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Inleiding  
 

Dit werkingsverslag geeft een samenvatting van de werkzaamheden van de Nationale Commissie voor de 
Rechten van het Kind (NCRK), van 1 januari tot 31 december 2017.  

 

Het eerste hoofdstuk van dit verslag behelst de institutionele aspecten van de werking van de Commissie. 
Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op haar werkzaamheden. Het volgt de structuur van het Beleidsplan 
2017 van de NCRK om aldus een overzicht te geven van de afgeronde en lopende activiteiten.  

 

Een bijzonder belangrijke mijlpaal voor dit jaar was de indiening in juli 2017, binnen de opgelegde termijn, 
van het vijfde en zesde gecombineerd periodiek verslag van België in het kader van het Verdrag inzake 
de rechten van het kind bij het VN-Kinderrechtencomité  

 

Sterk van haar verworven ervaring in de monitoring van de rechten van het kind1, heeft de Commissie 
haar werk in dat domein voortgezet. In 2017 hebben wij onder andere de verzameling van gegevens in 
het kader van de specifieke enquêtes betreffende kinderen in migratie afgesloten. Niet minder dan 99 
OKAN/DAPSA-klassen hebben aldus een bezoek gekregen en er werden 821 bruikbare waarnemingen 
verzameld.  

 

In diezelfde context werd, in samenwerking met ChildONEurope en met steun van de FOD Buitenlandse 
Zaken, een internationale conferentie “Measuring the effectiveness of children’s rights – Make all 
children count!” gepland. Graag willen wij u daarvoor uitnodigen op 9 februari!  

 

In 2017 heeft het adviesorgaan een advies verstrekt met betrekking tot het vijfde en zesde gecombineerd 
periodiek verslag van België in het kader van het Verdrag inzake de rechten van het kind, alsook een 
advies met betrekking tot de uithandengeving. Wij zouden u willen vragen om deze adviezen niet alleen 
door te nemen, maar zeker ook te benutten!  

 

Een andere groot project was de uitbouw van een nieuwe website en van een nieuwe visuele identiteit 
voor de NCRK. Bedoeling is aldus onze communicatie rond de rechten van het kind te verbeteren en de - 
aangepaste - verspreiding van onze activiteiten vlotter te laten verlopen.  

 

Dit verslag markeert ook meteen de “eerste verjaardag” van mijn indiensttreding bij de NCRK. Het is een 
jaar geweest dat rijk was aan projecten, ontmoetingen, verwezenlijkingen... en ik verheug me erop om de 
ingeslagen weg verder te bewandelen en dit met nog meer geestdrift en voortvarendheid. Ik wil van de 
gelegenheid gebruikmaken om mijn dank uit te spreken ten aanzien van de ondervoorzitter van de 
Commissie alsook de leden van het Secretariaat, van het Intergouvernementeel orgaan, van het 
adviesorgaan, van het Bureau en van de Commissie in het algemeen. De gezamenlijke actie en het 
engagement van al deze spelers maken de eigenheid en de kracht van deze instelling uit. Wij wensen u 
alvast veel leesplezier toe en nodigen u uit om u samen met ons te blijven engageren!     

                                                             
1 S. D’HONDT & C. PÉTERS, Nationale Kinderrechtenindicatoren. Make them count, Brussel, Nationale Commissie 

voor de Rechten van het Kind, 2016, 218 blz.  
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Hoofdstuk 1: De Nationale Commissie voor de Rechten van 
het Kind: institutionele aspecten 

 

1.1. Het voorzitterschap en het Secretariaat van de Nationale Commissie voor de 
Rechten van het Kind 

 

 
a. Samenstelling 

 

In 2017 was het Secretariaat van de NCRK samengesteld uit:  

- de voorzitster (100%); 
- een Franstalige attachée (80%) en 
- een administratief assistente (50%).  

 

Sinds 1 januari 2017 is de betrekking van Nederlandstalig attaché binnen het Secretariaat van de NCRK 

vacant. De selectieprocedure voor die betrekking werd afgesloten door Selor in november 2017. De 

indiensttreding van de attaché is voorzien op 5 februari 2018. Die betrekking wordt voortaan voltijds 

ingevuld, waardoor de inzetbaarheid van het Secretariaat aldus wordt verhoogd.  

Wij willen opmerken dat sinds 11 december 2017 een einde is gesteld aan het contract van de 

administratief assistente. 

In november 2017 heeft de NCRK mevr. Line Jadot voor een 90-urenstage in het kader van haar Master in 

de rechten aan de Université de Liège verwelkomd als stagiaire bij de NCRK.   

 
b. Financiële middelen 

 

Voor het werkingsjaar 2017 hebben alle regeringen hun bijdrage berekend op basis van een totaalbudget 

van 232.000 euro. Dat bedrag werd aangevuld met het saldo van de voorgaande jaren, zodat het 

totaalbudget van de NCRK op 318.162,42 euro kwam. Het feit dat bepaalde betrekkingen open gebleven 

zijn, ligt in hoofdzaak aan de basis van het saldo van de voorgaande jaren.  

 

Sinds het werkingsjaar 2017 wordt de bijdrage van de federale regering integraal gestort op de 

orderekening van de NCRK, waardoor de benutting van de middelen aldus geoptimaliseerd wordt.  

