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Dit advies werd opgesteld op vraag van de afdeling Jeugd binnen het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media van de Vlaamse Overheid. 
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1. Situering 
 
Met de aanname door het VN-Comité voor de Rechten van het Kind van de General Comment nr. 19 
(2016) on public budgeting for the realization of children’s rights1, treedt de discussie naar de rol van 
Vlaanderen op vlak van een kindgerichte begroting naar voren. 

Immers, met de goedkeuring en de inwerkingtreding van het Kinderrechtenverdrag heeft België, en 
dus ook Vlaanderen, zich verbonden tot naleving van artikel 4. Hierin verplichten lidstaten zich tot het 
nemen van alle nodige wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen om de in het 
Kinderrechtenverdrag erkende rechten te verwezenlijken. Dit omvat onder meer een begroting gericht 
op het realiseren van kinderrechten, met zicht op de publieke middelen die vloeien naar kinderen en 
jongeren. Child budgeting vormt een bron aan informatie over nationale, Vlaamse en lokale 
beleidsprioriteiten. Het kan bovendien een nuttig instrument zijn om een kindgericht beleid te 
stimuleren.2 

Naar aanleiding van het laatst besproken periodieke landenrapport (2010)3 werd België door het VN-
Comité voor de Rechten van het Kind op de vingers getikt wegens “het gebrek aan een consistente 
budgettaire analyse en een evaluatie van de impact op de kinderrechten in de Lidstaat, wat het moeilijk 
maakt na te gaan welke uitgaven aan kinderen worden toegewezen op nationaal en 
Gemeenschapsniveau en om de impact van de publieke investeringen op het leven van kinderen te 
evalueren”4. 

België werd dan ook aangespoord om “(…) a) Een kinderrechtenbenadering aan te wenden bij de 
uitwerking van het budget van de Lidstaat door voor het hele budget een traceersysteem te 
implementeren inzake de toewijzing en het gebruik van de middelen voor de kinderen, om zo een 
grotere transparantie te creëren met betrekking tot de investeringen in kinderen. Het Comité dringt er 
tevens op aan dat dit opvolgingssysteem ook zou worden gebruikt voor een evaluatie van de impact 
van dergelijke investeringen en hoe ze in eender welke sector het best kunnen worden aangewend in 
het belang van het kind, waarbij de differentiële impact van deze investering voor jongens en meisjes 
wordt gemeten. (…)”5. 

Om aan deze verwachting in het eerstvolgende periodiek landenrapport tegemoet te komen, heeft de 
Federatie Wallonië-Brussel in haar beleidsplannen inzake kinderrechten voor de periode 2015-2019 
de mogelijkheid tot child budgeting als prioritair ingeschreven. Daarop werd in samenwerking met het 
kabinet van de Minister van begroting door het Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide 
à la Jeunesse een onderzoek naar de mogelijkheden en tenuitvoerleggingsvoorwaarden van child 
budgeting uitgeschreven. Eurochild voerde het in 2016 opgeleverd onderzoek uit. Na een exploratieve 

                                                           
1 Hierna General Comment Child Budgeting. 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f19&La
ng=en en http://www.kekidatabank.be/opac/index.php?lvl=notice_display&id=3254.  
2 S. VAN DE WEYER en S. D’HONDT, “Nog meer ‘meten’ en ‘weten’ met het oog op een gefundeerd 
kinderrechtenbeleid. Oproep tot reflectie over de zin en onzin van Child (Friendly) Budgeting”, TJK 2014/1, 41 
3 VN-COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND, Slotbeschouwingen naar aanleiding van het derde en vierde periodiek 
rapport van België, 18 juni 2010, http://www.kekidatabank.be/opac/index.php?lvl=notice_display&id=256. 
Hierna: Periodiek Landenrapport België 2010 
4 Para 19 Periodiek Landenrapport België 2010, officieuze vertaling Kinderrechtencommissariaat, 
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/onuitgegeven_versie_slotbemerki
ngen_vn_comite_belgie.pdf  
5 Para 20 Periodiek Landenrapport België 2010. 
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analyse van zes internationale praktijken van child budgeting (m.n. Mexico, Peru, Zuid-Afrika, Groot-
Brittannië, Wales en N.-Ierland) werd, samen met een analyse van relevante internationale 
instrumenten, lessen getrokken, richtlijnen, tips en een stappenplan voor de Federatie Wallonië-
Brussel uitgewerkt. Het initiatief ligt nu verder in handen van de Federatie Wallonië-Brussel.6 

Van de afdeling Jeugd binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid, 
kreeg het Kenniscentrum Kinderrechten de opdracht de essentie uit de door Eurochild besproken 
voorbeelden in het onderzoeksrapport te halen en deze te kaderen tegen de achtergrond van de 
General Comment Child Budgeting. Het opzet is na te gaan welke lessen hieruit voor Vlaanderen kan 
worden getrokken.  

 

2. Werkwijze 
 

Het voorliggend advies baseert zich hoofdzakelijk op de General Comment Child Budgeting en het 
onderzoeksrapport van Eurochild, bestaande uit een exploratieve analyse en richtlijnen omtrent child 
budgeting. 

De essentie uit deze documenten wordt in het advies overzichtelijk samengevat. 

De lessen en tips die hieruit voor Vlaanderen kunnen worden getrokken, worden geformuleerd onder 
de vorm van een schematisch overzicht en aanbevelingen. 

