opdracht bestaat in het verdedigen van de
rechten van en het behartigen van de belangen van het kind (art. 4).
Deze Kinderrechtencommissaris vormt de Vlaamse tegenhanger
van de ,Delegue general" van de Franse Gemeenschap. Ook hier
komen de opdrachten en de aandachtspunten voor de Kinderrechtencommissaris bij de uitoefening van zijn taak (opgesomd in art.
5) in grate mate overeen met de vereisten gesteld in art. 12.2
E.V.U.R.K..

B. Op internationaal niveau
112. In de Aanbeveling 1121 (1990)(123) belastte de Parlementaire
Vergadering van de Raad van Europa de bevoegde Comites met het
onderzoeken van een mogelijke uitwerking van een geeigend juridisch instrument van de Raad van Europa als een aanvulling op het
I.V.R.K. en het Comite van de Rechten van de Mens met de mogelijke
(121) Besl. Fr. Gem. Ex. 10 juli 1991 houdende de ins telling van een algemeen afgevaardigde
voor de rechten van het kind en bij de hulpverlening aan de jeugd in de Franse Gemeenschap,
B.S. 30 juli 1991.
(122) Deer. VI. Pari. IS juli 1997 houdende de oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en de instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris, B.S. 7 oktober 1997.
(123) Aanbeveling 1121 (1990) betreffende de Rechten van de Kinderen, aangenomen door de
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op 1 februari 1990.
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uitwerking van een additioneel protocol bij het E.V.R.M. inzake de
rechten van het kind (zie boven, nr. 4).
Het Comite van Experten in het Familierecht liet in zijn advies van
13/16 november 1990(124) verstaan dat het eerder voorstander was
van de uitwerking van een gedetailleerder verdrag, waarin een of
meerdere onderwerpen betreffende de rechten van het kind worden
geregeld, dan van een groat uitgebreid verdrag waarin verschillende
en uiteenlopende rechten aan het kind werden toegekend. De eerste
formule, aldus het Comite, garandeerde een grotere bescherming aan
het kind.
Daarnaast prees het Comite zichzelf aan als zijnde de uitgelezen
instantie inzake de uitwerking van een dergelijk verdrag, gezien zijn
specialisatie in familiezaken.
Betreffende de opstelling van een eventueel aanvullend protocol aan
het E.V.R.M. liet het Comite de deur openstaan. Het aanvullend
protocol zou eventueellater worden uitgewerkt, maar er werd voorrang verleend aan het opstellen van een nieuw verdrag inzake de
procedures en de procedurele rechten, opdat de kinderen in de mogelijkheid zouden worden gesteld de aan hen reeds toegekende materiele
rechten ook te kunnen uitoefenen.(125)
Nochtans hadhetideevan een aanvullendprotocol-bij-het-E.V.R.-M.
in de Europese kringen enige tijd de voorkeur genoten.(126)
Het voordeel hiervan zou liggen in het feit dat dan automatisch
de weg naar de Europese Commissie voor de Rechten van de
Mens en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens openstaat.(127) Dit heeft het voordeel dat een juridische controle op
Europees vlak de effectieve toepassing van de bepalingen in de hand
werkt.(128)
Men heeft echter uiteindelijk gekozen voor de uitwerking van een
totaal nieuw Europees Verdrag, dat onafhankelijk staat van het
E.V.R.M., met zijn bijbehorende k1achteninstanties op Europees niveau.

(124) Informatie verkregen via M. Hugue, J., adm. burgerlijke wetgeving van het Ministerie
van Justitie. Hij vertegenwoordigde ons land in de Raad van Europa tijdens de besprekingen
van het E.V.U.R.K..
(125) KlLLERBY, M., Le projet de Convention europeenne sur l'exercice des droits des enfants,
Raad van Europa, Straatsburg, 15 maart 1995, doc. DIR/JUR (95) 8, 2.
(126) RosENCZVEIG, J.-P., ,La Convention europeenne sur l'exercice des droits des enfants
poursuit sa route", JD.J 1994, nr. 139, 1994, 22.
(127) ibid.
(128) DEMARS, S., !.c., 48, nr. 9 met voetnoot 39.
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113. Ter opvolging van de problemen die kunnen rijzen naar aanleiding van de toepassing van het E.V.U.R.K., voorziet het Verdrag in de
oprichting van een Vast Comite (art. 16). In dit Comite zetelen een of
meerdere vertegenwoordigers van elke Verdragspartij, met een stem
per land. Daamaast kunnen er ook waamemers in het Comite zitting
hebben, o.a. een niet-Verdragspartij, de Europese Unie, het Comite
van de Rechten van het Kind van de V.N., een intemationale gouvernementele organisatie (art. 17). De waamemers zouden aanwezig zijn
omdat in het kader van de discussies een zo groot mogelijke aanwezigheid wordt gewenst en om de toetreding tot het V erdrag voor
zoveel mogelijk Staten open te stellen.(129)
De eerste bijeenkomst van het Vast Comite zal plaatshebben drie jaar
na datum dat het E.V.U.R.K. in werking is getreden. Daama kan het
Comite op elk moment worden samengeroepen op initiatief van de
Secretaris-Generaal van de Raad van Europa (art. 18).
114. Voor het Vast Comite zijn een aantal specifieke opdrachten
weggelegd.
Vooreerst onderzoekt het elke gerezen vraag omtrent de interpretatie
dan wei omtrent het in de praktijk omzetten van een of meerdere
verdragsbepalingen (art. 16.2.a). Het Comite kan hierover een advies
uitbrengen. W at betreft de uitvoering van het V erdrag, heeft het ook
de mogelijkheid een aanbeveling aan te nemen met meerderheid van
drie-vierden van de uitgebrachte stemmen. De aanbeveling heeft geen
onmiddellijke juridische gevolgen; wei heeft ze een grote morele
impact.(130)
115. Bovendien kan het Vast Comite amendementen bij de artikelen
van het V erdrag voorstellen; ook V erdragsstaten kunnen amendementen indienen. Door het Vast Comite zal grondig worden onderzocht of
het voorgestelde amendement in overeenstemming is met de doelstellingen van het V erdrag. Wanneer het voorstel met meerderheid