 

Enkele aandachtspunten:  

 

- De Franse Gemeenschapsregering heeft een betalingsachterstand van 5.707,2 euro, het 
College van de Franse Gemeenschapscommissie heeft een betalingsachterstand van 1.140 
euro.  

- 176.272,84 euro werd aangewend op een toegekend budget naar rato van 232.000 euro. Dat 
wordt onder andere verklaard door het feit dat de betrekking van Nederlandstalig attaché 
doorheen het jaar vacant is gebleven.  

- Het saldo op 31 december 2017 bedraagt 141.889,58 euro.  
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1.2.  Ondervoorzitters 

 
 

In 2017 werd actie ondernomen voor de regularisering van het Vlaamse ondervoorzitterschap (Vlaamse 

overheid), dat werd waargenomen door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 

Volwassenen (afdeling Jeugd), in de persoon van de heer Joost Van Haelst, 'kinderrechten'-coördinator. 

De procedure voor de bekendmaking van het koninklijk besluit met het oog op de regularisering van die 

betrekking was nog aan de gang bij de opmaak van dit verslag.   

 

Het Franstalige ondervoorzitterschap is vacant gebleven.  

 

1.3.  Organen van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

 
 

Voor de samenstelling van de NCRK-organen wordt verwezen naar de nieuwe website van de Commissie: 

www.ncrk.be. Wij wijzen erop dat de mandaten van de leden van het adviesorgaan en van de leden die 

het adviesorgaan vertegenwoordigen binnen het Bureau van de Commissie hernieuwd werden tijdens de 

laatste plenaire zitting van de Commissie van 6 juli 2017 (zie infra). Met veel genoegen mogen wij ook het 

Kinderrechtencommissariaat aankondigen als nieuw lid van het adviesorgaan.  

 

1.4.  Leden van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

 
 

Er wordt verwezen naar de lijst met de leden die de samenstelling van de NCRK uitmaken op 31 december 

2017. Deze lijst is beschikbaar op de website van de Commissie, www.ncrk.be. Wij willen er niettemin op 

wijzen dat die lijst thans wordt bijgewerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncrk.be/
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Hoofdstuk 2: Werkzaamheden van de Commissie 

Doelstelling 1: Coördineren van de uitwerking van het vijfde en zesde periodiek verslag dat België 
dient op te stellen overeenkomstig artikel 44 van het Verdrag inzake de rechten van het kind (juli 
2010 – juni 2017) 
 

Activiteit 1.1: Afwerking van het periodiek verslag van België 
 
Resultaten: Op 20 juli werd het vijfde en zesde periodiek verslag, dat België dient op te stellen 
overeenkomstig artikel 44 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, binnen de opgelegde 
termijn overgezonden aan het VN-Kinderrechtencomité.  
 
De opmaak van dit verslag werd gecoördineerd door het Secretariaat van de Nationale Commissie 
voor de Rechten van het Kind (NCRK), in nauwe samenwerking met de leden van het 
Intergouvernementeel orgaan van de Commissie en op basis van bijdragen van de 
overheidsadministraties. Het maatschappelijk middenveld werd geconsulteerd via zijn 
vertegenwoordiging binnen het onafhankelijk adviesorgaan van de NCRK.   
 
De herziening van de Algemene richtlijnen van het VN-Kinderrechtencomité met betrekking tot de 
periodieke verslagen heeft de omvang van de verslagen drastisch ingeperkt. Er kan daarom 
onmogelijk recht worden gedaan aan alle ontwikkelingen op het vlak van de rechten van het kind in 
België. Rekening houdend met de ondeelbaarheid van de rechten van het kind heeft het 
adviesorgaan van de NCRK geopperd om zeven prioritaire thema’s betreffende de rechten van het 
kind in België in het licht te zetten, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen: migratie, 
armoede, participatie in de gedwongen hulpverlening, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg, 
handicap, onderwijs en justitie.  
 
Dat advies werd gevolgd door het Intergouvernementeel orgaan, dat nog een achtste thema heeft 
toegevoegd: een geïntegreerd kinderrechtenbeleid. Die thema’s vormen de basis van dit periodiek 
verslag.   
 
De nationale kinderrechtenindicatoren, ontwikkeld door de NCRK, vormen de bijlage bij het 
periodiek verslag van België en willen tegemoet komen aan de vraag om statistische gegevens 
vanwege het VN-Kinderrechtencomité.  
 
Het verslag werd besproken in de Coörmulti op 19 juni 2017 en vervolgens voorgelegd aan de leden 
van de NCRK op de plenaire zitting van 6 juli 2017. Er werden geen afwijkende adviezen 
geformuleerd en het verslag werd bij consensus onder de aanwezige stemgerechtigde leden van de 
NCRK aangenomen. 
 
U kunt dit verslag raadplegen door te klikken op deze link.  
 
