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2. Abstract 
 
In deze bijdrage wordt de problematiek van de vrijheidsbeperkende maatregelen belicht vanuit het perspectief 
van het kinderrechtenverdrag. Vooreerst wordt stilgestaan bij de aandacht die het kinderrechtenverdrag kreeg bij 
het onderzoek. Vervolgens wordt gewezen op heel wat artikelen van het verdrag die direct toepasbaar zijn. Tot 
slot wordt stilgestaan bij de implicaties hiervan voor de verschillende instellingen van de gehandicapten- en 
bijzondere jeugdzorg. 
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5. Onderzoeksvraag 
 
Onderzoeksvraag Wanneer en hoe moeten vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast? 

Hoe wordt vrijheidsbeperking bekeken vanuit het perspectief van het kinderrechtenverdrag? 
Hypothesen / 
 
6. Methode 
 
Onderzoeks-
methode 

Literatuurstudie 

Onderzochte 
groep  

/ 

Bereik / 
 
7. Resultaten 
 
 Het kinderrechtenverdrag lijkt nog niet voor elke instelling een normerende betekenis te 

hebben. 
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hebben. 
Enkele rechten ervan zijn reeds direct toepasbaar, namelijk art. 2,3,5,18,12,13,19 en 37. Deze 
rechten handelen respectievelijk over: waarborgen van de rechten van het verdrag voor elk 
kind, maatregelen dienen genomen te worden in het belang van het kind, belang van beide 
ouders als verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind, elk kind heeft het recht om 
zijn mening uit te drukken, bescherming tegen alle vormen van misbruik, art 37 handelt over 
vrijheidsberoving, welke enkel als laatste redmiddel mag gezien worden.  
In het kader van de gehandicapten- en bijzondere jeugdzorg is het belangrijk om steeds het 
onderscheid te maken tussen maatregelen die genomen worden in het belang van de 
organisatie en de maatregelen die genomen worden in belang van de cliënt.  
Het is belangrijk voor elke instelling om een transparant beleid hier rond te voeren en een 
handelingsplan op te stellen. 

  
8. Publicaties op basis van hetzelfde onderzoek 
 
Opdebeeck, S. & Van Audenhove, C. (Eds.) (2001). De regels van het huis. Omgaan met vrijheidsbeperking in 
de gehandicaptenzorg en in de bijzondere jeugdzorg. Leuven: Acco 
 
9. Beleidsaanbevelingen 
 
Nee 
 
10. Samenvatting 
 
In deze bijdragen belichten beide auteurs de problematiek van de vrijheidsbeperkende maatregelen in de 
gehandicapten- en bijzondere jeugdzorg vanuit het perspectief van het kinderrechtenverdrag.  
In een eerste deel wordt stilgestaan bij het onderzoek dat gevoerd werd in het kader van vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Opvallend hierbij was hoe weinig aandacht het kinderrechtenverdrag hierbij kreeg. Blijkbaar is dit 
verdrag niet in elke instelling als normerend aanvaard. 
Nochtans zijn er heel wat artikelen van het verdrag die direct toepasbaar zijn. Dit heeft uiteraard ook gevolgen 
voor de instellingen zelf. Hierover buigen de auteurs zich in een laatste deel. 
 