(129) Verklarende Nota, 21, nr. 71. Dit streven naar een zo groot mogelijk aantal toetredingen
door de Staten tot het Verdrag moet m.i. met enig voorbehoud worden bekeken. Het is
natuurlijk een nobel opzet om de uitoefening van de rechten van het kind in zoveel mogelijk
Ianden te garanderen en te effectueren, maar men moet er zich voor hoeden dat het doe) aile
middelen heiligt. Van zodra men zich grotendeels gaat richten op het verwerven van een
uitgebreid ledenaantal door alsmaar waamemers toe te Iaten, kan dit met zich meebrengen dat
de inhoud van het Verdrag en de aandacht voor het kind op de achtergrond geraken. Dit zou
absoluut vermeden moeten worden. Vandaar dat het aangeraden is dat eerst de Lidstaten van de
Raad van Europa het E.V.U.R.K. in praktijk brengen, alvorens men aan uitbreiding gaat
werken.
(130) Verklarende Nota, 21, nr. 75.

1811

van drie-vierden van de uitgebrachte stemmen wordt aangenomen, zal
het ter goedkeuring worden overgezonden naar het Ministercomite
(art. 16.2.b).
116. Tenslotte moet het Vast Comite de nationale organen, belast met
de promotie en de uitvoering van de rechten van het kind volgens
art.12.2, met raad en daad bijstaan, dit met het oog op het bevorderen
van de intemationale samenwerking tussen de nationale organen (art.
12.2.c).
117. Een lacune inzake de werking van het Vast Comite is dat er geen
(jaarlijkse) rapportageplicht in hoofde van de Verdragspartijen is
opgenomen, zoals bv. wel bestaat voor de Verdragsstaten van het
I.V.R.K., vastgesteld in het art. 44.
Deze tekortkoming wordt deels opgevangen in de verklarende nota
waarin staat dat het Vast Comite informatie vanwege de V erdragspartijen zou kunnen ontvangen, met het doel nate gaan of de Verdragspartijen tegemoet zijn gekomen aan hun in de art. 5, art. 9.2, art.
10.2 en art. 11 gestelde onderzoeksopdrachten, dit met het oog op een
eventuele implementatie ervan in het interne recht.
Dergelijke mogelijkheid _totinformatieverstrekking :vanwege__de_Yerdragsstaten aan het Vast Comite is terug te vinden in art. 1.5. Het
spijtige van dit artikel is, dat er wordt gesproken in de zin van ,Elke
V erdragspartij kan (,peut")". Alles hangt dus af van de wil van de
Staat.
De Staten kunnen daarbij het Vast Comite inlichten omtrent de
toepassing in het interne recht van een bepaling die meer voordelen
heeft (dan die opgenomen in het E.V.U.R.K.) ter promotie en tot
uitoefening van de rechten van het kind. De bevoegdheid tot toepassing in het interne recht van een voor het kind voordeligere regel werd
aan de Staten gegeven door art. 1.6.(131)

BESLUIT

118. In zijn Preambule verkondigt het E.V.U.R.K. dat de totstandkoming gebeurde in navolging van het I.V.R.K., meer specifiek zijn art.
4, en de Aanbeveling 1121 (1990) van de Parlementaire Vergadering
van de Raad van Europa.
(131) Verklarende Nota, 21, nr. 76;
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LUCKER-BABEL,

M.-F., l.c.(l996), 409.

