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I. Agenda 
 
Mevrouw D’hondt, voorzitter van de NCRK, heet eenieder welkom op de tiende plenaire 
zitting van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. 
 
Gezien het grote aantal nieuwe Commissieleden op deze eerste plenaire zitting sinds de 
aanvang van de legislatuur 2014-2019, werd vooreerst de structuur en werking van de 
Commissie opnieuw toegelicht, met verwijzing naar de werkzaamheden sinds 2007, de 
aanbevelingen voorvloeiend uit de externe evaluatie van de werking van de NCRK (2012) en 
de lopende politieke besprekingen met het oog op een nationale mensenrechtenarchitectuur 
en de plaats die kinderrechten daarbinnen zullen krijgen (titel II). 
 
Het voornaamste agendapunt betrof de bespreking van twee voorstellen met het oog op een 
optimalisatie van de werking van de NCRK, in afwachting van diens latere hervorming: 
 

- De huidige dubbele opdracht van de NCRK, te weten  ‘ondersteuning van de 
regeringen’ (GOV) en ‘onafhankelijk adviesorgaan’ (ADV) verduidelijken en de rol van 
de verschillende groepen van leden (middenveld, vertegenwoordigers van de 
administraties/ministers, vertegenwoordigers van de regeringen) verduidelijken in het 
kader van die opdrachten. Hiertoe werd door het voorzitterschap en het secretariaat 
en met het akkoord van de regeringsvertegenwoordigers voorgesteld om twee 
beslissingsorganen in te stellen waarvan één (GOV) belast wordt met de 
intergouvernementele opdrachten van de NCRK en bijgevolg exclusief samengesteld 
is uit  stemgerechtigde leden (MVD), en de andere (ADV) een adviesopdracht 
opneemt en bijgevolg exclusief samengesteld is uit adviserende leden, uitgezonderd 
de vertegenwoordigers van ministers en administraties. De doelstelling, opdrachten 
van beide organen en hun ontmoeting in het kader van het Bureau werden ter 
bespreking en voor akkoord voorgelegd aan de plenaire zitting. Mits akkoord zou 
overgegaan worden tot aanpassing van het huishoudelijk reglement en tot aanstelling 
van het adviserende orgaan. Ook het Bureau diende in plenaire zitting te worden 
aangesteld (titel III). 
 

- De onderlinge afstemming van het middenveld (desgevallend ADV) en de overheden 
(via GOV) in het kader van de opmaak van het volgende periodieke IVRK-rapport (juli 
2017) uitklaren. Tot waar en hoe wordt het middenveld geraadpleegd door de 
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overheden? Uitgangspunt van de regeringsvertegenwoordigers daarbij was dat 
onderscheid dient gemaakt te worden tussen: 
 
1. de inhoudelijke oriënteringen waarover wordt beslist in het kader van de 

opvolging van de concluding observations na de presentatie van een periodiek 
rapport in Genève (VN-Kinderrechtencomité): prioritair op te volgen concluding 
observations, aanbevelingen en aandachtspunten in dat verband 
 

2. het middenveldadvies over het ontwerp van volgend periodiek rapport.  Voorrang 
wordt gegeven aan een eerder vormelijk advies : is het rapport correct en 
volledig? Biedt het een effectieve opvolging van de vorige concluding 
observations en van andere prioritaire problematieken? Vertrekt het voldoende 
vanuit de kinderrechtenbenadering? Daarnaast komt het aan ADV toe om te 
beslissen of het ook inhoudelijke adviezen wenst te verstrekken, wetende dat het 
om een overheidsrapport gaat en niet om een actieplan. Het komt exclusief aan 
de Belgische overheden toe om te beslissen welke informatie in het rapport wordt 
opgenomen. 
 
Dit voorstel werd eveneens in plenaire zitting voorgelegd en besproken (titel IV). 

 
Tenslotte namen enkele leden evenals het secretariaat het woord om enkele mogelijke 
prioriteiten voor het vervolg van het werkingsjaar 2015 evenals voor 2016 voor te stellen (titel 
V).  
 
