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Hoofdstuk 1: De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 
(NCRK): Institutionele aspecten  
 

In 2020 bestond het Secretariaat van de NCRK uit :  
 

- de Voorzitter (100%); 
- een Franstalige attaché (80%); en 
- een Nederlandstalige attaché (80%).   

 
Sinds 2017 werkt de NCRK zonder administratief medewerker. 
 
Het is belangrijk te onderstrepen dat de functies van de Franstalige attaché op 2 april 2020 
zijn beëindigd. Deze post blijft tot op heden vacant omdat de aanwervingsprocedures bij Selor 
een aanzienlijke vertraging hebben opgelopen als gevolg van de COVID-19 gezondheidscrisis. 
De Commissie werkt dus met een aanzienlijk personeelsgebrek (een terugkerende situatie 
gezien de geringe omvang van het personeelsbestand van het NCRK-Secretariaat), wat 
gevolgen heeft voor de uitvoering van haar mandaat.  
 
Een legal clinic van de KULeuven, ondersteund door de NCRK voor studente Chiara Cottone 
over het onderwerp (kinder)armoede en kinderrechtenindicatoren, werd afgerond.  
 
In oktober 2020 verhuisde het NCRK-Secretariaat naar het Jan Jacobsgebouw van de FOD 
Justitie, gelegen te Waterloolaan, 80, 1000 Brussel.  
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Hoofdstuk 2: De werkzaamheden van de Commissie  
 
Het Activiteitenverslag 2020 is gebaseerd op het Beleidsplan voor 2020. Het volgt voor zover 
mogelijk de doelstellingen en de activiteiten die erin waren opgenomen en geeft de stand van 
vooruitgang aan. Indien niet voorziene activiteiten werden uitgevoerd, werden deze aan 
onderstaande tabellen toegevoegd met een verder oplopende nummering.  
 

DOELSTELLING 1 
Bijdragen tot de uitwerking van andere documenten in verband met de rechten van het kind 
die de Belgische Staat gehouden is voor te leggen aan internationale instanties (Art. 2, §2 
Samenwerkingsakkoord) 

 
 
Activiteit 1.1 Bijdrage tot landenrapport België i.k.v. het Universeel Periodiek 

Toezicht (UPT) voor de VN-Mensenrechtenraad  
 

Beschrijving Het NCRK-Secretariaat heeft de redactie van het deel van het Belgische 
verslag dat betrekking heeft op de uitvoering van de UPT-
aanbevelingen over de rechten van het kind verzorgd, in het bijzonder 
met betrekking tot: mishandeling van en geweld tegen kinderen 
(138.96); kinderarmoede (138.116) en lijfstraffen (139.15).  
 

Timing April 2020 

Budget 0€ 

Activiteit 1.2 Vervolg / evolutie UN Global Study on Children Deprived of Liberty  

Beschrijving Het wereldwijd rapport van de UN Global Study werd uitgebracht op 8 
oktober 2019. De NCRK was het focal point voor de eerste rapportage-
oefening voor België. In samenwerking met Defence for Children (DEI)-
België werd op 19 maart 2020 een voorstelling van de wereldwijde 
studie gepland waar Dhr. Manfred Nowak, voormalig Independent 
Expert for the United Nations Global Study on Children Deprived of 
Liberty, zijn werk in persoon ging toelichten. Omwille van de 
gezondheidscrisis werd deze voorstelling noodzakelijk afgelast. 
 
Het rapport van de Belgische Staat werd naar het Nederlands vertaald. 
   

Timing Hele jaar 

Budget 0€ (voor de vertaalkosten zie dagelijkse werking NCRK-Secretariaat) 
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Activiteit 1.3 Bijdrage tot andere  documenten in verband met de rechten van het 
kind die de Belgische Staat gehouden is voor te leggen aan 
internationale instanties 
 

Beschrijving 1. Bijdrage aan de World Health Organization European Child and 
Adolescent Health Strategy – Endline Survey (Belgische bijdrage 
gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid. 
 