119. Art. 4 I.V.R.K. 1egt de Staten die partij zijn de verp1ichting op
om alle passende wette1ijke, bestuurlijke en andere maatregelen te
nemen om de in het V erdrag erkende rechten in hoofde van het kind te
verwezenlijken. De in dit Verdrag opgenomen rechten kunnen worden
opgedeeld in vijf categorieen, m.n. de burgerlijkerechten, de politieke
rechten, de economische rechten, de sociale rechten en de culturele
rechten.(132)
120. Bij Aanbeveling 1121 (1990) nam de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op 1 februari 1990 een standpunt in
betreffende de rechten van het kind. Hierin is o.a. een opdracht voor
het Ministercomite terug te vinden, waarbij het Ministercomite wordt
aangeraden de mogelijkheid te onderzoeken het I.V.R.K. aan te
vullen; tevens dient het comite het Comite van de Mensenrechten te
belasten met een onderzoek naar de mogelijke uitwerking van een
additioneel protocol bij het E.V.R.M. inzake de rechten van het kind,
met de bedoeling het I.V.R.K. te vervolledigen.
121. Als men nu het E.V.U.R.K. nader bekijkt, merkt men dat de
bedoeling van het Verdrag eigenlijk niet ligt in de uitbreiding van de
rechten van de kinderen. Integendeel, het Verdrag concentreert zich
eerder op de uitoefening van de reeds aan het kind toegekende
rechten, in de procedures die het kind aanbelangen(133), zonder dat
het een overlapping wil vormen van het I.V.R.K .. (134)
Het toepassingsgebied is hier dus vee1 restrictiever. Het beperkt zich
tot de procedurele rechten van het kind, die dan nog maar enkel ge1den
in minimaal drie familierechtelijke procedures, vrij uit te kiezen door
de Staten die partij zijn, die behandeld worden door gerechtelijke
overheden dan wel door administratieve overheden met gelijkwaardige bevoegdheden (art. 1.3-4).
Het Verdrag kan moeilijk worden gezien als een vervollediging
van het I.V.R.K., en evenmin als een additioneel protocol van het
E.V.R.M ..
Een eventuele reden van de in het V erdrag opgenomen minimale
bepalingen omtrent de rechten van het kind zou kunnen worden
gevonden in het feit dat een aantal Staten, wier juridisch systeem
nog niet zo uitgebouwd is als in de meeste West-Europese landen,

(132) VERHELLEN, E., o.e., 90.
(133) art. 1.2 E.V.U.R.K.; JANSEN, I., I.e., 133; RosENCZVEIG, J.-P., I.e., 22.
(134) Verk1arende Nota, 11, nr. 4.
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hebben meegewerkt aan de opstelling ervan (bv. Rusland, Kroatie,
Roemenie). Voor deze Ianden zal het E.V.U.R.K. meer vemieuwend
en vooruitstrevend zijn dan voor andere meer uitgebouwde rechtsstaten,BENHAMOU, Y., i.e., 33; JANSEN, 1., I.e., 137; LUCKER-BABEL,
M.-F., l.e.(J996), 415; ROSENCZVEIG, J.-P., i.e., 22-23.
Toch zal ook Belgie aan zijn interne wetgeving verbeteringen moeten
aanbrengen, wil het volledig beantwoorden aan de in het E.V.U.R.K.
opgenomen rechten en verplichtingen.
122. Er bestaat geen klachtenmogelijkheid, noch van Staat tegen
Staat, noch van individu tegen Staat. Evenmin is in het Verdrag de
mogelijkheid opgenomen geschillen voor te leggen aan een Europees
Gerechtshof (zie hoven, nr. 112). (135)
123. AI is het E.V.U.R.K. eerder bescheiden van opzet, toch heeft het
als verdienste dat het verder werkt in de filosofie van het
I.V.R.K.(136), inhoudende de verbetering van de maatschappelijke
en juridische positie van het kind.(137)
Evenzeer vormt het een betere garantie voor het in toepassing brengen van de aan het kind reeds toegekende rechten, die vaak riskeren
dode letter te blijven indien ze niet vergezeld/versterkt worden door
procedurele bepalingen die de uitoefening ervan mogelijk maken.(138)
Bovendien kan het V erdrag worden beschouwd als een impuls tot
uitwerking van nieuwe rechten, die de positie van het kind alsmaar
verbeteren.(139) Men denke bv. aan de procesbekwaamheid van het
kind, het beslissingsrecht inzake fundamentele opties vanaf een bepaalde leeftijd, enz.
Wat tenslotte ook als positief kan worden ervaren, is dat art. 24
E.V.U.R.K. uitdrukkelijk bepaalt dat geen enkele reserve bij het
Verdrag is toegelaten. Dit wil zeggen dat een Staat die partij wordt,
gebonden zal zijn aan alle bepalingen opgenomen in het V erdrag,
zonder dat hij de mogelijkheid krijgt de toepassing van een of meerdere verdragsbepalingen uit te sluiten. Anders gezegd ofwel wordt
(135) Dit gebrek van klacht/vattingsmogelijkbeid is ook temg te vinden bij het l.V.R.K .. Zie
hierover meer: ADRIAENSSENS, K., I.e., 1117; ALEN, A. en PAS, W., ,L'effet direct de Ia
Convention des Nations-Unies relative aux droits de ]'enfant", J.D.J. 1995, 168.
(136) DEMARS, S., I.e., 67-68, nr. 39.
(137) VERHELLEN, E., I.e., 11.
(138) DEMARS, S., I.e., 67-68, nr. 39; RosENCZVEIG, J.-P., I.e., 23.
(139) RosENCZVEIG, J.-P., I.e., 23.
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men Verdragspartij van het E.V.U.R.K. metal zijn bepalingen, ofwel
wordt men geen Verdragspartij. Een middenweg is dus niet mogelijk.
Dergelijke bepaling bevordert de toepassing en de relevantie van het
E.V.U.R.K..