 
 

II   Toelichting bij structuur en werking NCRK 
 
We verwijzen hiervoor naar de bijgaande powerpointpresentatie. We verwijzen tevens naar 
de werkingsverslagen 2007 tot 2014 voor een overzicht van de voornaamste realisaties en 
aandachtspunten van de Commissie en het Secretariaat/Voorzitterschap. De voornaamste 
punten uit het ontwerp van beleidsplan 2015 werden besproken. De voorbereiding van het 
volgende periodieke IVRK-rapport wordt de prioritaire opdracht van de NCRK in 2015-2016-
juni 2017. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het project ‘naar nationale 
kinderrechtenindicatoren’. Gezien de uitzonderlijke situatie gecreëerd door deze plenaire 
zitting waarbij mogelijk nieuwe organen binnen de Commissie worden ingesteld, wordt de 
finalisatie van het beleidsplan uitgesteld tot na de plenaire zitting. Het zal als bijlage gaan bij 
het verslag. 
 
De externe evaluatie van de werking van de NCRK (2012) leidde tot de hoofdaanbeveling 
om de huidige 7 missies te behouden maar, wegens hun moeilijke onderlinge 
verenigbaarheid, op te splitsen tussen een (inter-)gouvernementeel orgaan (GOV), een 
adviserend orgaan (ADV) en eventueel nog een expertise-orgaan (EXP). De voorstellen die 
vervolgens in plenaire zitting werden besproken dienen in het licht van deze aanbeveling te 
worden geplaatst.  
 
 

III Voorstel tot optimalisatie van de werking van de NCRK (deel 1): naar een 
intergouvernementeel orgaan en een adviserend orgaan? 

 
1 Bespreking voorstel en reacties leden 

 
Voor het voorstel verwijzen we naar de nota die als bijlage gaat en die de leden op 4 juni 
2015 werd toegezonden. Zowel ADV, GOV, het Bureau als hun wisselwerking met het 
secretariaat en (onder-)voorzitterschap, met de officiële aanspreekpunten van de overheden 
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(evenals de administraties), met de vertegenwoordigers van ministers en met de overige 
leden evenals met externe experts kregen in het voorstel een duidelijke plaats. 
Onder voorbehoud van een akkoord bij gewone meerderheid van de aanwezige en 
vervangende Commissieleden om over te gaan tot de oprichting van ADV, werden de 
adviserende leden die geen minister of administratie vertegenwoordigen op 4 juni 2015 
uitgenodigd om zich, in geval van interesse, kandidaat te stellen voor ADV en/of het Bureau. 
 
Enkele leden waren tevens op voorhand verzocht om hun standpunt en verwachtingen in 
plenaire zitting te verkondigen. Hierna volgt de samenvatting van hun tussenkomsten.  
 
De heer Alfons Vanheusden, vertegenwoordiger federale regering, maakte de link met de 
huidige politieke besprekingen met het oog op de oprichting van een nationale 
mensenrechtenarchitectuur. Een eerste interkabinettenoverleg vond inmiddels plaats, 
waarna de eerste raadplegingen van betrokken structuren werd opgestart. Een consultatie 
van het middenveld is eveneens voorzien. Een eerste consultatie in  het kader van de 
ratificatie van OPCAT en de oprichting van een onafhankelijk mechanisme in dat verband is 
gepland voor 12 juni. Voor het zomerreces vindt volgens de planning opnieuw een 
interkabinettenoverleg plaats. De timing zou moeten toelaten om in het volgende UPR-
rapport van België de algemene benadering en eerste resultaten te schetsen. De volledige 
legislatieve realisatie (afsluiting samenwerkingsakkoord, rekening houdend met de nodige 
aanpassingen aan bestaande samenwerkingsakkoorden, cf. het samenwerkingsakkoord 
houdende oprichting van de NCRK) en operationalisering van het nationaal onafhankelijk 
mensenrechtenmechanisme zal daartegen nog meerdere jaren vergen, maar wordt beoogd 
vóór het eind van de legislatuur. Het is dan ook van groot belang dat de NCRK tijdens deze 
jaren efficiënt kan functioneren. Om die reden richtte de heer Vanheusden in naam van de 
Minister van Justitie een uitnodiging aan het middenveld binnen de NCRK om binnen de 
voorgestelde verduidelijkte structuur van de NCRK optimaal te blijven samenwerken. 
 
