
Geachte Partijvoorzit(s)ter,

2019 belooft een belangrijk momentum te zijn voor de kinderrechten in België! Zo onderzocht het Kinderrechtencomité van

de Verenigde Naties in januari van dit jaar nog onze kinderrechtensituatie en nam het belangrijke Slotbeschouwingen aan ten

aanzien van België. Dat was niet meer gebeurd sinds 2010. In november zal het Verdrag inzake de Rechten van het Kind

bovendien zijn 30ste verjaardag vieren. De verkiezingen in mei bieden dus de gelegenheid bij uitstek om met kinderrechten

aan de slag te gaan en deze rechten prioriteit te geven op de politieke agenda en concreet vorm te geven in de

regeerakkoorden!

Vanuit het Voorzitterschap van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind nemen we dan ook graag deze

gelegenheid te baat om een aantal aandachtspunten in de kijker te zetten:

Coördinatie: Kinderrechten behoren tot de verantwoordelijkheid van alle Belgische overheden. Ze zijn transversaal en

overschrijden de verschillende bevoegdheidsdomeinen. Coördinatie tussen de overheden onderling, doch ook binnen de

verschillende overheden en met het maatschappelijk middenveld is voor ons cruciaal. Deze coördinatie is de bestaansreden

zelf van de Nationale Commissie. Om ons mandaat zo efficiënt mogelijk te vervullen zijn uw politieke en daadwerkelijke

steun van groot belang. Aansluitend bij actieplannen van verschillende overheden, pleiten wij dan ook voor de

ontwikkeling van een nationale strategie om de Slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité te
implementeren. Dat moet zorgen voor duidelijke, op elkaar afgestemde prioriteiten. De effectieve impact van de strategie

en de erin opgenomen maatregelen dient opgevolgd te worden aan hand van indicatoren, met de actieve betrokkenheid van

het maatschappelijk middenveld. De NCRK heeft dit tot opdracht en vanuit het Voorzitterschap zijn wij dan ook

vastberaden hier werk van te maken. Wij rekenen op uw steun!

Participatie: Samen ijveren naar een grotere effectiviteit van de kinderrechten betekent noodzakelijkerwijze het actief

betrekken van kinderen in deze reflectie. Niet enkel als informatiebronnen van informatie, doch ook en vooral als partners,

adviseurs, deskundigen van hun eigen situatie. Hun stem moet niet enkel gehoord worden, ze moet verandering kunnen

teweegbrengen en een impact hebben. De mobilisatie van kinderen en jeugd voor het klimaat is hier een zeer actueel en

sprekend voorbeeld van. Het is echter de verantwoordelijkheid van alle overheden om betekenisvolle participatie van
kinderen mogelijk te maken. We vragen dan ook met klem dat dit in het kader van de ontwikkeling van de bovengenoemde

nationale strategie ten volle gerealiseerd wordt. “Nothing for children without them!”.

Het Samenwerkingsakkoord tot oprichting van de NCRK geeft deze een ambitieus mandaat, waarvan de coördinatie en de

bevordering van participatie integraal deel uitmaken. De Commissie heeft al een uitgebreid palmares aan realisaties en wordt

internationaal gezien als een “good practice”. De toewijzing van de nodige financiële en personeelsmiddelen ter uitvoering van
haar opdracht blijft desalniettemin een belangrijk punt ter verbetering. Het Voorzitterschap rekent erop dat de nieuwe

regeringen het belang dat ze aan kinderrechten hechten, ook mede tot uiting laten komen in de ondersteuning van de

Commissie. Dit werd in januari van dit jaar eveneens opnieuw onderstreept door het VN-Kinderrechtencomité.

Wij treden graag met u in gesprek om te zien hoe wij samen onze krachten kunnen bundelen voor de ontwikkeling en het

voeren van een beleid in het belang van àlle kinderen!

Hartelijk dank voor uw tijd en interesse,

Karen Van Laethem, Voorzitter NCRK
Joost Van Haelst, Ondervoorzitter NCRK

Memorandum 2019 

Samen werken aan beleid in het belang van àlle kinderen!

   Contact:
             

               Karen.VanLaethem@ncrk-cnde.be

               0473/47.65.73



Slotbeschouwingen

De NCRK is een overlegplatform tussen ruim 90 kinderrechtenactoren die bij
samenwerkingsakkoord door de betrokken Belgische overheden zijn
aangeduid. Zowel regeringen als maatschappelijk middenveld zijn hierin
vertegenwoordigd.  De werkzaamheden zijn gericht op een bijdrage aan
Belgische rapporteringsopdrachten ten aanzien van internationale instanties
en op het formuleren van algemene beleidsaanbevelingen.

8.  [...]  the Committee recommends that the State party continue its efforts to formulate updated
plans for future years, and urges it to prepare a comprehensive policy on children at the federal level
that encompasses all areas covered by the Convention and reflects regional dynamics.

9.  The Committee recommends that the State party improve the coordination of the 
implementation of the Convention, including by:
(a) Strengthening the mandate of the National Commission for the Rights of the Child to coordinate
relevant activities and mechanisms established at the federal, community, regional and local levels;
(b)Clearly defining roles and responsibilities of the mechanisms involved in the implementation of
the Convention at these levels.

De Nationale Commissie is ontstaan uit een samenwerkingsakkoord tussen :

2019: CRC/C/BEL/CO/5-6

1995: CRC/C/15/Add.38 

8.  The Committee would like to suggest that the State party consider establishing a permanent 
national mechanism for the purpose of coordinating the implementation of the Convention  and it
notes the need for an effective overall system for the collection of data on the rights of  the child at
the federal level, including in particular on especially vulnerable groups of  children.

De volledige tekst van de slotbeschouwingen (2019)
is beschikbaar  op de website van het NCRK

Meer informatie: www.ncrk.be

Belgische rapportering (5 & 6 ) aan het VN-Kinderrechtencomité
Belgisch rapport in kader van de « UN Global Study on Children Deprived of Their Liberty »
Specifieke studie « Kinderen geplaatst in Gemeenschapsinstellingen »
Internationale conferentie « Measuring the Effectiveness of Children’s Rights »
Specifieke studie « Kinderen in Migratie »
Nationale Kinderrechtenindicatoren
Onafhankelijk Advies «Het gebruik van zogenaamd ‘opvoedkundig’ geweld expliciet verbieden : een
wettelijke verplichting voor België» 

Enkele recente verwezenlijkingen van de NCRK :

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fBEL%2fCO%2f5-6&Lang=en
http://www.ncrk.be/

