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AAN DE SLAG...

In de beoordeling van het principe “belang van de minderjarige”  kunnen twee 
aspecten in overweging worden genomen:
 1. Er moet vooreerst aangetoond kunnen worden dat het belang van 

de minderjarige effectief in overweging werd genomen 
 2. Vervolgens moet men kunnen aantonen dat het belang van de

minderjarige de belangrijkste overweging was. 

Volgende vragenlijst kan richtinggevend zijn bij de beoordeling van het belang 
van de minderjarige: 

Achterhalen wat in het belang van het kind is

Verzamel alle informatie om tot een duidelijk inzicht te komen over het belang 
van de minderjarige in de concrete situatie:

 •  Welke rechten zijn van toepassing in de concrete situatie? 
 •  Hoe kijkt de minderjarige aan tegen zijn situatie?
 •  Wat is volgens hem in zijn belang?
 •  Is de minderjarige in staat in te schatten wat het beste voor hem is

 in de concrete situatie?
 •  Zijn er verschillende handelingmogelijkheden die in het belang van 

 de minderjarige zijn? Welke is volgens jou het meest in zijn belang? 
 •  Wat is volgens de ouders in het belang van hun kind? 
 •  Denkt de minderjarige daar zelf ook zo over?
 •  Om welke reden verschilt de visie tussen minderjarigen en anderen 

 over wat in het belang van de minderjarige is? 
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Het belang van de minderjarige afwegen tegen andere belangen

 •  Welke andere belangen zijn er in het spel in de concrete situatie? 
➤ ouders?
➤  boers/zussen?
➤ familieleden?
➤ vrienden?
➤  ...

 •  Welke zijn de belangen van deze andere actoren?
 •  Waarom verschillen ze van de mening van de minderjarige over wat

 in zijn belang is? 
 •  Ligt de uiteindelijk genomen beslissing in de lijn van de wens van

 de minderjarige? Waarom wel/niet?
 •  Was in het nemen van de beslissing het belang van de minderjarige

 de belangrijkste overweging? Waarom wel/niet?
 •  Welke belangen wogen eventueel zwaarder door? Waarom?

Het resultaat van de vragenlijst kan best in de vorm van een samenvatting wor-
den neergeschreven in het dossier van de minderjarige. Dit maakt de hulpver-
lening transparanter. 