 

3. General Comment Child Budgeting 
 

Op 20 juli 2016 bracht het VN-Comité voor de Rechten van het Kind een general comment uit dat 
specifiek ingaat op de relatie publieke budgetten en de realisatie van kinderrechten: General Comment 
nr. 19 (2006) on public budgeting for the realization of children’s rights.  

 

3.1. Aanleiding  
 

Artikel 4 Kinderrechtenverdrag bepaalt dat “[d]e Staten die partij zijn, nemen alle nodige wettelijke, 
bestuurlijke en andere maatregelen om de in dit Verdrag erkende rechten te verwezenlijken. Ten 
aanzien van economische, sociale en culturele rechten nemen de Staten die partij zijn deze maatregelen 
in de ruimste mate waarin de hun ter beschikking staande middelen dit toelaten en, indien nodig, in 
het kader van internationale samenwerking”. 

De implementatie van kinderrechten vraagt bijgevolg om voldoende financiële middelen, waarbij het 
ook duidelijk is welke middelen effectief beschikbaar zijn voor en besteed worden aan kinderen en 
jongeren. Bij de bespreking van de landenrapporten met de vertegenwoordigers van de Lidstaten rees 
bij het VN-Comité voor de Rechten van het kind echter vaak de bezorgdheid of er een vooropgestelde 
                                                           
6 A. CROWLEY, Analyse exploratoire du child-budgeting, Eurochild & Fédération Wallonie-Bruxelles, 2016, 38p.; A. 
CROWLEY, Lignes directrices sur la budgétisation favorables aus enfants, Eurochild & Fédération Wallonie-
Bruxelles, 2016, 12 p., zie ook: http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=16952. 
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budget bestond dan wel of dit voldoende was om de rechten van kinderen te verwezenlijken. 
Gegevens over de beschikbaarheid van informatie omtrent budgetten voor programma’s voor 
kinderen en jongeren zijn vaak niet rechtstreeks beschikbaar. 

Rekening houdend met het feit dat lidstaten landspecifieke begrotingsprocessen doorlopen en dat een 
aantal Lidstaten reeds kinderrechtelijke begrotingsmethodes hanteren, stelt de General Comment 
Child Budgeting richtlijnen op die betrekking op de vier hoofdfases die een budgettair proces sowieso 
moet doorlopen, met name planning, bekrachtiging, tenuitvoerlegging en opvolging. 

 

3.2. Doelstelling 
 

Met de General Comment Child Budgeting wil het VN-Comité voor de Rechten van het Kind de lidstaten 
ondersteunen en bijstaan in het voldoen aan de door de aanname van het Kinderrechtenverdrag 
aangegane verbintenissen. In het bijzonder gaat het hierbij om de budgettaire verplichtingen zoals die 
zijn neergelegd in artikel 4 Kinderrechtenverdrag. Een afstemming van het publieke budget moet een 
werkelijke realisatie van kinderrechten mogelijk maken. 

Een op de realisatie van kinderrechten afgestemd budget moet zeer ruim worden geïnterpreteerd. Het 
heeft impact op de werking van verscheidene stakeholders in het budgetteringsproces, met name van 
de onderscheiden statelijke machten (uitvoerend, legislatief, rechterlijk), de onderscheiden 
beleidsniveaus (nationaal en subnationaal/regionaal) en de verschillende structuren (waaronder 
ministeries, departementen, agentschappen). Ook de internationale samenwerking moet mee in 
rekening worden gebracht. Minstens even belangrijk zijn de actieve controle en de betekenisvolle 
participatie van niet-gouvernementele stakeholders, zoals nationale mensen-en 
kinderrechtenorganisaties, media, kinderen en hun gezinnen en middenveldorganisaties. 

De general comment wil zo een mentaliteitswijziging creëren, de aandacht voor kinderrechten binnen 
een begrotingsproces versterken en werken aan capaciteitsopbouw van publieke actoren en andere 
op dit onderwerp betrokken actoren. 

 

3.3. Analyse van artikel 4 Kinderrechtenverdrag binnen een holistisch perspectief 
 

Bij de uitwerking van een child budgeting-beleid dient iedere lidstaat de in artikel 4 
Kinderrechtenverdrag opgestelde verplichtingen te kaderen binnen het grotere geheel dat de 
kinderrechten inhouden. Een leidraad hierbij zijn de vier algemene beginselen:  

 

- Non-discriminatie (art. 2 Kinderrechtenverdrag) 

Een positieve impact op alle kinderen van een op kinderrechten afgestemde begroting veronderstelt 
onder meer proactieve maatregelen, het streven naar een substantieve gelijkwaardigheid, de creatie 
van een niet-discriminerende omgeving en het in kaart brengen en aanpakken van ongelijkheden 
tussen kinderen. 
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- Belang van het kind (art. 3 Kinderrechtenverdrag) 

De General Comment nr. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a 
primary consideration7 biedt hierbij een raamwerk om belang van het kind te bepalen en te toetsen. 
Het VN-Comité benadrukt het belang van een toetsingskader om de impact van kinderrechten vast te 
stellen en op te volgen (cf. child rights impact assessments). 

 

- Recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6 Kinderrechtenverdrag) 

Child budgeting moet oog hebben voor de onderscheiden groei- en ontwikkelingsfases van kinderen 
en jongeren. Een begroting voor gedifferentieerde groepen van kinderen en jongeren moet worden 
overwogen, zowel voor de huidige generatie als voor de toekomstige generatie kinderen en jongeren. 