De heer Benoît Parmentier, vertegenwoordiger regering FWB, bepleitte eveneens de 
oprichting van ADV en de deelname van enkele vertegenwoordigers ervan aan het 
Uitvoerend Bureau van de NCRK. Hij citeerde meermaals uit het rapport van de externe 
evaluatie om het belang van de voorgestelde verduidelijking te beklemtonen. De 
intergouvernementele en de adviserende opdracht zijn onverenigbaar. Daarnaast hebben ze 
nood aan een duidelijke en realistische finaliteit. Het voorstel van het Secretariaat schijnt 
hem pragmatisch en efficiënt toe.  
 
Prof. Jacques Fierens, vertegenwoordiger van de Franstalige universiteiten, meent dat deze 
kans aangegrepen moet worden vanuit een grote bezorgdheid over de mate van opvolging 
van internationale aanbevelingen. De universiteiten zijn een belangrijke waakhond. Hij 
verwijst naar kinderarmoede, gezinnen met moeilijkheden, het behoud van de 
uithandengeving, de opsluiting van kinderen. Hij stelt met spijt vast dat ook het 
Grondwettelijk hof de aanbevelingen van het Kinderrechtencomité niet systematisch 
eerbiedigt. Vanuit deze bezorgdheid stelt hij zich kandidaat voor ADV en voor het Bureau.  
 
Ook de overige aanwezige kandidaten voor ADV en voor het Bureau stellen zich voor en 
lichten kort toe vanuit welke achtergrond en met welke motivatie ze hun mandaat wensen op 
te nemen.  
 
De heer Van Keirsbilck herinnert eraan dat DEI Belgique steeds gepleit heeft voor de 
oprichting van de NCRK. Hij sluit aan bij de ongerustheid van prof. Fierens, maar 
waarschuwt voor te grote verwachtingen ten aanzien van ADV. ADV is niet de plaats waar 
alle problemen geregeld zullen worden. Het voorstel om dit orgaan op te richten en een 
echte kans te geven gaat evenwel reeds in de goede richting. De heer Van Keirsbilck zal 
binnen ADV in het bijzonder waken over de link tussen het nationale en het internationale 
niveau. 
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De heer Juan Verlinden, advocaat en vertegenwoordiger van OBFG, sluit eveneens aan bij 
prof. Fierens. Hij is in het bijzonder bezorgd over de behandeling van door politie 
aangehouden jongeren. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor advocaten binnen ADV.   
 
Mevrouw Maud Dominicy haalt aan dat Unicef België zich ook graag kandidaat stelt en 
bijzondere aandacht opbrengt voor armoedebestrijding, niet-begeleide buitenlandse 
minderjarigen, onderwijsproblematieken en ontwikkelingssamenwerking. Ze verwijst naar de 
periodieke rapportering door kinderen die door Unicef België wordt gecoördineerd, in het 
bijzonder de meest kwetsbare groepen.   
 
Mevrouw Fabienne Druant spreekt in naam van het College van Procureurs-Generaal en 
beklemtoont dat de vertegenwoordiging van dit College binnen ADV deze laatste zal toelaten 
om te wegen op de interne circulaires die het College uitbrengt. 
 
Mevrouw Frédérique Van Houcke stelt zich kandidaat voor CODE en stelt mevrouw Valérie 
Provost voor als plaatsvervanger.  
 
Mevrouw Karin Maes vertegenwoordigt Kinderrechtencoalitie dat eveneens een kandidaat, 
mevrouw Farah Laporte, naar voren schuift evenals twee plaatsvervangers, de heer Robert 
Crivit en mevrouw Sibille Declercq. Kinderrechtencoalitie hoopt de constructieve 
samenwerking intens te kunnen voortzetten.  
 
De heer Bernard De Vos haalt geestelijke gezondheidszorg en handicap aan als bijkomende 
aandachtspunten. Hij is verheugd dermate geëngageerde kandidaten voor ADV aan het 
woord te horen. 
 