Kosten: 0,00 euro 
 
 

 

https://ncrk-cnde.be/fr/rapport-periodique-belge/5eme-et-6eme-rapport-periodique-combine/
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Activiteit 1.2: Voorstelling van het verslag aan het maatschappelijk middenveld, via het adviesorgaan 
 
Resultaten: Het ontwerpverslag werd op 20 februari 2017 voorgesteld aan het adviesorgaan van de 
NCRK. Uit het openbaar en formeel advies dat het resultaat was van de besprekingen binnen dit 
orgaan is meer bepaald gebleken dat in het kader van het ontwerpverslag stelselmatiger de 
gelegenheid zou kunnen worden aangegrepen om te wijzen op de punten die vatbaar zijn voor 
verbetering en op de hinderpalen die in dat verband opduiken. Er zou hierbij ook kunnen worden 
gepreciseerd of de begrotingstoelagen toereikend zijn voor een integrale toepassing van de 
instrumenten die zijn aangenomen in het kader van de rechten van het kind. Overigens formuleert 
het adviesorgaan precieze suggesties, in lijn met de opbouw van het nationaal ontwerpverslag, over 
de volgende thema’s: sleutelgegevens; onafhankelijk opvolgingsmechanisme; toewijzing van 
middelen; opleiding in de rechten van het kind; hoger belang van het kind; respect voor de 
meningen van het kind; voorschoolse opvang; hulpverlening aan de jeugd; kinderen met een 
handicap; geestelijke gezondheid; gezondheidszorg; levensstandaard; recht op onderwijs; recht op 
vrijetijdsbesteding; kinderen in migratie; minderjarigen in conflict met de wet; bekrachtiging van 
internationale instrumenten betreffende de rechten van de mens.  
 
Wij nodigen de lezer uit kennis te nemen van dit advies op de website van de Commissie: 
https://ncrk-cnde.be/fr/avis/article/5eme-et-6eme-rapport-periodique-combine.   
 
Er dient op gewezen te worden dat het Secretariaat van de NCRK het ontwerp van het periodiek 
verslag van België op dinsdag 7 maart eveneens heeft voorgesteld aan het Platform voor de rechten 
van de mens. Bij die voorstelling werd tevens informatie over de procedure voor 
alternatieve/parallelle verslaggeving uitgewisseld. Daarnaast werd het verslag kort besproken op 16 
juni binnen de Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en op 19 juni voorgesteld aan de 
Permanente groep voor de evaluatie van het Internationaal Verdrag betreffende de rechten van het 
kind.   
 
Kostprijs: 0,00 euro 

Activiteit 1.3: Verspreiding van het nationaal periodiek verslag 
 
Resultaten: Naast de aangehaalde voorstellingen werd het periodiek verslag van België ook nog 
voorgesteld aan de aanwezige leden van de NCRK op de plenaire zitting van 6 juli 2017 en werd het 
elektronisch verspreid onder de leden.  
 
De inspanningen op het vlak van verspreiding zullen worden opgevoerd in de loop van 2018 en 2019 
met het oog op de “list of issues” die vooraf gaan aan de zitting van het VN-Kinderrechtencomité 
evenals ter voorbereiding op de constructieve dialoog binnen dat Comité.  
 
Het verslag is tot dusver afgedrukt noch vertaald in het Duits. De Duitse vertaling is voorzien voor 
2018.  
 
Kostprijs: 0,00 euro 
 

  

https://ncrk-cnde.be/fr/avis/article/5eme-et-6eme-rapport-periodique-combine
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Doelstelling 2: Bijdragen tot de uitwerking van documenten in verband met de rechten van het kind 

Activiteit 2.1: Uitwerking van bijdragen betreffende de kinderrechten die tot de nationale 
bevoegdheden behoren 
 
Resultaten: In maart 2017 werd input geleverd in het kader van de “days of general discussion” rond 
de rechten van het kind van het VN-Kinderrechtencomité. Deze werd gehouden werd op 3 maart 
2017 en stond in het teken van de bescherming van het kind in de tenuitvoerlegging van de Agenda 
2030 voor de duurzame ontwikkeling.  
 
In oktober 2017 heeft de voorzitster van de NCRK een vragenlijst betreffende kinderen en 
gewapende conflicten van Child Soldiers International herlezen en in dat verband suggesties gedaan 
ten aanzien van respectievelijk de ministers van Justitie en Defensie.   
 
Kostprijs: 0,00 euro 
 

Doelstelling 3: De nodige maatregelen nemen om de verzameling, de analyse en de verwerking te 
coördineren van gegevens betreffende de tenuitvoerlegging van de rechten van het kind 

Activiteit 3.1: Externe multidisciplinaire evaluaties van de nationale kinderrechtenindicatoren 

Resultaten: Deze activiteit werd gedeeltelijk gerealiseerd, meer bepaald wat de pre-tests van de 
specifieke enquête ‘kinderen in migratie’ betreft. In dat verband werd het Secretariaat van de NCRK 
in twee scholen (één Nederlandstalige en één Franstalige school) begeleid door een externe 
consultant om de begrijpelijkheid van de vragenlijst en de gehanteerde methodologie uit te testen. 
Naar aanleiding van de pre-test en op basis van het pre-testverslag zijn de vragenlijsten lichtelijk 
aangepast.  
 
Er werd ook een beroep gedaan op een externe consultant om een herbruikbare software-applicatie 
te ontwikkelen die het mogelijk maakt om de vragenlijsten van enquêtes over te zetten op touch 
tablets.  
 
Er werd voor geopteerd om nog niet over te gaan tot de externe evaluatie van de nationale 
kinderrechtenindicatoren, aangezien voorbereidend werk reeds intern kan gebeuren bij de 
actualisering van de indicatoren, de integratie van de resultaten van de specifieke enquêtes en het 
werk rond de presentatie/visualisatie ervan.  
 