 

- Recht om te worden gehoord (art. 12 Kinderrechtenverdrag) 

Het horen van kinderen en aan hun mening een betekenisvol en passend belang hechten, wordt op 
vlak van begroting gekoppeld aan ‘transparantie’. 

Transparantie van de begroting is een voorwaarde voor betekenisvolle betrokkenheid. Dit omvat 
onder meer publiek-beschikbare, tijdig gepubliceerde, gebruiksvriendelijke informatie over 
cijfergegevens, regelgeving, programma’s, tijdschema’s enz. 

Een aantal lidstaten heeft ervaring in het betrekken van kinderen en jongeren bij het 
budgetteringsproces. Zij worden aangemoedigd om hun ervaringen te delen en goede praktijken te 
identificeren. 

 

3.4. Begrotingsprincipes 
 

Een begrotingsproces dat zijn publieke inkomsten en uitgaven afstemt op het respecteren en 
realiseren van kinderrechten volgt naast de kinderrechtelijke beginselen onder meer ook de vijf 
begrotingsspecifieke beginselen: 

 

- Effectiviteit of doeltreffendheid 

Het begrotingsproces moet leiden tot een vooruitgang in en de realisatie van kinderrechten 

Dit verloopt onder meer via het investeren in kennis over kinderrechten, oplossingen vinden om 
tegemoet te komen aan kinderrechtengerelateerde uitdagingen, toetsen de mate waarin een 
toegekend budget verschillende groepen van kinderen en jongeren treffen, verzekeren dat 
begrotingsbeslissingen leiden tot de best mogelijke verwezenlijkingen voor een maximum aantal 
kinderen en jongeren, waarbij speciale aandacht uitgaat naar kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties. 

                                                           
7 Raadpleegbaar via 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f14&La
ng=en  
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- Efficiëntie of doelmatigheid 

De toewijzing en het beheer van publieke middelen moet goed verlopen (cf. value for money) tegen 
de achtergrond van het waarborgen en verwezenlijken van kinderrechten. 

Goedgekeurde uitgaven moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de vastgelegde 
begroting. Institutionele belemmeringen die een efficiënte besteding van middelen, goederen en 
diensten verhinderen, moeten worden opgeheven. 

Toezicht (cf. monitoring), evaluatie en inspectie (cf. auditing) moeten ervoor zorgen dat de besteding 
naar behoren verloopt zodat er sprake is van een heus financieel management. 

 

- Billijkheid (‘equity’) 

Een begrotingsproces voorkomt discriminatie van (groepen van) kinderen en jongeren. Billijkheid of 
equity veronderstelt beslissingen die leiden tot een substantieve gelijkheid tussen kinderen in plaats 
van een gelijk bedrag voor elk kind. Een rechtvaardige toewijzing van middelen moet billijkheid 
bevorderen. 

 

- Transparantie 

Begrotingssystemen en -praktijken moeten nauwkeurig onderzoek mogelijk maken. Informatie over 
publieke middelen is tijdig en vrij beschikbaar. Transparantie draagt bij tot efficiëntie en verhindert 
corruptie en foutief management van publieke middelen. Het  is een belangrijke voorwaarde om 
betekenisvolle participatie van alle mogelijke stakeholders, waaronder ook middenveldorganisaties en 
de kinderen en jongeren zelf, mogelijk te maken. 

 

- Duurzaamheid 

Het belang van de huidige en toekomstige generatie van kinderen en jongeren moet een voorname 
overweging zijn bij iedere budgettaire beslissing. 

 

3.5. Implementatie van kinderrechten in publieke begroting 
 

Een begroting moet worden beschouwd als een dynamisch proces van vier opeenvolgende fasen die 
als een cirkel functioneren. 

Bovendien is het in dit proces belangrijk om rekening te houden met volgende aspecten: 

- Hoewel de General Comment Public Budgeting zich voornamelijk focust op nationale, 
regionale en lokale middelen, verdient ook besteding van middelen aan internationale 
samenwerking een plaats. 
 

- Een effectieve intersectorale, interministeriële, interdepartementale en 
interagentschappelijke coördinatie en samenwerking doorheen het ganse 
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budgetteringsproces is belangrijk voor een volledige realisatie van het Kinderrechtenverdrag 
en de Optionele protocollen. 

 

3.5.1. Planningsfase: opstellen van een begroting 
 

Planning omhelst: 

- Toetsing van de huidige situatie 
Het gaat hierbij onder meer om het in kaart brengen van de huidige (economische) situatie en 
de bestaande regelgeving, beleid en programma’s i.f.v. verwezenlijking kinderrechten; 
aandacht voor de onderscheiden situaties waarin kinderen kunnen verkeren, met bijzondere 
aandacht voor kwetsbare groepen, zowel aandacht voor recent verleden, huidige en 
toekomstige situatie; … 
Om dit naar behoren te kunnen doen, zijn actuele, betrouwbare, toegankelijke, uitgesplitste 
en comprehensieve programma’s en (cijfer)gegevens nodig. 
 

- Regelgeving, beleid en programma’s 
Niet enkel regelgeving, beleid en programma’s over specifieke kinderrechten, maar ook fiscale 
thema’s, macro-economische thema’s en begrotingsprocessen hebben een (in)directe impact 
op kinderen. Een kinderrechteneffectenrapportage (cf. child rights impact assessment) zou 
daarom op alle regelgeving, beleidskeuzes en programma’s moeten worden toegepast. 
Bij een voorstel of ontwerp van regelgeving, beleid en programma’s moeten de verwachte 
kosten mee worden opgenomen. Er moet zicht zijn op de nodige financiële middelen. 
Begrotingsplanners en beleidsmakers op regelgeving of administratief niveau moeten immers 
geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de middelen die nodig zijn om beslissingen 
uit te voeren. 
 