Mevrouw D’hondt stelt kort de kandidaten voor die niet aanwezig konden  zijn op de plenaire 
zitting. Het betreft Meester Eric Van der Mussele, en plaatsvervanger Meester Geert Decock, 
beiden oprichters en voortrekkers van de Unie van Vlaamse Jeugdadvocaten. Prof. Wouter 
Vandenhole, vertegenwoordiger van de Vlaamse Universiteiten, is eveneens bereid om toe 
te treden tot ADV en duidt prof. Johan Put aan als plaatsvervanger. 
Ze verzoekt vervolgens de overige aanwezige leden om op het voorstel te reageren. 
 
Mevrouw Kaat De Nijs, vertegenwoordiger van Minister De Croo, werpt de vraag op of 
dergelijke structuurwijziging geen verkeerd signaal is, wetende dat de politieke besprekingen 
met het oog op een reorganisatie volop gaande zijn. 
 
Mevrouw Sarah D’hondt repliceert dat de voorgestelde aanpassingen een reeds jarenlange 
praktijk beogen methodologisch uit te klaren en een officiële neerslag te geven. Het 
Samenwerkingsakkoord wordt daarbij volledig geëerbiedigd. Enkele aanpassingen aan het 
huishoudelijk reglement volstaan om het voorstel te implementeren. De heer Vanheusden 
verwijst opnieuw naar zijn doelstelling om de Commissie, in afwachting van de beoogde 
hervormingen, optimaal te laten functioneren. 
 
Nadat alle leden in de mogelijkheid werden gesteld om vragen en opmerkingen te 
formuleren, werd een koffiepauze aangeboden. 
 

2 Stemming over wijziging huishoudelijk reglement 
 
Na afloop van de pauze werd gestemd over de aanpassing van het huishoudelijk reglement, 
onder voorbehoud van een grondig technisch nazicht van de tekst. De heer Stephane 
Durviaux wees op het belang om enkele bijkomende bepalingen van het huishoudelijk 
reglement aan te passen met het oog op de concordantie van de tekst. Hij wees ook op het 
belang om het beginsel in te schrijven dat ADV een autonome stem krijgt binnen de NCRK. 
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De heer Joost Van Haelst, Vlaams Ondervoorzitterschap, stelde met een amendement voor 
om het ADV-lidmaatschap voor te behouden voor de vertegenwoordigers van het midden- en 
werkveld vermeld in artikel 3, 2., b), c), g), h), j), k), l) en m) en dus niet open te stellen voor 
de vertegenwoordigers van de Verenigingen van Steden en Gemeenten en van de 
Verenigingen van Provincies, noch voor de vertegenwoordigers van de (voormalige) Comités 
voor Bijzondere jeugdzorg en de Union des Conseillers et des Directeurs de l’Aide à la 
Jeunesse, wegens gebrek aan autonome stem.  
 
Sommige leden zijn niet overtuigd van het gebrek aan autonome stem van de genoemde 
instanties. Mevrouw D’hondt stelt voor om over te gaan tot stemming, waarbij een 
bijkomende optie erin kan bestaan dat de vraag door het Commissiesecretariaat wordt 
voorgelegd aan de betrokken instanties en dat het Bureau het mandaat wordt verleend om, 
rekening houdend met de antwoorden, de nodige aanpassing van het huishoudelijk 
reglement door te voeren. 
 
12 leden stemmen voor het amendement van de heer Van Haelst. 18 leden stemmen voor 
een consultatie van de betrokken ledengroepen. Het Bureau wordt gemandateerd om het 
huishoudelijk reglement aan te passen na ontvangst van de antwoorden op de bevraging 
door de Voorzitter van de genoemde ledengroepen. 
 
30 leden keurden de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement goed en 
mandateren het Bureau om, na voorzet van de Voorzitter, over te gaan tot een technische 
revisie van de tekst, waarna de Voorzitter het aldus gewijzigde huishoudelijke reglement aan 
alle leden zal communiceren. Er waren 2 onthoudingen. Niemand stemde tegen. 
 