2. Feedback op ontwerprapport Belgische Staat in kader van het VN-
Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap (bijdrage 
geleverd in 2019).  
 
3. Redactie ontwerp antwoord op de vragenlijst van de  Rapporteur 
spécial sur les droits de l'homme des migrants: « Mettre fin à la 
détention des enfants dans le cadre de l’immigration et leur rechercher 
un accueil et des soins adéquats pour eux ».  
 
4. Ter voorbereiding van de constructieve dialoog met het VN-Comité 
inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten verzorgde de NCRK 
inhoudelijke fiches over volgende onderwerpen: lijfstraffen; 
kinderarmoede; euthanasie bij kinderen; gezinsbijslag; 
vrijheidsbeneming bij minderjarigen; en geweld tegen kinderen.   
 
5. Coördinatie van het antwoord van het maatschappelijk middenveld 
op de vertrouwelijke vraag tot informatie van de UN Special Rapporteur 
on Minority Issues.  
 
6. Becommentariëring van de “Statement on the 20th Anniversary of the 
two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child” van 
de Belgische overheid ter gelegenheid van de 45ste sessie van de VN-
Mensenrechtenraad.  
 

Timing 1. Januari 2020  
2. Februari 2020 
3. April 2020 
4. April 2020 
5. Mei 2020 
6. September 2020 
 

Budget 0€ 
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DOELSTELLING 2 
Coördinatie van de verzameling, de analyse en de verwerking van een minimum aan 
gegevens ten behoeve van het Comité van de rechten van het kind, zulks ten einde de 
situatie van de kinderen op het nationale grondgebied te kunnen beoordelen. (Art. 2, §3 
Samenwerkingsakkoord) 

 
Activiteit 2.1 Specifieke studie “Kinderen in Migratie” 

Beschrijving  1. Nalezing en herwerking van de Nederlandstalige vertaling van de 
specifieke studie “Kinderen in migratie” en editoriaal werk voor de 
grafische vormgeving ervan. Productie van het eindproduct. 
 
2. Nakijken drukproeven en publicatie: K. VAN LAETHEM, A. 
BOURGEOIS en C. PÉTERS, Make all children count ! De rechten van 
kinderen in migratie in België onder de loep genomen, Nationale 
Commissie voor de Rechten van het Kind, Brussel, 2020, 173 p. Zie 
https://ncrk-cnde.be/nl/projecten/specifieke-studies/kinderen-in-
migratie/  
 
3. Op 31 maart 2020 was een grootschalige presentatie van de studie 
gepland, met externe animatie en voorzien als “ontdekkingsspel”. Dit 
evenement werd noodgedwongen afgelast in het kader van de 
gezondheidscrisis. Het formaat van de voorstelling van de studie werd 
aldus herzien en voorstellingen aan kleinere groepen werden aangevat 
in het najaar 2020. Op 10 september 2020 werd de studie voorgesteld 
aan het Platform Kinderen op de Vlucht; op 06 oktober 2020 aan het 
Platform Mensenrechten en op 22 oktober aan Natcom UNICEF.  
 
4. De studie werd zowel digitaal als per post verspreid.  
 

Timing 1. Februari 2020 
2. Maart 2020 
3. September - december 2020 
4. Maart - december 2020 
 

Budget 1: 6.764,06€ (vertaling) + 6.763,90€  (vormgeving NL + drukwerk) + 
81,59€ (diverse kosten) 
2: 0€ 
3: 0€ 
4: 0€  
 

Activiteit 2.2.  Specifieke studie “Kinderen geplaatst in een Gemeenschapsinstelling” 

