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Voorstelling jaarverslag 2021-2022 
Welkom door Kristel Verbeke 
 
 
Welkom iedereen vandaag op de voorstelling van het jaarverslag van het 
Kinderrechtencommissariaat. In het bijzonder verwelkom ik graag de mensen die elke dag  
met kinderen en jongeren werken. Jullie verzetten bergen. Jullie maken dag in dag uit 
opnieuw het verschil voor heel wat kinderen. 
 
Natuurlijk ook een warm welkom aan mevrouw de voorzitster, Liesbeth Homans en aan 
Fatima. Fatima is 14 en schreef vorig jaar een boek. Wij gaan daar straks zeker over 
praten. Ook welkom Benjamin Dalle, minister van Kinderrechten. U zal na de uiteenzetting 
van de kinderrechtencommissaris nog kort reageren.  
En tenslotte de Vlaamse volksvertegenwoordigers die zonder twijfel gewicht zullen geven 
aan kinderrechten in het Vlaams Parlement. Want ‘Meer gewicht aan kinderrechten’ dat is 
meteen ook de titel van het nieuwe jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. 
 
Het is me een genoegen om vandaag jullie gastvrouw te zijn. Bijna vijf jaar ben ik 
voorzitter van het overleg- en adviesorgaan van het Kinderrechtencommissariaat. Een 
engagement dat me nauw aan het hart ligt.  
In het overleg- en adviesorgaan overleggen vertegenwoordigers van de politieke fracties 
van het Vlaams Parlement met een groep actieve personen uit het maatschappelijke veld 
en de wetenschappelijke wereld. 
 
Kinderen en kinderrechten zijn niet weg te denken uit mijn wereld. Dat ik me zorgen maak 
over onze kinderen zal niemand verbazen. De dubbele crisis van energiekosten en inflatie 
raakt iedereen, maar vooral de meest kwetsbaren. Meer en meer kinderen en hun 
gezinnen belanden in armoede. En het litteken van armoede draag je voor altijd mee. 
 
We verwachten van kinderen dat ze veerkrachtig zijn. Dat ze ondanks pijn en ongunstige 
omstandigheden in staat zijn om verder te gaan met hun leven zonder controle te 
verliezen of overweldigd te raken. Dat ze zelfs wanneer alles misgaat zichzelf oprapen, 
afstoffen en opnieuw beginnen. 
 
Maar dit kunnen ze niet alleen. Daarom ben ik enorm dankbaar dat het 
Kinderrechtencommissariaat al 25 jaar heel duidelijk opkomt voor alle kinderen en 
jongeren, maar ook voor zij die het meest kwetsbaar zijn.  
Want alle kinderen verdienen het om in veiligheid en vertrouwen op te groeien, in een 
stabiele en zekere thuis.  
Om zich ten volle te kunnen ontplooien en de armoedecirkel te doorbreken. Daar is 
iedereen het over eens. Maar dit probleem lijkt nog steeds geen prioriteit te zijn. 
 
 