- Mobilisatie van middelen 
Lidstaten dienen hun inkomsten en middelen op een transparante, evenwichtige en duurzame 
wijze in overeenstemming met de begrotingsprincipes verzamelen. 
 

- Begrotingsvoorstellen en pre-begrotingsverklaringen 
Het opstellen van een pre-begroting is een krachtig instrument om kinderrechten te vertalen 
in concrete prioriteiten en plannen. Een goede pre-begroting moet vergelijking van en controle 
op kindgerelateerde budgetten mogelijk maken. 
Een programmatische benadering van budgetteringsprocessen wordt aangemoedigd. 
 

3.5.2. Bekrachtigingsfase: rol van de wetgever 
 

Bekrachtiging van een begroting houdt volgende twee stappen in: 

- Nauwkeuring onderzoek van budgetvoorstellen door de wetgever 
Hiervoor heeft de wetgever toegang tot gedetailleerde, gebruiksvriendelijke informatie over 
de situaties waarin kinderen en jongeren verkeren. Eveneens heeft hij een goed begrip over 
de wijze waarop begrotingsvoorstellen het welzijn van kinderen en jongeren verbeteren en 
aan hun rechten tegemoetkomen. Er wordt in voldoende tijd, middelen en autonomie 
voorzien om begrotingsvoorstellen vanuit een kinderrechtenperspectief te doorlichten. 
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- Bekrachtiging van de begroting door de wetgever 
Een wetgevende bekrachtiging van de begroting is noodzakelijk om een vergelijking tussen de 
geplande en gemaakte uitgaven te vergelijken alsook om de financiële verwezenlijking van de 
implementatie van kinderrechten te controleren. 
De bekrachtiging is een voor het publiek toegankelijk document. 

 

3.5.3. Toepassingsfase: tenuitvoerlegging van de begroting 
 

Een begroting toepassen verwijst naar: 

- Transactie en uitgave van beschikbare middelen 
Transparante en efficiënte mechanismes en systemen ter verdeling en uitgave van 
overheidsfinanciën zijn nodig opdat de gepaste goederen en diensten ter verwezenlijking van 
de kinderrechten naar aanleiding van de transacties worden aangeboden. 
Reeds tijdens deze fase moeten de uitgaven worden gecontroleerd zodat bij ineffectieve of 
inefficiënte uitgaven snel tussenbeide kan worden gekomen en waar nodig corrigerend kan 
worden opgetreden. 
 

- Regelmatige (in-year) rapportage 
Een regelmatige controle op en rapportage over kindgerelateerde budgetten moet de 
overheid en controlerende organen in staat stellen om de vooruitgang van de verwezenlijking 
van kinderrechten zoals voorzien in de begroting na te gaan. 
Deze vooruitgangsrapporten moeten publiek beschikbaar worden gesteld. 
 

- Tenuitvoerlegging van de begroting 
Een jaarlijkse controle en analyse van de omzet, bereik en resultaten van de uitgaven voor 
onderscheiden groepen van kinderen gedurende het begrotingsjaar is noodzakelijk. Dit kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden volgens de regels van beschikbaarheid, kwaliteit, toegankelijkheid 
en billijkheid van de verdeling van diensten. Deze controle en analyse richt zich zowel tot 
overheidsdiensten als door de overheidsgefinancierde diensten. 

 

3.5.4. Opvolgingsfase: toezicht, controle en inspectie op de overheidsuitgaven 
 

Opvolging van overheidsuitgaven verwijst naar onderscheiden en naast elkaar staande systemen: 

- Jaarlijkse rapporten en evaluaties 
Rapporten en evaluaties laten lidstaten toe om rekenschap af te leggen omtrent de omzetten, 
uitgaven, internationale samenwerkingen… op vlak van kinderrechten op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau. De impact van de overheidsuitgaven op kinderrechten moet worden 
nagegaan. 
Deze rapporten moeten eveneens tijdig en op gebruiksvriendelijke wijze publiek beschikbaar 
zijn zodat zowel overheidsinstanties als middenveldorganisaties de uitgeven kunnen opvolgen 
en controleren en waar nodig problematiseren. 
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- Inspectie 
Hoogeplaatste inspectiediensten spelen een essentiële rol in het budgetteringsproces van een 
land doordat zij (moeten) nagaan of het omgaan met de overheidsfinanciën (inkomsten en 
uitgaven) in overeenstemming is met het vastgestelde budget. De effectiviteit en efficiëntie 
van de overheid op vlak van financiën wordt geïnspecteerd. 
Inspecteren vanuit een kinderrechtenperspectief is ondersteunend voor Lidstaten voor het 
evalueren en verbeteren van een kindgerichte begroting. Inspectieverslagen zijn publiek 
toegankelijk. 
Deze inspectiediensten zijn onafhankelijk en hebben vrije toegang tot informatie en middelen 
om hun werk naar behoren te kunnen vervullen. 
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3.6. Schematisch overzicht General Comment Child Budgeting 
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4. Exploratieve studie van en bijhorende richtlijnen omtrent Child 
Budgeting 

 

De Federatie Wallonië-Brussel wil een (begin van) antwoord bieden op de opmerking van het VN-
Comité voor de Rechten van het Kind in het laatste Landenrapport over België (2010). Hierin uitte het 
Comité zijn bezorgdheid over de afwezigheid van een systematische en samenhangende kindgerichte 
begroting zowel op federaal niveau als op dat van de gemeenschappen en gewesten.  