124. Het E.V.U.R.K. sluit het exclusiviteitsbeginsel inzake zijn toepassing uit door uitdrukkelijk te bepalen dat het huidige V erdrag geen
afbreuk doet aan de toepassing van andere intemationale verdragen
betreffende de bescherming van het kind en betreffende de familie,
waarvan een V erdragspartij reeds partij is of partij gaat worden (art.
15).
Onmiddellijk rijst het probleem gesteld door de toepassing op eenzelfde geval van meerdere intemationale verdragen, meer bepaald: in
de gevallen dat de verdragen zelf geen bepalingen bevatten die op
een mogelijke contradictie tussen verdragen vooruitlopen of die
een primauteit van het ene verdrag op het andere bepalen. Dienen
deze verdragen naast elkaar dan wel concurrerend te worden toegepast?
Het staat ontegensprekelijk vast dat de verdragen nageleefd en toegepast dienen te worden (,Pacta sunt servanda"). Aangezien het in
casu intemationale verdragen betreft die zich bezig houden met
de promotie en de toepassing van kinderrechten, zou de oplossing
gevonden kunnen worden in het ,principe van de begunstiging" .(140)
Dit houdt in dat het intemationale verdrag waarin het belang van het
kind het meest wordt gediend en dat de (voorlopig) grootst mogelijke
juridische bescherming biedt aan het kind, primeert hoven de andere
verdragen. Dat de bepalingen van het toegepaste verdrag van recentere oorsprong zijn, is een bijkomend voordeel.(141)
126. Anderzijds, als de intemationale verdragen concurrerend worden toegepast, bestaat het risico dat de verdragen met elkaar in
conflict treden.(142) Dit risico en de kans dater meerdere verdragen,
elk met hun eigen bepalingen, accenten en ontwildcelingen, tot stand
komen, zou een aftakeling van de rechten van het kind kunnen
betekenen. Het uiteenlopen van regelgeving omtrent eenzelfde onder(140) MALINVERNI, G., ,Les Pactes et Ia protection des droits de l'homme dans le cadre
europeen", in KALIN, W., MALINVERNI, G., NowAK, M., La Suisse et les Pactes des NationsUnies relatift aux droits de l'homme, Bale/ Frankfurt am Main, Helbing en Lichtenhahn, 1991,
56.
{141) Voor een toepassing in de Belgische rechtspraak, zie Rb. Korhijk, 8 december 1992,
JD.J. 1993, 33-35, met noot CAPPELAERE, G., VERHELLEN, E. en SPIESSCHAERT, F.
(142) DEMARS, S., I.e., 68, nr. 40.
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werp, m.n. het kind en zijn rechten, kan tot gevolg hebben dat
,kinderrechten" een leeg begrip gaat worden (dat het zo groat wordt
dat het in feite niets meer inhoudt). Enkel een extreme aandacht
inzake de uitwerking, de promotie en de toepassing van de kinderrechten kan een afbrold<eling vermijden.(143)
127. Op heden (november 1997) hebben reeds twee landen het
E.V.U.R.K. geratificeerd, te weten Griekenland op 11 september
1997 en Polen op 28 november 1997.(144)
Nochtans treedt het E.V.U.R.K. nog niet in werking, omdat het
hiervoor door minstens drie landen moet worden geratificeerd.(145)

(143) LUCKER-BABEL, M.-F., l.c.(J996), 415.
(144) Zie hiervoor: Raad van Europa, Etat de signatures et de ratificdations des traites
europeens - mise a jour du 16 janvier 1998.
(145) Art. 21.3 E.V.U.R.K.
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SOMMAIRE
LA NOUVELLE CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
ET LA SITUATION EN BELGIQUE