Kostprijs: 7.744 euro 
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Activiteit 3.2: Pleiten voor het gebruik van de indicatoren 
 
De nationale indicatoren zijn onder de aandacht gebracht op tal van vergaderingen en bij bilaterale 
contacten, zoals op de vergadering van 9 maart van de werkgroep sociale indicatoren van de FOD 
Sociale Zekerheid; op de “applied statistic workshop” van 6 november van de Université Catholique 
de Louvain, die in het teken stond van de indicatoren ontwikkeld door de NCRK; op 23 november, 
tijdens een presentatie voor de Netwerkgroep Jeugdonderzoek van de Vlaamse Gemeenschap en op 
de vergadering van 27 november van de Permanente groep voor de evaluatie van het Internationaal 
Verdrag betreffende de rechten van het kind. 
 
De vergaderingen van het stuurcomité fungeren nog steeds als een uitwisselingsplatform op het 
stuk van de indicatoren; zij brengen een breed panel van beroepskrachten in het domein van de 
rechten van het kind en van statistisch onderzoek bijeen. 
 
De gegevensinzameling in het kader van de specifieke enquêtes was ook een uitwisselingsmoment 
over de rechten van het kind in het algemeen en over de indicatoren in het bijzonder, zowel met de 
kinderen zelf als met de leerkrachten, de schooldirecties en de administraties. 
 
In 2017 werd ook vanuit het buitenland belang geuit voor de Belgische kinderrechtenindicatoren. 
Aldus heeft de NCRK haar activiteiten toegelicht op verschillende conferenties in Berlijn, Moncton 
en Montreal (cf. Activiteit 8.3. voor meer informatie).  
 
Tot slot maakt het gebruik van de publicatie “Make them count” als statistische bijlage bij het 
nationaal periodiek verslag van België, van de indicatoren een onmisbaar element in het 
verslaggevingsproces en de constructieve dialoog met het VN-Kinderrechtencomité. 
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Activiteit 3.3: Specifieke enquêtes 
 
Resultaten: In de voortzetting van de methodologie en van de vragenlijsten die uitgewerkt zijn in 
het stuurcomité voor de specifieke enquêtes, die in lijn met de nationale kinderrechtenindicatoren 
voorzien zijn, zijn er in 2017 grote stappen gezet in de tenuitvoerlegging van deze enquêtes.  
 
Het Secretariaat van de NCRK is aldus van april tot juni 2017 overgegaan tot de inzameling van 
gegevens in het kader van de specifieke enquêtes 'kinderen in migratie’. Zo kregen, na het 
doorvoeren van een willekeurige clustersteekproef met specifieke aandacht voor de 
representativiteit van de gemeenschappen, 99 DASPA/OKAN-klassen over héél België een bezoek.  
 
De gegevens werden verzameld aan de hand van touch tablets, met schriftelijke en audiobestanden 
in zes verschillende talen. De enquête gebeurde dus in de klas, aan de hand van zelfbestuurde 
vragenlijsten. Ten minste één lid van het Secretariaat van de NCRK en ook leerkrachten/begeleiders 
van OKAN/DASPA waren aanwezig om de kinderen bij te staan en antwoord te geven op hun vragen. 
Bijzondere nadruk werd gelegd op de vrijwillige participatie van de kinderen en op de gewaarborgde 
anonimiteit.  
 
in juni 2017 werd ook een “child friendly”-return voorzien voor de kinderen die deelgenomen 
hebben aan de studie (zie infra).  
 
Op 19 oktober werden de ervaringen uit die gegevensverzameling gedeeld met het Stuurcomité van 
de enquête, en op 23 november gebeurde dit met de Netwerkgroep Jeugdonderzoek van de 
Vlaamse Gemeenschap. De enquête werd ook voorgesteld op internationale conferenties waarop 
de NCRK werd uitgenodigd (zie infra).  
 
Een eerste verwerking van de verzamelde gegevens blijkt 821 bruikbare waarnemingen op te 
leveren. De analyse van de gegevens is thans aan de gang, onder begeleiding van het Stuurcomité 
van de enquête. Voor meer informatie, zie https://ncrk-cnde.be/nl/projecten/specifieke-enquetes/. 
 
Kostprijs: 4.865,44 euro 
 

  

https://ncrk-cnde.be/nl/projecten/specifieke-enquetes/?lang=nl
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Activiteit 3.4: Internationale conferentie over de nationale kinderrechtenindicatoren 

Resultaten: In de loop van 2017 heeft de NCRK, in samenwerking met ChildONEurope, de 
internationale conferentie “Measuring the effectiveness of children’s rights – make all children 
count !” georganiseerd; zij zal plaatsvinden op 8 en 9 februari 2018 in het Egmontpaleis in Brussel. 
De conferentie krijgt steun van de FOD Buitenlandse Zaken.  
 
Het proces van de overgang van de rechten van het kind van juridisch dwingende normen naar de 
effectieve tenuitvoerlegging ervan hangt grotendeels af van de beschikbaarheid van gepaste tools 
voor de formulering en evaluatie van het beleid. De kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren zijn 
een van die essentiële tools. Het VN-Kinderrechtencomité beveelt dus aan om systematisch 
gegevens te verzamelen over de maatregelen die getroffen zijn teneinde uitwerking te geven aan 
het Verdrag inzake de rechten van het kind, en om te werken met indicatoren voor de evaluatie van 
de tenuitvoerlegging. Het is een actueel thema, en verscheidene nationale en internationale 
initiatieven zijn onlangs nog opgezet in dat domein.  
 