Een eerste stap in het nagaan van de mogelijkheid tot invoering van een kindgerichte begroting in 
overeenstemming met de aanbevelingen van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind, is een 
exploratieve studie van landen die een kindgerichte begroting kennen.  

Deze studie werd in de loop van 2016 uitgevoerd door Eurochild in opdracht van het Observatoire de 
l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse van het Ministerie van de Federatie Wallonië-
Brussel.8 

Het achterliggende internationaal kader, een sterkte-zwakte-analyse van verscheidene initiatieven, de 
lessen die hieruit kunnen worden getrokken en een leidraad werden samengevat in een rapport met 
richtlijnen voor een kindgerichte begroting.9 

 

4.1. Landen of regio’s met ervaring in kindgerichte begroting 
 

4.1.1. Onderzoekskader 
 

De studie duidt op exploratieve wijze de ervaringen van zes landen respectievelijk regio’s die een 
kindgerichte begroting toepassen of hebben toegepast. Deze zijn: 

- Mexico 
- Peru 
- Zuid-Afrika 
- Verenigd Koninkrijk 
- Wales 
- Noord-Ierland. 

 

De selectie uit een langere lijst van landen met een kindgerichte begroting werd ingegeven door 
volgende criteria: 

- Gelijkaardige socio-economische situatie als in België 
- Overdraagbare methodes en mechanismen voor een analyse van publieke middelen die naar 

kinderen en jongeren gaan 

                                                           
8 A. CROWLEY, Analyse exploratoire du child-budgeting, Eurochild & Fédération Wallonie-Bruxelles, 2016, 38p., 
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=16952. 
9 A. CROWLEY, Lignes directrices sur la budgétisation favorables aus enfants, Eurochild & Fédération Wallonie-
Bruxelles, 2016, 12 p., http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=16952. 
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- De aanwezigheid van een evaluatie van de impact van een kindgerichte begroting, met 
inbegrip van een impact ervan op kwetsbare groepen van kinderen. 
 

De analyse verliep volgens een vast stramien, met name: 

- Situering 
- Fundamentele karakteristieken van de gehanteerde methode 
- Beschikbare rapporten 
- Impact 
- Sterke en zwakke punten van de gehanteerde benadering 
- Lessen die kunnen worden getrokken 
- Ideeën en aanbevelingen 
- Relevante politieke argumenten 
- Kernbibliografie. 

 

De studie bestond uit een documentanalyse aangevuld met gesprekken met referentiepersonen uit 
het middenveld van de onderzochte landen of regio’s. 

In onderstaand stuk wordt enkel de aanleiding tot het invoeren van kindgerichte begroting, de 
gehanteerde methodologie en de beschikbaar rapporten in de onderscheiden onderzochte landen of 
regio’s opgenomen. 

De eerder evaluerende elementen worden in het volgende deel behandeld tezamen met het rapport 
met richtlijnen voor kindgerichte begroting van Eurochild. 

 

4.1.2. Situering 
 

  
Mexico Geïnspireerd door naburige landen in Latijns-Amerika 

 
2014 – Wet goedgekeurd door het Nationaal Congres 
In het licht van de opmaak van een jaarlijks budgetteringsproces, 
maakt elk Ministerie jaarlijks een rapport over de aan kinderen 
bestede uitgaven aan het Ministerie van Financiën over 
 

Peru N.a.v. een hervorming van de publieke administratie 
 
2008 – Wet betreffende de overheidsbegroting richt strategische 
begrotingsprogramma’s in die specifiek gericht zijn op kinderen 
 
2012-2021 – Nationaal Actieplan voor Kinderen en Adolescenten 
 
2012-2014 – Op basis van samenwerking tussen ministeries en 
middenveldorganisaties werd een methodologie opgesteld 
 
2015 – Taxonomie om uitgaven na te gaan en te waken over de 
implementatie van het Nationaal Actieplan 
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Zuid-Afrika Opgestart en onderzocht op middenveldniveau 
 
1995 – Institute for Democratic Alternatives in South Africa (IDASA), 
niet gouvernementele universitaire organisatie richt een Children’s 
Budget Unit (CBU) op. 
 
Begrotingsanalyse koppelen aan structurele vragen 
Evalueren van overheidsinitiatieven voor kinderen waarbij 
budgetanalyse dient als controlemechanisme 
 
2004 – Samengewerkt met kinderen (via vier partnerorganisaties) 
om hun bekwaamheid in beleidsparticipatie op vlak van het waken 
over budgetten die bedoeld zijn tot realisatie van hun rechten, te 
versterken 
 
2013 – Einde van IDASA 
 

Verenigd Koninkrijk Methode om problematiek van kinderarmoede aan te snijden 
 
1999 – Regeringsbelofte van uitroeiing van kinderarmoede in VK 
tegen 2020 
 
2009 – Save the Children laat onderzoek uitvoeren over de 
verdeling van overheidsmiddelen naar kinderen in VK, met 
bijzondere aandacht voor overheidsuitgaven naar de meest arme 
kinderen (onderste 10% kinderarmoede) 
 

Wales Enige regio in de Europese Unie met poging van de overheid  
tot een kindgerichte budgetanalyse 