Sous !'impulsion de !'article 4 de la Convention internationale relative aux droits de
!'enfant (C.I.D.E.), qui impose aux Etats !'obligation de prendre toutes les mesures
legales, administratives et autres appropriees pour mettre en reuvre les droits reconnus par cette Convention dans le chef des enfants, et la Recommandation 1121
(1990) concernant les droits des enfants, adoptee le 1erfevrier 1990 pari' Assemblee
parlementaire du Conseil de l'Europe, a ete elaboree la Convention europeenne sur
l'exercice des droits des enfants (C.E.E.D.E.).
L'objectif de cette nouvelle Convention europeenne est de faciliter l'exercice des
droits materiels dejareconnus en faveur de !'enfant (age de moins de 18 ans), tels que
ces droits se retrouvent dans la C.I.D.E., et ce, d'une part, par !'octroi de droits
proceduraux a I' enfant lui-meme ou a son representant ou par le renforcement des
droits deja existants et, d'autre part, par !'imposition de certaines obligations a
certaines personnes (notamment, les representants de l'enfant) ou a certains organes
(notamment, les autorites judiciaires, les organes nationaux et internationaux), le tout
dans les procedures interessant 1' enfant.
Les droits proceduraux ainsi accordes ne peuvent etre exerces que dans le domaine du droit familial, !'application se trouvant en outre encore limitee a trois procedures de droit familial laissees au libre choix de chaque Etat partie a la Convention.
Les droits accordes a !'enfant sont de nature double. D'une part, les enfants se voient
reconnaitre des droits de principe comportant le droit d'etre informe et d'exprimer
leur opinion dans les procedures et le droit de demander la designation d'un
representant special; d'autre part, la Convention prevoit des droits proceduraux dont
il doit etre tenu compte en faveur de l'enfant et dont !'elaboration et !'application
sont laissees au legislateur interne.
Ces droits virtuels sont successivement, en ordre d'independance croissante de
!'enfant : le droit de demander a etre assistes par une personne appropriee de leur
choix afin de les aider a exprimer leur opinion, le droit de demander eux-memes, ou
par l'intermediaire d'autres personnes ou organes, la designation d'un representant
distinct, le droit de designer leur propre representant et le droit d'exercer tout ou
parties des prerogatives d'une partie a de telles procedures.
Par ailleurs, la C.E.E.D.E. accorde egalement de fa<;on indirecte des droits a l'enfant
par le biais d'obligations imposees respectivement aux autorites judiciaires et aux
representants. Sur ce point aussi, une distinction est faite entre obligations de
principe et obligations virtuelles.
Pour rendre effectifl'exercice de ces droits et obligations, des mesures procedurales
et institutionnelles sont egalement prevues. Les mesures procedurales concernent
tout d'abord le deroulement des procedures devant les autorites judiciaires; elles
creent egalement des methodes de resolution des conflits qui meritent la preference
sur la procedure judiciaire. Les mesures institutionnelles sont imposees ensuite a des
institutions qui se situent, d'une part, au niveau national et, d'autre part, au niveau
international : leur fonction consiste a faciliter et harmoniser la mise en reuvre et
!'application de cette Convention europeenne.
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En vue d'une ratification, il convient de verifier si la legislation interne belge se
trouve en concordance avec les droits et obligations prevus dans la C.E.E.D.E.
Bien que, ces dernieres annees, la Belgique accorde a l'enfant un meilleur statut
juridique et a mis de plus en plus sa legislation interne en harmonie avec les
conventions internationales, en particulier, la Convention europeenne sur la protection des droits de l'Homme et la C.I.D.E. (il suffit de songer, par ex., a l'article 12
de cette C.I.D.E. comportant le droit de l'enfant d'etre entendu tel qu'il se trouve
cristallise dans l'article 931, Code judiciaire et l'article 56 bis, loi sur la protection de Iajeunesse), la C.E.E.D.E. n'impliquant des lors pas de trop grands changements, il faut neanmoins admettre qu'il ne s'agit la que de concessions partielles.
Si la Belgique entend se conformer pleinement aux droits et obligations prevus dans
la Convention europeenne, elle doit apporter des ameliorations a sa legislation
interne.
En resume, l'on peut considerer que la C.E.E.D.E. prolonge la philosophie de la
C.I.D.E. impliquant !'amelioration du statutjuridique et social de l'enfant. De meme,
cette Convention garantit un exercice plus effectif des droits materiels deja existants
en y rattachant des droits proceduraux. En outre, elle peut etre consideree comme une
impulsion a developper de nouveaux droits qui ameliorent encore constamment la
situation de l'enfant.
Cette Convention europeenne n' en demeure pas moins une realisation plutot modeste. 11 s'agit plus generalement de l'exercice des droits deja existants dans le chef
de l'enfant, qui ne s'appliquent que dans au moins trois procedures de droit familial
designees separement par chaque Etat membre. Elle ne contient par contre pas de
nouveaux droits materiels.
11 convient, au demimrant, de· tenir compte des risques que des droits de-l' enfanf
deviennent une notion creuse a la suite des diverses conventions internationales qui
se juxtaposent et se caracterisent chacune par leurs propres dispositions, accents et
evolutions. 11 en resulterait un deficit pour les droits des enfants, ce qui ne pourrait
que rendre encore plus difficile la voie a suivre pour assurer la reconnaissance de
l'enfant comme un sujet de droit a part entiere.

