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Van de overdracht in het kader van Dublin III over de procedure voor gezinshereniging tot terugkeer en detentie: Myria 
drukt er in zijn jaarverslag herhaaldelijk op dat administratie en rechters voorrang moeten geven aan de belangen 
van kinderen bij álle beslissingen die hen aangaan. In functie van de context zijn verschillende juridische normen 
van toepassing 1. Myria biedt met deze lijst een instrument aan waarmee besluitmakers en mensen uit het terrein die 
belangen tastbaarder kunnen maken. Tegelijk is het ook een instrument waarmee de rechtsmacht eventuele lacunes 
beter kan opsporen en bestraffen.

 la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant

Krijgen de belangen van het kind voorrang?

1 Is vooraf een analyse gemaakt van de impact van de beslissing op de grondrechten van het kind?

2
Zijn daarbij de concrete gevolgen van de beslissing op de grondrechten van het kind onder ogen gezien: zijn 

gezondheid, zijn privé- en gezinsleven, zijn leerplicht en zijn opvoeding?

3 Is de analyse uit punten 1 en 2 opgenomen in de beslissing? Zo niet, wordt dan gemotiveerd waarom niet?

4

Werd de mening van het kind, in functie van zijn leeftijd en maturiteit, en de mening van zijn voogden of 

vertegenwoordigers vooraf opgetekend? Gebeurde dat door een onafhankelijke specialist in het verhoren 

van minderjarigen, op een niet-suggestieve en zo weinig ingrijpend mogelijke manier en in een taal die het 

kind begrijpt?

5
Zijn de belangen van het kind bepaald door onafhankelijke specialisten, in omstandigheden die de waar-

digheid van het kind garanderen én een betrouwbaar resultaat?

6
Is het resultaat van de stappen 4 en 5 opgenomen in de beslissing (of het administratief document dat de 

betrokken ontvangen)? Zo niet, wordt dan gemotiveerd waarom niet?

7
Geeft de beslissing voorrang aan de belangen van het kind? Als er rekening is gehouden met andere be-

langen, staat er dan een afweging van die belangen vermeld in de beslissing, waarbij het evenredigheids-

principe wordt nageleefd?

8
Is een effectief beroep mogelijk tegen de beslissing? Zijn de rechters bevoegd om een beslissing die onvol-

doende rekening houdt met de belangen van het kind te herzien of te annuleren, en om de elementen te 

onderzoeken die er zijn bijgekomen nadat het beroep is aangetekend?

1 In het bijzonder artikel 3 van het IVRK, artikels 24 (rechten van het kind) en 47 (effectief beroep) van het Handvest van de Grondrechten van de EU, artikels 
3 (verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandelingen), 5 (verbod op willekeurige opsluiting) en 8 (recht op privé- en gezinsleven) van 
het EVRM, artikel 22bis van de Grondwet, bepaalde bepalingen van de vreemdelingenwet (art. 10ter §2 al.4, art. 12bis §7, art. 61 §2 al.2, art. 61/17, art. 74/13, 
art. 74/16).

Bijlage 3: De belangen van het kind: de checklist van Myria