3 Aanduiding leden ADV en Bureau 
 
Vervolgens keurden alle aanwezige adviserende leden die in de mogelijkheid waren om zich 
kandidaat te stellen voor ADV, de kandidaatstellingen goed. ADV wordt samengesteld uit de 
tien leden die figureren op de lijst die als bijlage gaat. ADV wordt gemandateerd om zelf over 
te gaan tot goedkeuring van één of meerdere plaatsvervangers per lid. 
 
Het Bureau zal samengesteld worden zoals weergegeven in de betreffende bijlage. Na de 
vaststelling dat vier ADV-leden zich kandidaat hebben gesteld voor drie plaatsen, biedt de 
heer Benoît Van Keirsbilck aan zich terug te trekken. De samenstelling van het Bureau wordt 
goedgekeurd met 31 stemmen. Er was 1 onthouding. 
 
Ook worden de leden geïnformeerd over de vertegenwoordiging van de 
regeringsvertegenwoordigers (GOV) in het Bureau (zie lijst als bijlage). 
 
 
IV Voorstel tot optimalisatie van de werking van de NCRK (deel 2): voorbereiding 
periodiek IVRK-rapport 2017 
 

1 Methodologie overheden 
 
De heer Joost Van Haelst, Vlaams ondervoorzitterschap, gaf aan dat tegen juli 2017 wordt 
gestreefd naar een kort eengemaakt Belgisch rapport. Met het oog daarop werd door het 
NCRK-secretariaat een sjabloon uitgewerkt dat via een beschrijving van aandachtspunten 
per IVRK-bepaling meer waarborgen moet bieden om te komen tot eenvormige bijdragen. 
Het sjabloon zal worden toegepast door entiteiten zonder actieplan tenzij deze alsnog een 
alternatief voorstellen dat voldoende waarborgen biedt voor een eenvormige 
kinderrechtenbenadering. Voor de overige entiteiten blijft het sjabloon dienst doen als 
referentiekader. 
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De heer Van Haelst vervolgt dat tijdens de volgende rapportering aandacht voor de relevante 
slotbeschouwingen van het VN-Kinderrechtencomité bij het vorige periodieke rapport (2010) 
centraal staat. Daartoe richtte het NCRK-secretariaat sinds 2010 regelmatig een schrijven 
aan de bevoegde ministers waarin voor elkeen de aanbevelingen waren opgelijst die binnen 
zijn/haar bevoegdheidsdomein kaderden. Het laatste schrijven dateert van december 2014. 
Ook werden nieuwe realisaties die in verband staan met de aanbevelingen regelmatig 
geïnventariseerd. 
 
De stemgerechtigde leden hebben een akkoord bereikt om de volgende rapportage te 
beperken tot een selectie van prioritaire concluding observations, in de mate van het 
mogelijke in onderling overleg tussen de entiteiten, aangevuld met 2 à 3 thema’s die sinds 
2010 bijzondere aandacht verdienen (in onderling overleg tussen de entiteiten). 
 
Er is een akkoord om één nationaal rapport te schrijven zonder onnodige verwijzingen naar 
particuliere regelingen van één entiteit, maar niettemin correct informerend over de al dan 
niet algemene toepasselijkheid van een regeling op elk kind in België. 
 
De werkzaamheden zullen worden opgestart in januari 2016.  
 
Bij dit traject moet de belangrijke kanttekening gemaakt worden dat de Verenigde Naties 
werken aan een vereenvoudigde rapportering via een ‘list of issues prior to reporting’ 
(LOIPR).  
 
Dhr Michel Vandekeere, vertegenwoordiger van OEJAJ (FWB), bepleit dat België opteert 
voor het vereenvoudigde rapport.  
 
Mw Veronique Joosten, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse Zaken licht toe 
dat België de vereenvoudigde rapportering (‘simplified reporting’) privilegieert maar voorlopig 
van het secretariaat van het Kinderrechtencomité nog geen informatie heeft ontvangen over 
de invoering ervan. 
De implicaties van een vereenvoudigde rapportering kunnen als volgt worden samengevat: 
in plaats van het huidige uitgebreide rapport waarna kort voor de mondelinge presentatie in 
Genève bijkomend een vragenlijst, geïnspireerd door de alternatieve rapporten, dient te 
worden beantwoord, zou de consultatie van het middenveld voorafgaandelijk plaatsvinden. 
Op basis van de bevindingen uit die rapporten zou het Comité een vragenlijst opstellen die 
vervolgens door het land wordt beantwoord. Het systeem zou bijkomend toelaten om de 
jarenlange achterstand van het Comité en de wachttijd tussen neerlegging en voorstelling 
van het rapport weg te werken. 
 