Ofschoon het belang van de indicatoren onderstreept wordt in de mensenrechtenverdragen, vinden 
zij vooralsnog niet stelselmatig toepassing in beleid dat de tenuitvoerlegging van de internationale 
normen beoogt. Tal van vragen - onder andere met betrekking tot de methodologie en de insteek - 
blijven eveneens prominent aanwezig in die debatvoering. 
 
De conferentie wil die hiaten opvullen en de practici, beleidsmensen, onderzoekers en verdedigers 
van de rechten van het kind de gelegenheid geven om ‘good practices’ en de belemmeringen in dat 
verband uit te wisselen en om tot zekere overeenstemming te komen over de wijze waarop de 
effectiviteit van de rechten van het kind kan worden gemeten met het oog op de continue 
verbetering ervan. De voornaamste resultaten die verwacht worden van de conferentie zijn 
concrete en gezamenlijk uitgewerkte elementen als voorafspiegeling van richtlijnen ter zake. 
 
Om die doelstellingen te bereiken, wordt de conferentie opgebouwd rond vier kernvragen:  

1 / Het debat contextualiseren: wat is een doeltreffend instrument voor de meting van de 
effectiviteit van de rechten van het kind?  
2 / Hoe synergieën en links ontwikkelen tussen kinderrechtenindicatoren / 
kinderwelzijnsindicatoren en andere meetinstrumenten?  
3 / Hoe een betekenisvolle participatie van kinderen verzekeren?  
4 / Hoe de meest kwetsbare kinderen bereiken en insluiten binnen de systemen en 
instrumenten voor gegevensverzameling? 

 
Elk van deze vragen wordt vooreerst op 8 februari voorbereid in werkgroepen van internationale 
experts afkomstig uit diverse disciplines, die suggesties zullen afleveren met betrekking tot de 
concrete punten voor bespreking op de plenaire zitting van 9 februari. 
 
Voor meer informatie aangaande de conferentie, zie: https://ncrk-
cnde.be/nl/projecten/internationale-conferentie-measuring-the-effectiveness-of-children-s-
rights/?lang=nl. 
 
 
Kostprijs: Activiteit begroot op 25.000 euro in de begroting 2017. Maar aangezien de conferentie 
begin 2018 plaatsvindt, is nog slechts een miniem gedeelte van het geld uitgegeven, meer bepaald 
9,49 euro.  
   

https://ncrk-cnde.be/nl/projecten/internationale-conferentie-measuring-the-effectiveness-of-children-s-rights/?lang=nl
https://ncrk-cnde.be/nl/projecten/internationale-conferentie-measuring-the-effectiveness-of-children-s-rights/?lang=nl
https://ncrk-cnde.be/nl/projecten/internationale-conferentie-measuring-the-effectiveness-of-children-s-rights/?lang=nl
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Doelstelling 4: Bevordering van het overleg en de permanente gegevensuitwisseling tussen de 
verschillende autoriteiten en instanties die zich bezig houden met de rechten van het kind, zulks ten 
einde een maximale afstemming van het op elk niveau gevoerde beleid te bewerkstelligen 

Activiteit 4.1: Organisatie van plenaire vergaderingen 
 
Resultaten: Op 6 juli 2017 organiseerde het Secretariaat van de NCRK een plenaire zitting van de 
Commissie voor de behandeling van de volgende onderwerpen:  
 

- Het vijfde en zesde gecombineerd periodiek verslag van België aan het VN-
Kinderrechtencomité. Na de inleiding van dat verslag is het woord verleend aan de heer 
Joost Van Haelst, om uitdrukking te geven aan de ervaring van de administraties in het 
kader van dat verslaggevingsproces. Daarna gaf de heer Jacques Fierens toelichting bij 
het advies betreffende het ontwerpverslag namens het adviesorgaan van de NCRK. 
Daarop volgde respons van mevrouw Sandra Stainier, die uitleg gaf over welke 
suggesties waren opgenomen en, in voorkomend geval, de redenen waarom aan 
bepaalde suggesties geen gevolg was gegeven. Het verslag is vervolgens aangenomen bij 
consensus onder de aanwezige stemgerechtigde leden.  

- Het advies betreffende de uithandengeving (zie activiteit 5.1) werd ingediend door de 
heer Benoît Van Keirsbilck namens het adviesorgaan, gevolgd door een bespreking in 
plenaire zitting; 

- Het werkingverslag en financieel verslag 2016;  
- Het Beleidsplan en het budget 2017 werden voorgesteld, met bijzondere aandacht voor 

de specifieke enquête ‘kinderen in migratie’ en de eerste bevindingen uit die enquête; 
- De mandaten van de leden van het adviesorgaan en van de vertegenwoordiging ervan 

binnen het Bureau van de Commissie werden hernieuwd;  
- Een nieuwe website werd aangekondigd;  
- Een stand van zaken werd opgemaakt van de samenstelling van het Secretariaat van de 

NCRK en van de procedure voor de aanwerving van een Nederlandstalig attaché.  
 