Beschrijving  1. Kwalitatief luik studie: samen met de opnieuw samengestelde 
stuurgroep van de studie werd besloten een daadwerkelijke 
kwalitatieve studie naar dit onderwerp uit te voeren, doch vanaf 
september 2021 (personeelsredenen). Een contextualisering van de 

https://ncrk-cnde.be/nl/projecten/specifieke-studies/kinderen-in-migratie/
https://ncrk-cnde.be/nl/projecten/specifieke-studies/kinderen-in-migratie/
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cijfermatige gegevens van de studie werd echter voorzien met kinderen 
die eerder geplaatst waren. Deze waren gepland op 18 november in 
samenwerking met het team van de Equipes mobiles 
d’accompagnement en op 19 november in samenwerking met Cachet 
vzw. Ten gevolge van maatregelen voor de bestrijding van de 
coronapandemie, werden beide sessies evenwel afgelast. Deze zullen 
in de loop van 2021 plaatsvinden) ; alsook met een omvangrijke groep 
van beroepsprofessionals.   
  
2. De resultaten en de juridische verankering van de studie werden 
verder uitgeschreven door het NCRK-Secretariaat, met raadpleging van 
de Stuurgroep waarvan de samenstelling vernieuwd werd in mei 2020. 
Twee vergaderingen van de Stuurgroep vonden plaats in 2020, op 20 
juni en 23 november (contextualisering gegevens).  
 
3. Vormgeving studie: uitgesteld naar 2021.  
 
4. Vertaling studie naar het Nederlands: uitgesteld naar 2021.  
  
5. Drukwerk studie:  uitgesteld naar 2021.  
 
6. Voorstelling en verspreiding studie: uitgesteld naar 2021.  
 

Timing 1. November 2020 
2. Januari - december 2020 
 

Budget 1: 0€ 
2: 0€ 
3: 0€ 
4: 0€ 
5: 0€ 
6: 0€ 
 

Activiteit 2.3.  Herziening Nationale Kinderrechtenindicatoren 

Beschrijving  Reflectie rond de herwerking van de Nationale 
Kinderrechtenindicatoren: Op vraag van het Departement Cultuur, 
Jeugd en Media schreef het Kenniscentrum Kinderrechten begin 2020 
een beleidsadvies over de toekomst van de Vlaamse 
Kinderrechtenmonitor, aan de hand van een beschrijvend onderzoek. 
Overleg over de eventuele synergiën tussen de Nationale 
Kinderrechtenindicatoren en de Vlaamse Kinderrechtenmonitor werd 
gevoerd tussen de NCRK, het DCJM en KeKi.  
 
De optie van herziening van deze indicatoren en het te volgen traject 
werd eveneens besproken op het NCRK GOV-orgaan en ingeschreven in 
het Beleidsplan 2021.  



7 

 

Timing Juni-december 2020 

Budget 0€ 

 

DOELSTELLING 3 
Bevordering van het overleg en de permanente gegevensuitwisseling tussen de 
verschillende autoriteiten en instanties die zich bezighouden met de rechten van het kind 
(Art. 2, §4 Samenwerkingsakkoord) 

 

Activiteit 3.1. Vergaderingen GOV, ADV en Bureau  

Beschrijving: 
GOV 

Vergadering van 12 maart 2020 - Agenda :  
● Inleiding tot de werking van de NCRK; 
● Werking van het NCRK Intergouvernementeel Orgaan (GOV); 
● Personeelsbestand NCRK; 
● Franstalig ondervoorzitterschap NCRK; 
● Ontwerp Beleidsplan 2020; 
● Bespreking en goedkeuring van de begroting voor 2020; 
● Financieel Verslag 2019; 
● Varia. 

 
Elektronische raadpleging GOV 25 mei 2020:  
 

● Tabel Opvolging Slotbeschouwingen VRK 
 

Vergadering van 23 juni 2020 - Agenda :   
 

● Dossier "Opvoedkundig geweld "; 
● Advies "Rechten van het kind en COVID-19"; 
● Geconsolideerde tabel Slotbeschouwingen die het CRC in 2019 

aan België richtte; 
● Opvolging budget en aanwerving; 
● Varia: project kindvriendelijke slotbeschouwingen; stavaza 

studie kinderen geplaatst in een GI;  samenstelling Bureau.   
 