ZUSAMMENFASSUNG
DER NEUE EUROPAISCHE VERTRAG HINSICHTLICH DER AUSUBUNG
DER .RECHTE DES K!NDES UND DIE LAGE IN BELGIEN

Unter den Impulsen des Art. 4 des IVRK, des Internationalen Vertrages iiber die
Rechte des Kindes, der den Staten die Verpflichtung auferlegt alle geeigneten
gesetzlichen, verwaltungsmiiBigen und anderen MaBnahmen zu treffen urn die im
V ertrag zugunsten des Kindes anerkannten Rechte zu verwirklichen, und der am 1.
F ebruar 1990 von der Parlamentarischen V ersammlung angenommenen Empfehlung
1121 (1990) hinsichtlich der Rechte des Kindes kam im Rahmen des Europiiischen
Rates der Europiiische Vertrag hinsichtlich der Ausiibung der Rechte des Kindes
(EVARK) zustande.
Dieser neue europiiische Vertrag hat a1s Anliegen die Ausiibung der schon zugunsten
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des Kindes (das noch nicht achtzehn Jahre alt ist) anerkannten materiellen Rechte
(die .vor all em im IVRK zuriickzufinden sind) zu erleichtern, indem einerseits dem
Kind selbst oder seinem Vertreter verfahrensmii/3ige Rechte eingeriiumt werden oder
die schon existierenden verstiirkt werden, anderseits gewissen Personen (namentlich
den Vertretern des Kindes) und Organen (namentlich den richterlichen Instanzen,
nationalen und internationalen Organen) gewisse Verpflichtungen auferlegt werden,
all dies in Verfahren die das Kind betreffen.
Die zuerkannten verfahrensmii/3igen Rechte konnen nur im familienrechtlichen Bereich der sich dann noch auf mindestens drei, von jedem Staat der als Partei auftritt
frei zu wiihlende familienrechtliche Verfahren beschriinkt realisiert werden.
Die dem Kind zuerkannten Rechte sind zweierlei Art; einerseits werden zugunsten
des Kindes prinzipielle Rechte anerkannt, die das Recht informiert zu werden und
seine Meinung in Verfahren zu iiu/3ern und das Recht auf ein Gesuch urn die
Ernennung eines V ertreters umfassen. Anderseits umfa/3t der V ertrag zu erwiigende
verfahrensmii/3ige Rechte zugunsten des Kindes, deren Ausiibung und Anwendung
dem internen Gesetzgeber iiberlassen werden. Diese virtuellen Rechte sind der
Reihe nach und im Grad zunehmender Selbstiindigkeit des kindes: das Recht auf
ein Gesuch zur Ernennung einer Person nach eigener Wahl, mit dem Ziel von
dieser Person bei der Bildung der eigenen Meinung geholfen zu werden, das Recht
zum personlichen oder von anderen iiberreichten Gesuch urn die Ernennung eines
eigenen V ertreters, das RecJJ.t selbst seinen eigenen Vertreter anzudeuten, und das
Recht einige oder alle Priirogative einer Partei in dem jeweiligen Verfahren auszuiiben.
Weiter riiumt der EVARK dem Kind iiber Verpflichtungen, die den richterlichen
Instanzen, bzw. den Vertretern auferlegt worden sind, auch indirekte Rechte ein.
Auch hier gilt eine Einteilung in prinzipielle und virtuelle Verpflichtungen.
Urn die Ausiibung dieser Rechte und Verpflichtungen zu realisieren, wurde auch eine
Reihe von verfahrensmii/3igen und institutionellen Ma/3nahmen vorgesehen. Die
verfahrensmii/3igen Ma/3nahmen beziehen sich zuniichst auf den Verlauf der Verfahren vor den richterlichen Instanzen, und schaffen weiter konfliktlosende Methoden, die den richterlichen Verfahren bevorzugt werden sollten. Die institutionellen
Ma/3nahmen werden Institutionen die sich einerseits im nationalen Bereich und
anderseits im internationalen Bereich situieren, auferlegt. Ihre Aufgabe besteht darin,
die Ausiibung und die Anwendung des europiiischen Vertrags zu erleichtern und zu
fordern.
Im Hinblick auf eine Ratifizierung soU iiberpriift werden, ob die interne belgische
Gesetzgebung den Rechten und Verpflichtungen, wie im EVARK festgelegt, entspricht. Obwohl Belgien dem Kind in den letzten Jahren eine stiirkere Rechtslage
gewiihrt, und seine Gesetzgebung mehr und mehr mit den internationalen Vertriigen
harmonisiert hat, insbesondere mit dem Europiiischen Vertrag zum Schutz der
Menschenrechte und dem IVRK (siehe etwa den Art. 12 des IVRK der das Anhorrecht des Kindes beinhaltet und sich im Art. 931 des Richterlichen Gesetzbuches und
Art. 56bis des Wjb auskristalisiert hat), wodurch der EVARK keine all zu gro/3en
Veriinderungen umfa/3t, kann dennoch angenommen werden, da/3 es nur teilweise
Entgegenkommen sind. Will Belgien den im europiiischen Vertrag enthaltenen
Rechten und Verpflichtungen vollig entsprechen, so mu/3 es seine interne Gesetzgebung abiindern.
Als Fazit gilt die These, da/3 der EVARK die Philosophie des IVRK der die Verbesserung der gesellschaftlichen undjuristischen Lage des Kindes beinhaltet, weiter-
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setzt. Zugleich gewahrleistet es eine zweckmaBigere Ausiibung der schon existierenden materiellen Rechte indem mit diesen Rechten verfahrensmaBige Rechte
verkniipft werden. AuBerdem kann es als ein Impuls zur Erarbeitung neuer Rechte
die die Lage des Kindes immer weiter verbessern wiirden, betrachtet werden.
Dennoch zeigt dieser Europaischer Vertrag einen eher bescheidenen Vorsatz. Es
behandelt eher im allgemeinen die Ausiibung schon existierender Rechte zugunsten
des Kindes, die nur in mindestens drei, vonjedem Mitgliedstaat einzeln angedeuteten
familienrechtlichen Verfahren gelten. Es fuhrt jedoch iiberhaupt keine neuen materiellen Rechte ein.
Dariiber hinaus soU der Risiko, daB Kinderrechte infolge der verschiedenen nebeneinander geltenden internationalen Vertrage, mit ihren jeweiligen Bestimmungen, Akzenten und Entwicklungen, ein ausgehohlter Begriff werden, beriicksichtigt
werden. Dies wiirde fur die Kinderrechte ein Defizit bedeuten, und den Weg zur
Anerkennung des Kindes als eine vollwertige, miindige Rechtsperson nur erschweren.