Rekening houdend met de staat van voortgang van de projecten, zal de volgende plenaire zitting 
georganiseerd worden na de internationale conferentie, begin 2018.  
 
Kostprijs: 1.301,41 euro 
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Activiteit 4.2 Vergaderingen van elk van de drie organen van de NCRK: Bureau, 
Intergouvernementeel orgaan, Adviesorgaan  
 
Resultaten: Gedurende de periode die bestreken wordt door dit verslag is het uitvoerend Bureau 
van de NCRK samengekomen op 2 oktober om te overleggen over het project van internationale 
conferentie ‘monitoring kinderrechten’; een participeringsproject voor kinderen; de stand van zaken 
betreffende de specifieke enquêtes; de volgende stappen in het kader van het periodiek verslag van 
België aan het VN-Kinderrechtencomité; de nieuwe visuele identiteit voor de NCRK; de 
personeelszaken van het Secretariaat van de NCRK.  
 
Het Intergouvernementeel orgaan van de NCRK is samengekomen op 3 februari 2017 om de 
volgende punten te bespreken: het ontwerp van begrotingsaanvraag 2017 en het ontwerp van 
nationaal verslag van België aan het VN-Kinderrechtencomité. 
 
Op 25 april 2017, op een vergadering van het Intergouvernementeel orgaan, sprak mevrouw 
Véronique Joosten, in de hoedanigheid van Deputy Director Human Rights and Democracy bij de 
FOD Buitenlandse Zaken, zich uit over de bespreking van het ontwerp van periodiek verslag van 
België aan het VN-Kinderrechtencomité in Coörmulti,. Voorts heeft GOV zich gebogen over het 
ontwerp van periodiek verslag, de integratie van de suggesties van het adviesorgaan in dat verband 
en de naleving van het maximumaantal woorden zoals opgelegd door het Comité, alsook het 
werkingsverslag en financieel verslag 2016.  
 
De vergadering van 4 december van het Intergouvernementeel orgaan betrof de voorbereiding van 
de werkzaamheden van de Commissie in 2018: de budgetaanvraag voor 2018, aanstaande of 
lopende projecten zoals de internationale conferentie, de specifieke enquêtes en het nieuwe project 
inzake kinderparticipatie, maar ook de nieuwe visuele identiteit voor de NCRK en de 
personeelszaken van het Secretariaat van de NCRK. 
  
Op 20 februari 2017 heeft het adviesorgaan van de NCRK vergaderd, met de volgende 
agendapunten: de methodologie voor de bespreking van het ontwerp van periodiek verslag aan het 
VN-Kinderrechtencomité; het overleg betreffende het periodiek verslag en de uitwisseling over het 
ontwerpadvies betreffende de uithandengeving. 
 
Op 21 maart heeft het adviesorgaan overlegd over de ontwerpadviezen betreffende de 
uithandengeving en het ontwerp van verslag aan het VN-Kinderrechtencomité.  
  
Het ontwerpadvies betreffende lijfstraffen / geweldloze opvoeding, de internationale conferentie 
van 8 en 9 februari 2018 en het project inzake kinderparticipatie stonden op de vergaderagenda van 
het adviesorgaan van 20 februari 2017.  
 
Kostprijs: 263,89 euro 
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Activiteit 4.3 : Actieve deelname aan het platform voor de rechten van de mens 
 
Resultaten: De NCRK is zich blijven actief inzetten in de vergaderingen van het Platform voor de 
rechten van de mens, opgericht bij het samenwerkingsprotocol van 13 januari 2015, tussen de 
instellingen die volledig of gedeeltelijk ermee belast zijn te waken over de eerbiediging van de 
fundamentele rechten en vrijheden, meer bepaald het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen, 
het Federaal Migratiecentrum, het College van federale ombudsmannen, de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, 
de Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Ombudsmann der 
Deutschpragigen Gemeinschaft, de Kinderrechtencommissaris, de algemeen afgevaardigde voor de 
rechten van het kind, de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, het Steunpunt tot 
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, en het Vast Comité van 
Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I). In dat protocol komen de 
voornoemde instellingen gezamenlijk overeen om een gemeenschappelijk overlegplatform 
(Platform voor de rechten van de mens) op te richten, teneinde onder andere praktijken en 
methodologieën uit te wisselen en de samenwerking tussen de instellingen te bevorderen. 
 
Het NCRK heeft zich ertoe verbonden om het roterend voorzitterschap van dat platform op te 
nemen van januari tot juli 2018.  
 
Kostprijs: 0,00 euro 

Activiteit 4.4 : Medewerking aan de organisatie van studiedagen, enz. 
 
Resultaten: Op 6 februari 2017 vond de Studiedag rond de procedurele rechten van minderjarigen 
in België plaats, die georganiseerd werd door Défense des Enfants (DEI) – Belgique in samenwerking 
met de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (NCRK), het Centre interdisciplinaire des 
droits de l’enfant (CIDE) en het Kenniscentrum Kinderrechten (KEKI). 
 
Op deze studiedag werden de volgende beoogde resultaten geboekt:  
 

- Stand van zaken betreffende de evolutie van de procedurele rechten van minderjarigen 
in België in het kader van de beschermingsprocedures en in het licht van het Europees 
recht.  