 
2003 en 2006 – Rapporten van Save the Children 
 
2005 – Beslissing van regering om overheidsuitgaven gericht naar 
kinderen te identificeren, als reactie op Landenrapport van VN-
Comité voor de Rechten van het Kind 
 
2009 – Opdracht tot analyse voor de periode 2005-2010 
 
2015 – Overheidsrapport Strategic Integrated Impact Assessment 
(maar bevat geen specifieke analyse van overheidsuitgaven voor 
kinderen) 
 
Begrotingsplannen van de overheid moeten steeds worden 
getoetst via een Children’s Rights Impact Assessment 
 

Noord-Ierland Op vraag van de Office of the Children’s Commissioner 
 
2014-2015 – Oplijsting van publieke middelen voor kinderen en 
jongeren 
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4.1.3. Fundamentele karakteristieken van de gehanteerde methode 
 

  
Mexico Gestructureerd chronologisch programma : 

1. Oplijsting van budgettaire programma’s waarvan verwacht 
wordt dat ze bijdragen aan de rechten van kinderen 

2. Deze klasseren binnen één van de vier rechtencategorieën: 
bescherming, participatie, ontwikkeling en overleving 

3. Uitgaven identificeren en categoriseren: 
directe uitgaven, uitgaven voor zorgdragers en professionelen, 
uitgebreide uitgaven (kwetsbare groepen, waar kinderen in zijn 
oververtegenwoordigd), uitgaven voor publieke goederen 

4. Toegekend deel aan kinderen bepalen 
 

Peru Op basis van de taxonomie van 2012 volgende procedure opgesteld: 
1. Inter-institutionele werkgroep samenstellen 
2. Kindgerelateerde politiek en doelstellingen identificeren 
3. Begrippen en criteria omschrijven 
4. Begroting analyseren 
5. Weging voor niet-specifieke uitgaven identificeren en bepalen 
6. Weging 
7. Toegekend budget aan kinderen verbinden aan objectieve 

doelstellingen 
Uitgaven worden opgesplitst in: 

- Uitgaven die specifiek gaan naar kinderen 
- Niet-specifieke uitgaven die indirect bijdragen tot het 

verbeteren van het leven van kinderen en jongeren. 
 

Zuid-Afrika Ontwikkelen van een methodologie om toewijzing van budgetten en 
kindgerichte programma’s op te sporen om zo enerzijds de uitdagingen 
van de dienstverlening in kaart te brengen en anderzijds het wetgevend 
kader voor de realisatie van de economische en sociale rechten van 
kinderen in Zuid-Afrika na te gaan. 
Opeenvolgende wetenschappelijke onderzoeken vanuit onderscheiden 
perspectieven en onderzoeksmethoden. 
 

Verenigd Koninkrijk Onderzoeken van de bedragen die uitgaan naar diensten voor kinderen 
die in armoede leven, met inbegrip van onder meer van scholen, sociale 
voorzieningen voor kinderen, geldoverdrachten … om zo het effect van 
een centrale financiering en andere mechanismen die mikken op de 
meest extreme armoede te kunnen analyseren.  
De bedragen worden vergeleken met uitgaven naar andere 
leeftijdsgroepen. De verdeling van de middelen onder de lokale 
overheden wordt mee in rekening gebracht. 
 

Wales Op basis van het financieel systeem details tot op niveau van Budget 
Expanditure Line (BEL) en de groepen van bestemmelingen analyseren.  
Bestemmelingen van iedere BEL kunnen in drie groepen worden 
opgedeeld: 

- Direct 
- Indirect 
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- Gebruik van statistische gegevens 
 

Noord-Ierland Regeringsambtenaren gaven retrospectief informatie over 
departementale uitgaven voor kinderen. Een aantal departementen kon 
ook directe uitgaven inschatten.  
Tegelijkertijd liep een project om de prevalentie van preventiewerk en 
de bedragen die de overheid hieraan besteedt, te onderzoeken. 
De budgetanalyse richtte zich zowel op het identificeren van publieke 
middelen die uitgaan naar preventieprogramma’s als middelen die 
worden toegekend aan crisisdiensten. 

 

4.1.4. Beschikbare rapporten 
  
Mexico Nadat begroting door het Congres wordt gestemd, wordt informatie 

publiek beschikbaar gesteld. 
 
Een synthese van tendensen op vlak van overheidsuitgaven wordt 
gepubliceerd op Infoniñez, een website beheerd door UNICEF Mexico: 
http://dds.cepal.org/infancia/instituciones/ficha/?id=1506. 
 
Verscheidene rapporten bestaan er over: 

- Grote thema’s van kinderrechten en uitgaventypes; 
- Tendensen van grote thema’s binnen uitgaven; 
- Functionele thema’s; 
- Twintig grootste programma’s op vlak van uitgaven; 
- Types van budgettaire programma’s. 

 
Peru Thematische rapporten: 

- Resultaten van Nationaal Actieplan voor kinderen en 
Adolescenten 2012-21; 

- Levenscyclus volgens drie leeftijdsgroepen (0-5 jaar, 6-11 jaar, 
12-17 jaar); 

- Respecteren van kinderrechten (overleven, ontwikkeling, 
bescherming en participatie); 

- Per regio en hoofdelijk bedrag. 
 