Mw D’hondt dankt Mw Joosten voor de heldere toelichting. De methode die voor de 
Belgische rapportering gehanteerd zal worden, met inbegrip van het al dan niet hanteren van 
het sjabloon, ligt bijgevolg niet vast zolang de reflectie van het Kinderrechtencomité niet is 
afgerond. De leden zullen op de hoogte gehouden geworden. Mw. D’hondt denkt daarbij in 
de eerste plaats aan het middenveld dat in het nieuwe systeem als eerste tot rapportering zal 
worden uitgenodigd door het VN-Kinderrechtencomité.  
 
 
 

2 Dialoog middenveld/overheden 
 
Wat de dialoog betreft tussen middenveld en overheden pleiten de overheden ervoor om de 
inhoudelijke discussie met het middenveld te voeren tijdens een voorafgaandelijk stadium, 
met name het ogenblik waarop de overheden beslissen in welke mate ze de concluding 
observations opvolgen. Meerdere entiteiten werkten reeds een actieplan kinderrechten uit. In 
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dat kader wordt het middenveld geconsulteerd, zoals dat ook gebeurt in het kader van 
tussentijdse evaluaties. Ook de overige entiteiten nemen idealiter een expliciete beslissing 
betreffende de opvolging van de concluding observations. In dat kader is een consultatie van 
het middenveld aangewezen.  
 
Ook is het aangewezen dat voorafgaandelijk aan de opstart van een nieuwe rapportering het 
middenveld wordt geconsulteerd over de prioritair te bespreken kinderrechtenthema’s. 
 
Eenmaal een ontwerprapport beschikbaar is, zou de consultatie betrekking hebben op 
volgende vragen: 
       -> is het ontwerprapport volledig en correct? 
       -> is de kinderrechtenbenadering voldoende gewaarborgd? 
       -> mits akkoord ADV: eventueel inhoudelijke adviezen. 
 
Het spreekt voor zich dat dit voorstel van aanpak aan ADV zal worden voorgelegd met het 
oog op het uitschrijven van een eenduidige methodologie. Behoudens de bevestigende 
opmerkingen van mevrouw Van Houcke, vertegenwoordiger CODE, en van de heer Michiels, 
vertegenwoordiger Vlaamse regering, dat duidelijkheid over de rol van eenieder vereist is, 
zijn er geen bedenkingen bij aanwezige leden over dit voorstel. 
 
Het zal bijgevolg integraal aan ADV worden voorgelegd, waarna het advies van ADV door 
het Bureau zal worden besproken. 
 
Mw D’hondt herhaalt evenwel dat de methodologie mede in handen ligt van het VN-
Kinderrechtencomité, gezien de lopende besprekingen met het oog op de invoering van een 
simplified reporting. 
 
V Suggesties leden en secretariaat m.b.t. mogelijke prioriteiten voor het vervolg van 
het werkingsjaar 2015 evenals voor 2016 
 

1 De heer Bernard De Vos, DGDE 
 
De heer De Vos stelt  voor dat ADV zich voornamelijk toespitst op volgende problematieken: 

- de link tussen armoede en problemen inzake onderwijs en inzake huisvesting 
- kwetsbare groepen zoals: 

o kinderen met een handicap, op alle domeinen, maar met bijzondere aandacht 
voor vrijetijdsbesteding 

o buitenlandse minderjarigen 
o grensoverschrijdende problematieken  
o minderjarige slachtoffers van geweld  
o geestelijke gezondheidszorg 

- nieuwe vormen van ouderschap en nieuwe afstammingsvormen  
- de tussenkomsten van gemeenten ten aanzien van jongeren, bv GAS 
- kinderrechten in het licht van religieuze/filosofische overtuigingen 
- het recht op meningsuiting en op participatie. 