- Analyse van de tenuitvoerlegging van de richtlijnen van de Raad van Europa voor een 
kindvriendelijke justitie, inzonderheid in het kader van het beschermingsrecht;  

- In kaart brengen van de leemten en van de vooruitgang die moet worden verwezenlijkt, 
ook op het niveau van de hervormingen die in voorbereiding zijn in elke gemeenschap 
(hulpverlening aan en bescherming van de jeugd) en de wijzigingen die aan de gang zijn 
op federaal niveau (wet-Saldus bis, rechtsbijstand; rechten inzake toegang tot en 
bijstand vanwege een advocaat, recht op informatie, recht op vertolking).  

 
Kostprijs: 0,00 euro 
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Doelstelling 5: Onderzoek van en toezicht op de uitvoeringsmaatregelen die nog nodig zijn om te 
voldoen aan de voorstellen en aanbevelingen van het Comité voor de rechten van het kind 

Activiteit 5.1 : Verstrekken van onafhankelijke adviezen inzake kinderrechten (proprio motu of op 
verzoek) en het opvolgen ervan  
 
Resultaten: In 2017 heeft het adviesorgaan twee onafhankelijke adviezen verstrekt, met betrekking 
tot: 
 

- Het vijfde en zesde periodiek verslag dat België moet opstellen overeenkomstig artikel 
44 van het Verdrag inzake de rechten van het kind (zie supra en https://ncrk-
cnde.be/nl/advies/article/gecombineerde-vijfde-en-zesde-ivrk-verslag-van-belgie); 
 

- Uithandengeving. In dit advies roept het adviesorgaan van de NCRK de bevoegde 
autoriteiten op om uithandengeving af te schaffen in de nieuwe rechtsregelingen voor 
minderjarigen, die worden uitgewerkt door de gemeenschappen (zie https://ncrk-
cnde.be/nl/advies/article/welke-toekomst-voor-de-uithandengeving). 

 
Wij nodigen u uit kennis te nemen van deze adviezen en ze actief te gebruiken in uw initiatieven 
inzake kinderrechten! 
 
Op een vergadering van het adviesorgaan van 13 november 2017 werd een eerste ontwerpadvies 
betreffende lijfstraffen / geweldloze opvoeding besproken. Deze werkzaamheden zijn thans aan de 
gang.  
 
Kostprijs: 0,00 euro 

Doelstelling 6: Kinderen op structurele en aangepaste wijze betrekken bij het werk van de NCRK 

Activiteit 6.1 : Verspreiding van de resultaten van de specifieke enquêtes bij de geïnterviewde 
kinderen (cf. activiteit 3.3) 
 
Resultaten: Als gevolg van de gegevensinzameling in het kader van de specifieke enquête ‘kinderen 
in migratie’, werd begin juni 2017 een vrijwel onmiddellijke feedback verzekerd bij de kinderen die 
hadden deelgenomen aan de studie. Deze feedback werd snel georganiseerd rekening houdend met 
de beperkte tijd die kinderen doorbrengen in de DAPSA/OKAN en met het einde van het schooljaar. 
De feedback gebeurde aan de hand van een beknopt document dat was uitgewerkt met bijzondere 
aandacht voor de begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid ervan voor de kinderen. Die “piktochart” ging 
samen met een toelichtende boodschap waarin de directies, leerkrachten en begeleiders van de 
enquête werden bedankt.  
 
Kostprijs: 34,06 euro 
   

Activiteit 6.2 : “Child-friendly” versie van de nationale kinderrechtenindicatoren  
 
Resultaten: N/A. Deze activiteit heeft nog niet plaatsgevonden aangezien het opportuun lijkt om te 
wachten op de herziening en actualisering van de indicatoren alsook op eventuele adviezen 
uitgaande van de internationale conferentie die plaatsvindt op 8 en 9 februari 2017.  
 
Kostprijs: 0,00 euro 
 

https://ncrk-cnde.be/nl/advies/article/gecombineerde-vijfde-en-zesde-ivrk-verslag-van-belgie
https://ncrk-cnde.be/nl/advies/article/gecombineerde-vijfde-en-zesde-ivrk-verslag-van-belgie
https://ncrk-cnde.be/nl/advies/article/welke-toekomst-voor-de-uithandengeving
https://ncrk-cnde.be/nl/advies/article/welke-toekomst-voor-de-uithandengeving
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Doelstelling 7: De werking van de NCRK ondersteunen 

Activiteit 7.1 : Uitwerking van het werkingsverslag en financieel verslag 2016 
 
Resultaten: Het werkingsverslag en financieel verslag 2016 werd goedgekeurd door het Bureau op 
15 juni via elektronische weg en is voorgesteld op 6 juli 2017.  
 
U kunt ze raadplegen op onze website. 
 
Kostprijs: 0,00 euro 

Activiteit 7.2 : Uitwerking van het beleidsplan en het budget 2017 
 
Resultaten: Het beleidsplan en het budget 2017 werden voorgesteld aan het Intergouvernementeel 
orgaan op 3 februari 2017 en werden op 21 februari via elektronische weg goedgekeurd na afloop 
van de stilzwijgende procedure. Voorts werd het beleidsplan voorgesteld aan het Bureau op 12 
december 2016 en aan de leden van de Commissie op de plenaire zitting van 6 juli 2017.  
 
