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Mevrouw de Eerste Minister, 

Mevrouw de Voorzitter van de Groep van Experten die belast is met de Exit-strategie, 

Geachte experten en beleidsmakers, 

 

De huidige gezondheidscrisis raakt alle kinderen en jongeren en daagt de kinderrechten 

uit. De Kinderrechtenombudspersonen en tal van middenveldorganisaties werkzaam in de 

kinderrechtensector in België krijgen sinds de aanvang ervan een groot aantal signalen en klachten, ook 

van kinderen en jongeren zelf, over de impact van de COVID-19 pandemie op hun rechten en welzijn. 

Deze betreffen voornamelijk de kinderen en jongeren in meer kwetsbare situaties. Ondanks de respons 

van de overheden en de initiatieven en enorme inzet van professionals in de betrokken sectoren is het 

duidelijk dat de ingrijpende coronamaatregelen die opgelegd worden om de volksgezondheid te 

beschermen, tot een aanzienlijke uitholling van de kinderrechten leiden. De alarmbel werd reeds 

herhaaldelijk geluid en stoelt onder andere op actueel participatief onderzoek alsook op onderzoek in 

het kader van de crisissen van de voorbije twintig jaren, die toelaten opbouwende oplossingen aan te 

reiken voor vandaag en voor de toekomst. Zo werden concrete en pragmatische maatregelen voorgesteld 

in verschillende domeinen die de kinderrechten raken om de Nationale Veiligheidsraad te ondersteunen 

in zijn taak (zie rapporten en aanbevelingen in bijlage).   

 

De inachtneming van het belang van het kind als voornaamste overweging is nog steeds 

niet de norm in de besluitvorming. Er is nog te weinig gehoor voor de aanbevelingen van de kinderen 

en jongeren zelf en van de kinderrechtenexperten, en de impact van de voorgestelde maatregelen op de 

kinderrechten wordt niet genoeg in ogenschouw genomen in de ontwikkeling van de exit-strategie. We 

kunnen niet langer voorbij het feit dat over de laatste twee decennia, de gezondheids- en economische 

crisissen een zware weerslag hebben gehad op de kinderrechten en op het welzijn (in gezinsverband), 

onder meer op de rechten op gezondheid, onderwijs en veiligheid. We stellen eveneens een afwezigheid 

vast van een aangepaste communicatie naar kinderen en jongeren toe, wat een impact heeft op hun 

rechten op informatie en participatie. 

 

Daarom richten de volgende leden van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie 

voor de Rechten van het Kind (NCRK) dit gezamenlijk schrijven tot u : het Kinderrechtencommissariaat 

(KRC), de Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE), de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen 

(KiReCo), de Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (la CODE), Defence for Children 

International (DCI) – Belgium, UNICEF België, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de 

vertegenwoordigers van de Franstalige universiteiten. 

  

Concreet verzoeken wij met een gemeenschappelijke stem om:  

 

- Kinderrechten expliciet in te schrijven op de agenda van de GEES en de subwerkgroepen en 

kinderrechtenexperten uit te nodigen en te betrekken bij hun werkzaamheden. Voor de aanduiding 

van deze experten staan wij indien gewenst te uwer beschikking. Deze experten zouden de 

subwerkgroepen en de GEES kunnen aanmoedigen om kinderrechten en het belang van het kind steeds 

prioritair en transversaal in ogenschouw te houden bij het verder uittekenen van de exit-strategie en de 

maatregelen die op langere termijn genomen kunnen worden.  

- Kennis te nemen van de reeds uitgebrachte aanbevelingen die onder andere tot de Parlementen 

en Regeringen werden gericht (zie bijlage).  

- Een kindgerichte communicatie te verzorgen via kanalen die voor kinderen en jongeren 

toegankelijk zijn.   

- Kinderen en jongeren zelf aan het woord te laten en ze op een zinvolle manier te betrekken in het 

uittekenen van de exit-strategie en in de eventuele evaluatie van de genomen maatregelen. Het 

recht op participatie van kinderen en jongeren moet een essentiële plaats bekleden in iedere beslissing 

die hen aanbelangt. Hun stem moet een daadwerkelijke impact hebben op het uitstippelen van beleid. 

- Ervoor te zorgen dat de sociale en economische maatregelen inspelen op de kwetsbaarheid van de 

kinderen en jongeren en ongelijkheden herstellen om zo duurzame effecten te bereiken. Het is 
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noodzakelijk dat de bezuinigingsmaatregelen, indien zij worden genomen, de ongelijkheden niet verder 

verdiepen.   

 

Wij zijn ons terdege bewust van de complexiteit van deze situatie en wensen u hierbij onze steun te 

herbevestigen. Wij staan ter uwer beschikking om deze verschillende punten te verdiepen en bespreken. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Karen VAN LAETHEM, Voorzitter Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

 

Caroline VRIJENS 
Kinderrechtencommissaris 

 

Bernard DE VOS 

Délégué général aux droits de l’enfant 

 

Lien MAGERMAN 

Coordinator Kinderrechtencoalitie Vlaanderen 

 

Marie D’HAESE 

Co-coordinatrice de la Coordination des ONG 

pour les droits de l’enfant 

 

 

 

Benoit VAN KEIRSBILCK 

Directeur Defence for Children International – 

Belgium 

 

 

Maud DOMINICY 

Vertegenwoordiger UNICEF België 

 

Johan PUT 

Vertegenwoordiger Vlaamse Interuniversitaire 

Raad  

 

 

Jacques FIERENS 

Vertegenwoordiger van de Franstalige 

universiteiten 

 

 

 

 

 
 

 