SUMMARY
THE NEW EUROPEAN CONVENTION ON THE EXERCISE OF CHILDREN'S RIGHTS
AND THE SITUATION IN BELGIUM

Plifsuant to Article •r ortlfe International Convention onCliitaren' s Rights (ICCR);
which imposes on its signatmy states the obligation to adopt all such legislative,
administrative and other measures to achieve the rights conferred on children by the
Convention, and pursuant to Recommendation 1121 (1990) relating to Children's
Rights, as adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on 1/2/
1990, the European Convention on the Exercise of Children's Rights (ECECR) was
adopted in the context of the Council of Europe.
This new European convention has the object of making it easier to exercise those
substantive rights which have already been recognised for the benefit of children not
having reached the age of 18 ~ which can be found elsewhere, particularly in the
ICCR. It does so, on the one hand by conferring procedural rights on the child itself
or on its representative - or by reinforcing those which already exist- and, on the
other hand, by imposing certain obligations on a number of persons (more particularly the child's representatives) and on certain bodies, in particular the courts and
national, as well as international, organisations. All this is contained in procedures
which are designed to protect the interests of the child.
The procedural rights conferred can only be enforced in the context of family law,
and even in this area they are restricted to a minimum of three family law procedures,
which can be freely selected by the State where it is a party to the proceedings. The
rights which have been conferred on the child can be broken down into two
categories. The first provides the child with a number of essential rights, consisting
of the right to be informed and to express his/her opinion in the course of proceedings, and the right to apply for the appointment of a special representative. In
the second category, the Convention lays down a number of procedural rights of
children which need to be taken into account at all times, and whose implementation
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and application is left to the domestic legislature. These virtual rights are listed below
in an order which reflects the increasing degree of independence of the child: (a) the
right of children to apply for assistance by an appropriate person of their choice
in order to help them express their views, (b) the right of children to apply - either
in person or through other persons or bodies - for the appointment of a separate
representative, (c) the right of children to appoint their own representative, and (d)
the right to exercise some or all of the rights enjoyed by parties to such proceedings.
In addition, the ECECR confers on the child certain indirect rights, in the shape of the
obligations imposed on the judicial authorities or on the children's representatives.
Here too, a distinction can be made between essential and virtual rights. In order that
these rights and obligations be capable of effective enforcement, a number of
procedural and substantive measures have also been included. The procedural
measures concern in the first instance the conduct of the proceedings before the
courts; in addition, they formulate conflict-solving procedures which are preferable
to court proceedings. The institutional measures, on the other hand, have been made
compulsory for institutions at the national level on the one hand, and at the international level on the other. Their task consists in facilitating and promoting the
implementation and application of this European Convention.
In the light of the impending ratification of this instrument, it must be established
whether domestic Belgian legislation complies with the rights and obligations laid
down in the ECERC. It is true that, in recent years, Belgium has provided children
with a much stronger legal position than was previously the case, and has increasingly brought its domestic legislation in line with the relevant international treaties
- more particularly the European Convention on the Protection of Human Rights
and the ICCR (thus, for example, Article 12 ICCR, which lays down the rights of
children to be heard, which was implemented in the shape of Article 931 of the
Judicial Code and Article 56b of the Law on the Protection of Youth), which entails
that the ECERC will not require too many changes. However, it must be conceded
that these measures are only partial accomplishments on the road to full compliance.
If Belgium is to guarantee all the rights and obligations contained in the European
Convention, it will need to make improvements in its domestic legislation.
To summarise the position, it can be stated that the ECERC has continued to apply
the philosophy behind the ICCR, which is the improvement of the social and legal
position of the child. It also enables the existing substantive rights to be exercised
more effectively by providing them with procedural rights. In addition, it can be
regarded as an incentive for the formulation of new rights which continuously
improve the rights of children.
Nevertheless, this European Convention remains modest in its objectives. Generally
speaking, it concerns itself with the exercising of the existing rights which have
already been conferred on children, which only apply in at least three family law
procedures, to be designed separately by each member state. It does not, on the other
hand, introduce any new rights.
In addition, it must be taken into account that there is a risk that the rights of the child
could become an empty notion as a result of various international conventions which
exist side by side, each having their own provisions, emphases and evolution. This
would be detrimental to children's rights, and render more arduous the journey
towards the recognition of the child as a fully accredited and responsible legal
subject.
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RESUMEN
EL NUEVO TRATADO EUROPEO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DEL MENOR Y LA SITUACION EN BELGICA