Alle rapporten en bijhorende presentaties zijn vrij raadpleegbaar op site 
van Ministerie van Economie en Financiën:  
https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article
&id=3849&Itemid=101531&lang=es  
 

Zuid-Afrika CBU publiceerde verschillende rapporten, waaronder ‘Training Manual’: 
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8051/pdf/child_budg
et_analysis-_training_manual.pdf  
 
De Zuid-Afrikaanse regering publiceert gedetailleerde informatie over 
haar begroting, maar, sinds het stopzetten van IDASA, bevatten deze niet 
langer een kindspecifieke analyse. 
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Verenigd Koninkrijk Het onderzoeksrapport van Save the Children werd vrijgegeven en 
wijdverspreid. 
Het vormde voor Save the Children een aanknopingspunt om de Britse 
regering aan te spreken om meer transparantie aan de dag te leggen en 
meer directe analyses te publiceren die inzicht geven in de manier 
waarop het geld lokaal wordt verdeeld resp. verdeeld wordt onder de 
meest arme onder de kinderen. 
 

Wales De regering van Wales heeft in 2010 een statistische analyse 
gepubliceerd, met onder meer een opdeling van budgettoewijzing per 
leeftijdscategorie (0-17 jaar, 18-25 jaar, 26-54 jaar en ouder dan 65 jaar). 
 

Noord-Ierland Het onderzoeksrapport over de oplijsting van publieke middelen voor 
kinderen en jongeren werd vrijgegeven is online raadpleegbaar: 
http://www.niccy.org/media/1669/niccy-budget-report-final-oct-15.pdf  
 

 

4.2. Evaluatie van buitenlandse initiatieven met een kindgerichte begroting 
 

Een begroting gericht op kinderen als een van manier om kinderrechten te verwezenlijken is –
uiteraard– een complex proces dat een heuse uitdaging vormt. De analyse van de verscheidene landen 
en regio’s brengt een aantal sterktes en zwaktes naar boven dat elk systeem met zich meebrengt.10 
Hieruit kunnen belangrijke lessen worden getrokken indien België en bij uitbreiding Vlaanderen een 
kindvriendelijke begroting wil (in)voeren: 

- Een fundamentele grondvoorwaarde is het bestaan van een politieke wil.  
 

- Betrokkenheid van verscheidene actoren, waaronder het ministerie van financiën, andere 
ministeries en het middenveld is belangrijk om de nodige gegevens te kunnen verzamelen en 
interpreteren. Betrokkenheid motiveren, kan door het accentueren van het belang van kennis 
te hebben over het bedrag dat de overheid toekent aan kinderen, de efficiëntiegraad hiervan 
te meten en de meerwaarde meegeven van een van budgettaire analyse bij de evaluatie van 
politieke beslissingen. 
 

- Inspiratie halen uit het buitenland is interessant, maar bij de invoering van een kindgerichte 
begroting moet ieder systeem aangepast zijn aan de eigenheden van elk land. 
 

- Om een kindgerichte begroting te bestendigen, moeten, rekening houdend met de reeds 
verkregen voordelen, de gedane inspanningen lonen. Idealiter is deze begroting op passende 
wijze geïntegreerd in het reeds bestaande begrotingssysteem. 
 

- Formalisering van een kindgerichte begroting en een regelmatige toetsing, vraagt om een 
lange termijn strategie. Tijd en ruimte moet uitgaan naar het zich eigen maken van dergelijk 
begrotingssysteem. 
 

- Een progressieve aanpak wordt aangemoedigd. Een kindgerichte begroting kan stapsgewijs 
worden ingevoerd. In eerste instantie is het aangewezen om de ten voordele van kinderen 

                                                           
10 Zie zowel het rapport met de exploratieve analyse waar per onderzocht land of regio de sterkte en zwakte van 
het systeem wordt aangehaald als het rapport met de richtlijnen voor een kindgerichte begroting.  
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gemaakte uitgaven te onderzoeken om daarna een algemeen kader te ontwikkelen voor de 
toewijzing van uitgaveposten aan budgetlijnen die niet specifiek op kinderen gericht zijn. 
 

- Een kwaliteits- en efficiëntiecontrole op de uitvoering van de begroting impliceert dat niet 
enkel naar het nationaal niveau wordt gekeken, maar dat ook het bestedingspatroon op 
regionaal en lokaal niveau mee in rekening wordt gebracht. 
 

- Een evaluatie van de uitgaven veronderstelt een kwaliteits- en efficiëntiecontrole op de 
uitgaven aan kinderen verbonden aan zowel de door de overheid vooropgestelde doelen met 
betrekking tot kinderen en jongeren als de politieke verwachtingen. Anders gezegd, de 
uitgaven moeten gelinkt zijn aan de verwezenlijking van kinderrechten. 
 

- Transparantie is belangrijk. Een begroting is een belangrijke graadmeter voor de prioriteiten 
van een regering. 
 

- Een periodieke analyse van de begroting(suitgaven) voor kinderen, bijvoorbeeld om de drie à 
vijf jaar, is te verkiezen boven een jaarlijkse analyse. Ervaring wijst immers uit dat begrotingen 
op een jaar tijd zelden betekenisvol wijzigen.  

 

4.3. Aanbevelingen  
 

Uit de exploratieve studie en de gesprekken met ervaringsdeskundigen van de onderzochte landen, 
worden volgende aanbevelingen geformuleerd indien België, en bij uitbreiding Vlaanderen,  overgaat 
tot een kindgerichte begroting: 

 

 

Figuur. Schematisch overzicht van de vijf fundamentele aanbevelingen voor het (in)voeren van kindgerichte 
begroting 
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4.3.1. Toe-eigening van het principe van het voeren van een kindgerichte begroting 
 

Het invoeren van een kindgerichte begroting vaagt om een verandering in het huidige 
begrotingsproces. Voor het welslagen ervan, is het daarom cruciaal dat dit proces van meet af aan 
wordt toegeëigend en er een consensus over de noodzaak ervan bestaat. 