Vergadering van 14 september 2020 - Agenda :  
 

● Dagelijkse werking NCRK: personeel, financiën, plenaire zitting, 
verhuis;   

● Project Kindvriendelijke Slotbeschouwingen; 
● Stavaza specifieke studies; 
● Nationale Strategie Kinderrechten; 
● JOY-Platform; 
● Informatieve video-capsules NCRK.  
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Beschrijving: ADV Vergadering per elektronische briefwisseling van februari 2020:  
 

● Redactie Advies kinderen in migratie.  
 
 
Vergadering per elektronische briefwisseling van 18 juni 2020 - Agenda  

 
● Opvolging Advies COVID-19; 
● Redactie Advies “plaatsing voor geboorte”; 
● Update Advies studie kinderen in migratie in het licht van de 

gezondheidscrisis;  
● Opvolging Advies “zogenaamd opvoedkundig geweld”.  

 
Vergadering van 29 september 2020 - Agenda :  
 

● Overleg Advies “plaatsing voor geboorte”. 
 

Beschrijving: 
Bureau 

Rekening houdend met de verschillende regeringsvormingen is het 
Bureau nog niet definitief samengesteld.  
 
Consultatie per elektronische briefwisseling van 29  juni 2020 – Agenda: 

 
● Goedkeuring productie videocapsules 

 
Timing Hele jaar: ad hoc 

Budget 0€ 

Activiteit 3.2.  Internationale conferentie inwerkinstelling Facultatieve Protocollen 
VRK 
 

Beschrijving  De background note, het programma van de conferentie, de 
sprekerslijst en genodigdenlijst alsook de visuele identiteit voor deze 
conferentie werden in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken 
voorbereid van januari tot maart 2020. Door de uitbraak van de 
coronapandemie werd de internationale conferentie voor onbepaalde 
tijd  uitgesteld.  
 

Timing Januari-maart 2020.  
 

Budget 0€ (financieel gedragen door de FOD Buitenlandse Zaken) 
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Activiteit 3.3.  Plenaire zitting NCRK 

 
Beschrijving Ten gevolge van de maatregelen om de coronapandemie in te dijken, 

was het onmogelijk om een fysieke plenaire vergadering te organiseren. 
In overleg met het NCRK GOV-orgaan werd besloten over te gaan tot 
een digitale vergadering met uitwisseling van de belangrijkste stukken, 
parallel met de mogelijkheid tot een virtueel spreekuur waarop alle 
vragen en commentaren van de Commissieleden besproken kunnen 
worden. Het virtueel spreekuur heeft niet plaatsgevonden daar het 
secretariaat slechts een beperkt aantal vragen van de Commissieleden 
heeft ontvangen die bilateraal beantwoord werden. 

Timing 14 december 2020 

Budget 0€  

Activiteit 3.4.  Organisatie van conferenties / studiedagen 

Beschrijving  Door de coronamaatregelen werden de internationale conferentie over 
de inwerkingstelling van de Facultatieve Protocollen bij het VRK, de 
voorstelling van de NCRK-studie “kinderen in migratie” en de 
voorstelling van de UN Global Study on Children Deprived of Liberty, 
afgelast (zie supra).  
 