Bajo el impulso del art. 4 del Tratado Intemacional de los Derechos del Menor
{T.I.D.M.), que impone a los Estados la obligacion de tomar todas las medidas
legales, administrativas y otras medidas adecuadas para realizar los derechos reconocidos por el Tratado a favor del menor, y de la Recomendacion 1121 (1990)
relativa a los Derechos de los Menores, adoptada por la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa el 1 de febrero de 1990, se creo, en el marco del Consejo de
Europa, el Tratado Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos del Menor
{T.E.E.D.M.).
Este nuevo Tratado Europeo tiene como objeto facilitar el ejercicio de los derechos
materiales (que se encuentran sobre todo en el T.I.D.M.) ya reconocidos a favor del
menor (de menos de dieciocho afios ), por una parte, concediendo al menor mismo o a
su representante derechos procesales o reforzando los ya existentes y, por otra parte,
imponiendo determinadas obligaciones a ciertas personas (en particular, los representantes del menor) y organos (a saber, las autoridades judiciales, organos nacionales e intemacionales), en el marco de procedimientos que tienen por objeto a un
menor.
Los derechos procesales reconocidos solo se pueden materializar en el ambito del
derecho de familia, cuyo numero se limita ademas a un minima de tres procedimientos de familia, a elegir libremente por cada Estado parte.
Los derechos- reconociaos al riienor son de dos indoles diferentes: Por una parte, se
reconocen unos derechos fundamentales al menor, que comprenden el derecho de ser
informado y de expresar su opinion en procedimientos judiciales y el derecho de
solicitar el nombramiento de un representante especial. Por otra parte, el tratado
comprende unos derechos procesales a tomar en consideracion a favor del menor,
cuya ejecucion y aplicacion corresponden al legislador del pais. Esos derechos
virtuales son, a medida que avanza el creciente grado de independencia del menor,
sucesivamente: el derecho de solicitar el nombramiento de una persona de su
eleccion, a fin de dejarse asistir por esta en 1a formacion de su opinion, el derecho
de solicitar, personalmente o a traves de otras personas, el nombramiento de un
representante propio, el derecho de designar por si mismo a su propio representante,
y el derecho de ejercer algunas o todas las prerrogativas de una parte en el
procedimiento judicial en cuestion.
Ademas, el T.E.E.D.M. tambien concede al menor unos derechos indirectos, a traves
de obligaciones impuestas respectivamente a las autoridades judiciales y a sus
representantes. Aqui tambien, se puede hacer una distincion segun las obligaciones
fundamentales o virtuales.
Para ejercitar esos derechos y obligaciones, tambien se han previsto algunas medidas
institucionales y procesales. Las medidas procesales se refieren en primer lugar al
desarrollo de los procedimientos judiciales ante las autoridades competentes, ademas
crean unos metodos altemativos para la solucion de conflictos, cuyo uso prevalece
sobre el procedimiento judicial. Luego, las medidas institucionales son impuestas a
las instituciones que se sitUan, por una parte, a nivel nacional y, por otra parte, a nivel
intemacional. Su mision consiste en la simplificacion y en la promocion de la
realizacion y de la aplicacion de este Tratado Europeo.
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Con vistas a una ratificacion, hay que verificar si la legislacion nacional helga es
conforme a los derechos y obligaciones tales como definidos en el T.E.E.D.M.
Aunque, estos ultimos afios, Belgica confiere una situacion juridica reforzada al
menor y ha continuado armonizando su legislacion nacional con los tratados internacionales, en particular el Convenio Europeo para la Proteccion de los Derechos
Humanos y el T.I.D.M. (pensamos por ejemplo en el art. 12 T.I.D.M., que contiene el
derecho de ser oido del menor de edad, que ha sido cristalizado en el art. 931 del
Codigo judicial helga yen el art.56bis de la ley sabre la proteccion de menores), lo
que significa que el T.E.E.D.M. no contiene modificaciones importantisimas, se
puede suponer que, a pesar de ello, solo se trata de concesiones parciales. Si Belgica
qui ere ajustarse completamente a los derechos y obligaciones incluidos en el Tratado
Europeo, tendra que modificar su legislacion nacional.
Resumiendo, se puede decir que el T.E.E.D.M. abunda en la filosofia del T.I.D.M.,
mejorando la posicion social y juridica del menor. Igualmente, garantiza un ejercicio
mas efectivo de los derechos materiales ya existentes, vinculandolos a unos derechos
procesales. Ademas, se lo puede considerar como un impulso para la elaboracion de
nuevas derechos que mejoran continuamente la posicion del menor.
Sin embargo, este Tratado Europeo tiene un objeto mas bien modesto. Se trata, en
terminos mas generales, del ejercicio de derechos del menor ya existentes, que solo
se aplican a un minima de tres procedimientos de familia, elegidos de forma autonoma por cada Estado miembro. En cambia, no introduce nuevas derechos materiales.
Ademas, hay que tener en cuenta el riesgo de que el 'derecho de menores' se
convierta en un concepto vacio de contenido a consecuencia de los diferentes
tratados intemacionales que existen simultaneamente, cada uno con sus propios
enfasis, disposiciones y evoluciones. Esto significaria un deficit en los derechos
del menor y solo pondria trabas en la via a un reconocimiento del menor como sujeto
de derecho plena y emancipado.
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