
 

 

 

Adviesorgaan NCRK  
 

 

Advies aangaande de set van nationale kinderrechtenindicatoren, ontwikkeld door het NCRK-

secretariaat 

 

Meten mag dan al geen weten zijn, niet-meten resulteert doorgaans in niet-weten. Met deze set van 

kinderrechtenindicatoren die de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind heeft 

uitgewerkt, is een belangrijke voorzet gegeven om meer systematisch de (non-)realisatie van 

kinderrechten in België te meten. 

De kinderrechtenindicatoren zijn er gekomen op vraag van het Comité voor de Rechten van het Kind 

dat toezicht houdt bij het Kinderrechtenverdrag. Ze leggen duidelijk een aantal pijnpunten bloot: 

gebrekkig genot van kinderrechten, in het bijzonder door bepaalde kwetsbare groepen; gebrek aan 

vooruitgang in de realisatie van bepaalde rechten, of nog, het gebrek aan gegevens om 

kinderrechtenindicatoren te kunnen opstellen. De huidige kinderrechtenindicatoren kunnen een 

belangrijke rol spelen in de rapportering over de realisatie van kinderrechten, en in het uittekenen en 

uitvoeren van een kinderrechtenbeleid. 

Maar het werk is nog niet af, integendeel, voorliggende indicatoren geven vooral aan welke weg nog 

afgelegd moet worden inzake gegevensinzameling, systematische uitwerking van 

kinderrechtenindicatoren, regelmatige meting en realisatie van kinderrechten in België. Ze hebben 

geen wetenschappelijke ambities. Deze indicatoren zijn met de grootste zorg samengesteld, en ook 

ruim afgetoetst bij overheden en kinderrechtenactoren. Maar ze zijn niet het resultaat van een 

wetenschappelijk traject. Ze gaan uit van beschikbare metingen en bevragingen, niet van 

kinderrechtennormen. Ze hebben niet betrekking op alle kinderrechten, en zijn dus selectief. En ze 

bieden geen mathematisch sluitend overzicht van de graad van realisatie van de kinderrechten in 

België, maar indicaties van waar het goed of fout gaat. 

 



Het is nu aan de overheden om het werk inzake kinderrechtenindicatoren verder te zetten door: 

1. met de kinderrechtenindicatoren systematisch en op geregelde tijdstippen te meten of er 

vooruitgang geboekt is in de realisatie van de kinderrechten. 

2. uit die metingen en andere informatie beleidsconclusies te trekken en het beleid waar nodig aan 

te passen. 

3. parallel, op basis van wetenschappelijk onderzoek, kinderrechtenindicatoren te laten uitwerken 

die zo correct en omvattend mogelijk de normatieve inhoud van elk recht vatten, en een accuraat 

beeld geven van de mate van realisatie van elk recht. In veel gevallen zal dit ook bijkomende of 

andere gegevensverzameling vergen. 
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