Timing  Afgelast 

Budget  0€ 

Activiteit 3.5.  Deelname aan conferenties, studiedagen, reflectiegroepen en 
overlegplatformen  
 

Beschrijving 
(selectie) 

-Deelname aan alle vergaderingen van het Platform Mensenrechten 
(maandelijks);   
-23/01/2020: Vergadering GP CIDE;  
-05/02/2020: Vergadering Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechten;  
-10/02/2020: Vergadering kinderarmoede georganiseerd door de NCRK 
met de DGDE en het KRC;  
-07/04/2020: Stakeholdergesprek met het Kenniscentrum 
Kinderrechten;  
-05/05/2020: Vergadering met la CODE (COVID-19 werkzaamheden); 
-12/05/2020 : Stuurgroep van de studie « Morcellement des politiques 
publiques » gevoerd door de Observatoire de l’enfance, de la jeunesse 
et de l’aide à la jeunesse ; 
-19/05/2020: Vergadering GP CIDE – impact COVID in het kader van de 
voorbereiding van de PADE; 
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-11/06/2020: Vergadering van de GP CIDE; 
-11/06/2020: Werkgroep operationele doelstellingen kinderarmoede; 
-02/07/2020: Vergadering JOY-platform;  
-03/09/2020: Vergadering GP CIDE;  
-10/09/2020: Stuurgroep van de studie « Morcellement des politiques 
publiques » gevoerd door de Observatoire de l’enfance, de la jeunesse 
et de l’aide à la jeunesse ; 
-22/09/2020: Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechten;  
-25/09/2020: Kennismakingsgesprek met de Vlaamse Jeugdraad;  
-30/09/2020: Rondetafel beveiligend verblijf (georganiseerd door de 
deelredactie Jeugdrecht en Jeugdhulp van het tijdschrift Panopticon);  
-08/10/2020: Vergadering JOY-platform; 
-22/10/2020: Kennismakingsgesprek met de Forum des Jeunes.   
 

Timing  Hele jaar: ad hoc  

Budget 0€ 

 
 

DOELSTELLING 4 
Toezicht op de uitvoeringsmaatregelen die nog nodig zijn om te voldoen aan de 
voorstellen en aanbevelingen van het Comité van de rechten van het kind. (Art. 2, §5 
Samenwerkingsakkoord) 

 
Activiteit 4.1. Ontwikkeling nationale kindvriendelijke versie Slotbeschouwingen 

VN-Kinderrechtencomité 
 

Beschrijving  De poster van het project “Child-friendly COBs” werd opgenomen in het 
jaarverslag 2019 van het Hoog-Commissariaat voor Mensenrechten van 
de Verenigde Naties, zie 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.p
df, p. 17.  
 
De vooropgestelde planning was voor de leden van de Stuurgroep niet 
haalbaar gezien de vele andere projecten waarop zij actief bezig zijn. 
Het project werd in overeenstemming hiermee aangepast. 
 
De methodologie van het project werd aldus grotendeels herzien en 
uitgeschreven en een nieuwe projectfiche werd opgesteld. Een 
uitgebreid stappenplan werd uitgewerkt waarbij voor elke activiteit de 
leden van de AAG – de Adult Advisory Group-, verantwoordelijk voor 
de uitvoering ervan, werden geïdentificeerd.  
 
De pedagogische kit van het project werd uitgewerkt, alsook een fiche 
ter voorstelling / verspreiding van het project. 
 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf
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Een aanbesteding werd uitgeschreven voor het beheer van dit project 
en sinds midden december 2020 wordt het project beheerd door het 
coördinerend team bestaande uit Keki vzw  (Ellen Van Vooren) La CODE 
(Marie D’Haese) 
De AAG werd uitgebreid.  
 
De methodologie voor de samenstelling van de Children Advisory Group 
(CAG) en de Children Working Groups (CWG) werden uitgewerkt, wat 
leidde tot de samenstelling van de groepen.  
 

Timing Januari- december 2020.  

Budget 450€ 

Activiteit 4.2. Bespreking mogelijkheid ontwikkeling Nationale Strategie / Actieplan 
kinderrechten  
 

Beschrijving  De opportuniteit van een Nationale Strategie Kinderrechten werd 
besproken in de schoot van het NCRK GOV-orgaan waarbij gepolst werd 
naar de eventuele politieke ondersteuning van dergelijk document. 
Besprekingen worden verdergezet in licht van de nieuwe federale 
regeringsvorming maar de Strategie werd reeds opgenomen in de 
Beleidsnota van de nieuwe Minister van Justitie.  
 