Het is aangewezen om voldoende tijd uit te trekken voor het uitwerken van de methodologie. Ook 
tijdens het proces zelf, zullen steeds beslissingen moeten worden genomen om de procedure bij te 
sturen. 

Bij voorkeur wordt een kindgerichte begroting geïntegreerd in het bestaande begrotingssysteem. 

 

4.3.2. Progressieve aanpak met een duidelijk doel voor ogen 
 

Het is raadzaam om ‘klein’ te starten. Stapsgewijs en versterkt met ervaringen vanuit de eerdere fases 
kan vervolgens een systeem worden uitgewerkt totdat een kindgerichte aanpak het hele 
begrotingssysteem omvat. 

De reden voor en het uiteindelijk doel van het voeren van een kindgerichte begroting is best duidelijk, 
vooraf bepaald en goed omschreven. Wat ook betekent dat zowel het toepassingsgebied als de inzet 
van de resultaten van de begrotingsanalyse worden vastgelegd. Afhankelijk van de indicatoren kan de 
analyse verscheidene inzichten verschaffen, waaronder billijkheid of efficiëntie, de onderscheiden 
niveaus van publieke uitgaven (nationaal, regionaal en/of lokaal), uitgaven gelinkt aan de 
onderscheiden kinderrechtencategorieën (bescherming, participatie, ontwikkeling, overleven en zo 
meer 

Ook de begrotingsanalyse op zich kan progressief worden ingevuld, in de zin dat bijvoorbeeld eerst 
wordt gestart met een sectorale analyse of een analyse van enkel die uitgaveposten rechtstreeks 
bestemd voor kinderen om vervolgens in opeenvolgende fases te komen tot een omvattende analyse 
waarin ook niet onmiddellijk aan kinderen gelieerde uitgaven worden bestudeerd. 

 

4.3.3. Multi-methodische verbinding van publieke uitgaven aan de behaalde resultaten 
 

Een begrotingsanalyse geeft belangrijke informatie over en inzicht in de middelen die naar kinderen 
gaan. Evenwel zegt het niets over de manier waarop de middelen worden ingezet noch over de 
efficiëntiegraad van de uitgaven.  

Een extensieve analyse van een kindgerichte begroting vraagt bijgevolg om een multi-methodische 
aanpak waarbij via kwantitatieve én kwalitatieve onderzoeken de resultaten van de bestede middelen 
worden nagegaan. 
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4.3.4. Transparantie en participatie van het middenveld, met inbegrip van kinderen 
 

Transparantie is bij het voeren van een kindvriendelijke begroting onontbeerlijk. Iedereen moet 
kunnen zien en ervaren dat wat wordt begroot en uitgegeven ‘de best mogelijke keuze is’. 

Eveneens is participatie essentieel. Op dergelijke wijze wordt immers zichtbaarheid gegeven aan 
kinderen in de begroting en versterkt dit de verantwoordelijkheid op het beslissingsniveau. 

 

4.3.5. Een stappenplan voor een begrotingsanalyse geënt op kinderrechten 
 

De installatie en uitvoering van een begrotingsanalyse geënt op de verwezenlijking van kinderrechten 
verloopt bij voorkeur op basis van een stappenplan dat uit zes chronologische fases bestaat. 

 

Fase 1 – Samenstellen van een institutionele werkgroep 

Fase 2 – Bepalen van draagwijdte en doelstelling (van de begrotingsanalyse) 

Fase 3 – Analyse van de budgettaire middelen 

Fase 4 – Analyse van de budgettaire uitgaven 

Fase 5 – Analyse van de budgettaire verwezenlijkingen 

Fase 6 – Doorvoeren van wijzigingen 
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5. Afsluitende beschouwingen 
 

Met het (in)voeren van een kindvriendelijke begroting zal België, en dus ook Vlaanderen, een 
belangrijke bijdrage leveren in haar voornemen ruimte en middelen te voorzien voor kinderen als 
volwaardige huidige burger in de samenleving alsook in de verwezenlijking van de aangegane 
internationale en nationale verplichtingen. 

Bovendien draagt dergelijke begroting bij tot het voeren van een efficiënt, effectief, kwaliteitsvol, 
duurzaam,  transparant en participatief beleid. 

De General Comment Child Budgeting zet op heldere wijze de fundamentele beginselen en het proces 
uiteen dat een kindvriendelijke begroting behelst. Het schematisch overzicht hiervan bij dit 
beleidsadvies wil de general comment visualiseren en zo een eerste stap vormen in de vertaalslag 
ervan naar het Vlaamse (en Belgische) niveau. 

Het onderzoeksrapport van Eurochild, uitgevoerd in opdracht van de Federatie Wallonië-Brussel, geeft 
interessante inzichten en waardevolle lessen uit landen en regio’s weer, die reeds ervaring hebben 
met het (in)voeren van een kindvriendelijke begroting. De hiermee gepaard gaande aanbevelingen en 
tips kunnen het kader vormen waaraan enerzijds het huidige begrotingsproces wordt getoetst. 
Anderzijds nodigen de aanbevelingen - net omdat ze concreet en realistisch geformuleerd zijn- uit tot 
een bespreking om een kindgerichte begroting op te starten.  