Ter optimalisering van de tenuitvoerlegging van de activiteiten van de NCRK en ter waarborging van 
de tijdige ontvangst van de nationale bijdragen voor 2018, werden het beleidsplan en de begroting 
voor dat jaar reeds op 4 december 2017 ter goedkeuring voorgelegd aan het Intergouvernementeel 
orgaan.  
 
U kunt deze documenten inzien op onze website. 
 
Kostprijs: 0,00 euro  

Activiteit 7.3 : Werving 
 
Resultaten: De betrekking voor een voltijdse Nederlandstalige attaché bij het Secretariaat van de 
NCRK  staat open sinds 1 januari 2017. De procedure voor de nieuwe aanwerving werd met succes 
afgerond in november 2017 via een Selor-procedure. De datum van indiensttreding van de 
geselecteerde kandidaat is vastgelegd op 5 februari 2018.  
 
De Commissie wil de heer Van Haelst en mevrouw Patyn bedanken voor hun deelname als jurylid in 
het kader van deze aanwerving.  
 
Kostprijs: 0,00 euro  

Activiteit 7.4 : Dagelijkse werking van het secretariaat 
 
Niets te melden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ncrk-cnde.be/fr/a-propos-de-la-commission-nationale-pour-les-droits-de-l-enfant/rapports-d-activites-et-financiers/
https://ncrk-cnde.be/fr/a-propos-de-la-commission-nationale-pour-les-droits-de-l-enfant/plans-de-gestion/
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Doelstelling 8: De communicatie van de NCRK verbeteren 

Activiteit 8.1: Uitwerken van een nieuwe website 
 
Resultaten: Sinds 1 januari 2016 wordt de website van de NCRK niet langer operationeel 
ondersteund en is de website statisch. Om de communicatie van de NCRK, zowel naar de leden als 
naar de buitenwereld toe,  te verbeteren werd een nieuwe website uitgewerkt. Deze is beter is 
afgestemd op de diverse doelgroepen. De website is online sinds 4 december 2017. De inhoud ervan 
zal continu worden aangepast en verbeterd door het Secretariaat van de NCRK. Wij nodigen in dit 
kader alle leden van de NCRK uit ons alle informatie door te sturen die zij wensen zien gepubliceerd 
worden op de website.  
 
U kunt ons bezoeken aan de hand van deze link!  
 
Er werd tegelijkertijd een nieuwe visuele identiteit (logo) uitgewerkt voor de Commissie. Deze is in 
meerdere talen voorhanden en kan worden aangepast volgens doelgroep of doelstelling.  
Verschillende elementen kunnen worden gedistilleerd uit het logo. Zij bepalen de grafische lijn van 
de nieuwe website en kunnen dienen bij het uitwerken van andere communicatietools voor de 
Commissie, zoals publicaties, visitekaartjes, uitgaande post, enz.  
 

 
 
Kostprijs: 9.909,9 euro 

Activiteit 8.2: Publicaties 
 
Niets te melden 

http://www.ncrk-cnde.be/
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Activiteit 8.3: Deelname aan conferenties e.d. 
 
Resultaten: In 2017 kreeg de NCRK meermaals het verzoek om toelichting te geven bij haar 
werkzaamheden, meer bepaald in het kader van de nationale kinderrechtenindicatoren.  
 
Zo werd de NCRK op 21 juni 2017 uitgenodigd door de National Coalition Deutschland – Netzwerk 
zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention om deel te nemen aan de conferentie rond het hoe 
en waarom van kinderrechtenindicatoren. De NCRK heeft zich daar als lid van twee panels 
uitgesproken over de ervaring inzake de nationale kinderrechtenindicatoren in België.  
 
De NCRK werd eveneens uitgenodigd om op 25 juni deel te nemen aan de “International Summer 
Course on the Rights of the Child“ dat georganiseerd werd door de Université de Moncton in Canada.  
In zijn hoedanigheid van lid van het openingspanel werd de NCRK gevraagd om te spreken over de 
werkzaamheden en de werking van de Commissie en in zijn hoedanigheid van spreker om een 
uiteenzetting te geven over de methodologie en de bevindingen in het kader van de specifieke 
enquête ‘kinderen in migratie’.  
 
Naar aanleiding van de voorlegging van een uittreksel uit het onderzoek ‘kinderen in migratie’ werd 
de NCRK aanvaard om deel te nemen aan de zesde internationale conferentie van de International 
Society for Child Indicators, georganiseerd aan de McGill-universiteit te Montreal, Canada. De 
Commissie mocht daar op 28 juni de nationale indicatoren en de specifieke enquête ‘kinderen in 
migratie’ voorstellen.  
 
Van 7 tot 9 november 2017 heeft de voorzitster van de NCRK België vertegenwoordigd op de “17th 
Informal ASEM Seminar on Human Rights – Human Rights and Children“ in Sofia, Bulgarije.  
 
Kostprijs: 995,90 euro 

 

Activiteit 8.4: Varia 
 
Resultaten: In de loop van 2017 heeft het Secretariaat aan activiteiten deelgenomen of activiteiten 
georganiseerd waarbij gecommuniceerd werd over de activiteiten van de Commissie en dit teneinde 
meer bekendheid te geven en synergiën te versterken tussen de leden van de Commissie en externe 
partners in het domein van de kinderrechten.  
 
Zo werd op 24 januari 2017 voor de leden een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in de kantoren van 
de NCRK.  
 
Kostprijs: 256,39 euro 

 

  