Timing Januari - december 2020  

Budget 0€ 
 

Activiteit 4.3.  Verspreiding Slotbeschouwingen VN-Kinderrechtencomité  

Beschrijving  Een tabel werd opgesteld en vertaald (FR; NL) om de inwerkingstelling 
van de Slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité te 
vergemakkelijken. Hierin werden per slotbeschouwing de bevoegde 
overheden aangeduid en binnen elke respectievelijke overheid de 
bevoegde dienst / instantie. Dit is een intern werkdocument.  
 
Voornoemde tabel werd besproken en aangepast in kader van het 
NCRK-GOV orgaan, in samenwerking met de contactpunten binnen de 
administraties.  

 
Vertaling naar het Duits van de Slotbeschouwingen van het VN-
Kinderrechtencomité gericht tot België van 2019.  
 

Timing Maart - december 2020 
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Budget 0€ (voor de vertaalkosten zie dagelijkse werking Commissie) 

 
 

DOELSTELLING 5 
Niet-bindende voorstellen of aanbevelingen in verband met uitvoeringsmaatregelen 
beslissingen VN-Kinderrechtencomité (Art. 2, §5 Samenwerkingsakkoord) 

 
 
Activiteit 5.1. Ondersteunen redactie adviezen ADV + verspreiding  

Beschrijving 1. COVID-19: Aanbevelingen van de leden van het Adviesorgaan van de 
NCRK gericht naar de groep van experten die belast is met de exit-
strategie. Zie: https://ncrk-cnde.be/nl/adviezen/article/covid-19-
aanbevelingen-van-leden-van-het-adviesorgaan-van-de-ncrk-gericht-
naar 
 
2. Advies “studie kinderen in migratie” + update ten gevolge van de 
gezondheidscrisis: opgesteld op basis van de resultaten van de NCRK 
specifieke studie “kinderen in migratie”; de Slotbeschouwingen terzake 
van het VN-Kinderrechtencomité en beroepservaring. Zie: https://ncrk-
cnde.be/IMG/pdf/advies_studie_migratie_ncrk-3.pdf 
 
3. Advies “plaatsing kinderen voor de geboorte”: naar aanleiding van 
het Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog 
op prenatale rechtsbescherming (in de maak). 
 

Timing 1. 10 juni 2020 
2. 29 juni 2020 
3. In de maak 

 
Budget 

 
0€ 

Activiteit 5.2 Herziening werkwijze ADV 

Beschrijving Door de uitbraak van de coronapandemie werd de herziening van de 
werkwijze van het ADV  voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
 

Timing uitgesteld 

Budget 0€ 

Activiteit 5.3.  Overige bijdragen en aanbevelingen 

Beschrijving 1. Bijdragen leveren vanuit een kinderrechtenperspectief aan het 
Vierde Federaal Plan Armoedebestrijding 2019-2023. Hiervoor werden 

https://ncrk-cnde.be/nl/adviezen/article/covid-19-aanbevelingen-van-leden-van-het-adviesorgaan-van-de-ncrk-gericht-naar
https://ncrk-cnde.be/nl/adviezen/article/covid-19-aanbevelingen-van-leden-van-het-adviesorgaan-van-de-ncrk-gericht-naar
https://ncrk-cnde.be/nl/adviezen/article/covid-19-aanbevelingen-van-leden-van-het-adviesorgaan-van-de-ncrk-gericht-naar
https://ncrk-cnde.be/IMG/pdf/advies_studie_migratie_ncrk-3.pdf
https://ncrk-cnde.be/IMG/pdf/advies_studie_migratie_ncrk-3.pdf
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een aantal leden van het maatschappelijk middenveld beknopt digitaal 
geconsulteerd.  
 
2. In samenwerking met UNICEF België een bijdrage leveren voor de 
toespraak / persbericht van Hare Majesteit Mathilde Koningin van 
België.   
 
3. Voorstel deskundigen voor de tijdelijke commissie van experten voor 
de aanpassingen aan het classificatiesysteem ‘Kijkwijzer’. 
 

Timing  1. Februari - september 2020.  
2. April 2020.  
3. Mei - juni 2020.  
 

Budget  0€ 

 
 
 

DOELSTELLING 6 
Ondersteunen dagelijkse werking commissie  

 
 
Activiteit 6.1. Opstellen Activiteiten  en Financieel Verslag  

Beschrijving  Het activiteiten en financieel verslag 2020 werden opgesteld en ter 
bespreking voorgelegd aan het NCRK-Bureau. Goedkeuring ervan is 
voorzien in 2021. 
 

Timing November 2020 

Budget 0€ 

Activiteit 6.2.  Opstellen en opvolgen Beleidsplan en Begroting 

Beschrijving ● Voorlegging van de begrotingsramingen 2021-2024 + fiche  
"volumevermeerdering" aan de FOD Justitie ; 

● Opstellen en versturen van de verzoeken tot betaling aan de 
verschillende regeringen;  

● Opstellen van het Beleidsplan voor 2021 en de Begroting voor 
2021;  

● Bijdragen aan de politieke nota van de nieuwe minister van 
Justitie.  

Timing Januari - december 2020 
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Budget 0€ 
 
 

Activiteit 6.3.  Dagelijkse werking NCRK-Secretariaat 

Beschrijving  1. JOY-campagne : Campagne geleid in het kader van de Covid-19 
crisis door de leden van de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force 
en ondersteund door de Nationale Commissie voor de Rechten 
van het Kind, de Délégué général aux droits de l’enfant, Unicef 
België en de Koning Boudewijnstichting. Zie https://www.joy-
platform.be/.  

 
“Een positief evenwicht met focus op de rechten, het welzijn en de 
ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in België tijdens en na Covid-
19.” 
 
JOY wil een positieve tegenbalans bieden door de focus voor kinderen 
en jongeren te leggen op het belang en de voordelen van een adequate 
ontwikkeling, in al zijn aspecten, in hun groei naar een zo gezond en 
gelukkig mogelijke volwassenheid. Dit vraagt niet alleen dat kinderen 
en jongeren een gezicht en een stem krijgen maar ook dat zowel angst 
en onzekerheid in de maatschappij en in de professionele omkadering 
worden verminderd, en zelfs indien mogelijk worden weggewerkt. 
Professionele samenwerking en het bundelen van krachten van alle 
instanties die met kinderen en jongeren begaan en bezig zijn, is hierin 
een cruciale voorwaarde. 
 
Het doel is het opzetten van een lange termijn campagne en een 
bewustmaking om zowel tijdens deze Covid-19 periode als nadien bij 
eventuele toekomstige crisissituaties van welke aard dan ook, op een 
duurzame wijze de rechten en het welzijn van kinderen bij elke 
beslissing op elk niveau centraal te zetten en te houden.  
 

2. Vertaling van diverse documenten : 

 Vertaling naar het Duits van de Slotbeschouwingen van VN-
Kinderrechtencomité gericht tot België van 2019. 

 Vertaling naar het Nederlands van de UN Global Study on 
Children Deprived op Liberty 

Timing 1. Juni - december 2020 
2. Maart 2020 
 

Budget 1. 18.670€ 
2. 12.308,06€ 
 
 

https://www.joy-platform.be/
https://www.joy-platform.be/
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Activiteit 6.4.  Actualisering ledenlijst 

Beschrijving De ledenlijst van de NCRK werd grondig herzien; alle leden werden 
aangeschreven.  

Timing Januari - december 2020 

Budget  0€ 

Activiteit 6.5.  Vorming / opleiding NCRK-Secretariaat  

Beschrijving  Basistraject mindfullness gericht op het ontwikkelen van een open en 
zorgzame kwaliteit van aandacht en daarmee het bevorderen van 
overleg en van communicatievaardigheden. 

Timing  September- december 2020 (2 dagen) (Mevr. Anne Bourgeois).  

Budget  0€ 

 
 
 

DOELSTELLING 7 
Communicatie van de NCRK verzorgen 

 
 
Activiteit 7.1. Onderhoud website 

Beschrijving De website werd regelmatig aangevuld om de vooruitgang en de 
resultaten van de projecten van de NCRK te verspreiden.  
 

Timing Hele jaar  

Budget 100,01€ 

Activiteit 7.2.  Publicaties  

Beschrijving  ● Poster project “Child-friendly COBs” - opgenomen in het 
jaarverslag 2019 van het Hoog-Commissariaat voor 
Mensenrechten van de Verenigde Naties, zie 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRrepor
t2019.pdf, p. 17 ; 

● Bijdrage aan het rapport “Research on Stage: Ik spreek dus ik 
ben - Participatie van jongeren, impact of formaliteit” van het 
Kenniscentrum Kinderrechten, zie 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf
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https://www.keki.be/sites/default/files/keki-rost2019.pdf, pp. 
17-20;   

● K. VAN LAETHEM & A. BOURGEOIS, “Vorm geven aan 
participatie - Kinderen in gemeenschapsinstellingen betrekken 
als partners en ervaringsdeskundigen binnen een studie naar de 
effectiviteit van hun rechten - “Make Them Count…All of 
Them!””, Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten, 2019 (4), pp. 
359-374.  

● K. VAN LAETHEM, “30 jaar VN-Kinderrechtenverdrag, reden om 
te vieren!? Het meest recente onderzoek van België door het 
VN-Kinderrechtencomité onder de loep genomen”, Tijdschrift 
voor Mensenrechten, 2020 (1), pp. 13-18. 

● K. VAN LAETHEM, A. BOURGEOIS en C. PÉTERS, Make all children 
count ! De rechten van kinderen in migratie in België onder de 
loep genomen, Nationale Commissie voor de Rechten van het 
Kind, Brussel, 2020, 173 p. 

● Bijdrage aan het persbericht uitgebracht op 31 juli 2020 in kader 
van de JOY-campagne;  

● Bijdrage aan het jaarlijks verslag 2020 van de Délégué général 
aux droits de l’enfant.  

Timing Hele jaar  

Budget 0€ 
 

Activiteit 7.3.  Missies en deelname aan (internationale) conferenties 

Beschrijving Mede ten gevolge van de coronapandemie vonden er in 2020 geen 
missies noch deelnames aan internationale conferenties plaats.  
 

 Toelichting in het kader van het internationaal seminarie rond 
rechten van kinderen en jongeren in internationaal perspectief, 
georganiseerd door de UCLL, maart 2020 (spreker - uiteindelijk 
via elektronische opsturing van nuttige informatie gezien de 
gezondheidscrisis); 

 

 Deelname aan het panel georganiseerd door de DGDE in kader 
van de viering van de Internationale Dag voor de Rechten van 
het Kind, 20 november 2020 (spreker). 

 
Timing Hele jaar: ad hoc 

Budget 0€ 
 
 
 

https://www.keki.be/sites/default/files/keki-rost2019.pdf
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Activiteit 7.4.  Informatieve videocapsules  

Beschrijving Op vraag van en in samenwerking met de NCRK werden drie 
informatieve video capsules ontworpen voor een breed doelpubliek: (i) 
de NCRK; (ii) de rapportagecyclus voor het VN-Kinderrechtencomité; 
(iii) de Slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité. De video's 
zijn beschikbaar in het Frans en in het Nederlands, alsook met 
ondertiteling.  
 

Timing Januari- december 2020  

Budget  15.917,55€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op basis van een Samenwerkingsakkoord tussen 