 
2 De heer Benoît Van Keirsbilck, DEI Belgique 

 
Mevrouw D’hondt geeft aan dat voor november 2015 een volgende plenaire zitting gepland 
wordt, gevolgd door een studienamiddag over klachten-en toezichtsmechanismes. Deze 
studienamiddag zou kort stilstaan bij de implementatie van het IVRK-“Klachtenprotocol”1 

                                                 
1
 Derde optionele protocol bij het IVRK houdende mededelingsprocedure. België heeft het protocol 

geratificeerd op 30 mei 2014. Het treedt in België in werking op 30 augustus 2014.Zie voor meer 
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maar vervolgens bovenal toespitsen op het belang van intern-Belgische buitengerechtelijke 
kindvriendelijke klachtenmechanismen. 
  
Ze verwijst naar opmerkelijk onderzoek dat ter zake door DEI Belgique gevoerd is met 
betrekking tot klachten –en toezichtsmechanismen voor minderjarigen in een gesloten 
setting en verleent het woord aan de heer Van Keirsbilck. Na afloop van het onderzoek vond 
op 8 mei 2015 een studiedag plaats met het oog op “een verbeterd toezicht op plaatsen van 
vrijheidsberoving voor minderjarigen”. Deze Studiedag werd samen met de Délégué Général 
aux droits de l’enfant, het Kinderrechtencommissariaat, de Vrije Universiteit Brussel, het 
Centre Interdisciplinaire des droits de l’enfant en de Nationale Commissie voor de Rechten 
van het Kind georganiseerd, met de steun van Fonds Houtman. 
Zie http://www.dei-belgique.be/fr/item/646-controle-lieux-privation-liberte-mineurs-droits-
enfant voor meer informatie. De terreinactoren waren ruim vertegenwoordigd tijdens de 
studiedag en droegen alle bij tot creatieve verbetervoorstellen.  
 
De heer Van Keirsbilck dankt in het bijzonder het secretariaat van de NCRK voor de 
intensieve samenwerking waarvan de voortzetting zal worden bepleit binnen ADV. 
 
De bedoeling bestaat erin de contacten met de betrokken instellingen aan te houden met het 
oog op een zo ruim mogelijke implementatie van de aanbevelingen zoals die werden verfijnd 
tijdens de studiedag.  
 

3 Mevrouw Catherine Péters, attaché NCRK-secretariaat 
 
Mevrouw Péters geeft de stand van zaken van het project ‘naar nationale 
kinderrechtenindicatoren’ van de NCRK. 
 
Eerst komen de methodologie en de context van het project aan bod (voor meer informatie 
zie http://www.cnde.be/nl/inhoud/nationale-kinderrechtenindicatoren).  
 
De opvolgingscomités hebben in totaal veertig indicatoren geselecteerd. Het secretariaat legt 
de laatste hand aan fiches met de verschillende indicatoren, de maatstaven ervan, de 
evolutie in de tijd, de ongelijkheid en de beperkingen van de indicatoren. De fiches bevatten 
ook een afdeling "Meer informatie", waarin te bespreken denksporen of aandachtspunten in 
verband met de desbetreffende indicator kunnen worden vermeld. 
 
Het tweede voorgestelde punt is het gebrek aan zichtbaarheid van bepaalde kwetsbare 
groepen in de bestaande statistieken (niet opgenomen in de steekproeven van de enquêtes 
of onmogelijk uit te splitsen) en de noodzaak dat de NCRK in dat kader actie onderneemt: 

- door te lobbyen om die groepen op te nemen in de bestaande enquêtes 
(bijvoorbeeld: buitengewoon onderwijs voor de HBSC-enquête); 

- door een bijzondere enquête "kwetsbare groepen" in het leven te roepen. 
 
 
VI Slotmoment 
 
De voorzitter sloot de plenaire zitting af om 13u. Ze dankte alle aanwezigen voor de  
constructieve discussie, voor de wijziging van het huishoudelijk reglement dat tot de 
oprichting van GOV en ADV heeft kunnen leiden en nodigde alle leden alvast uit voor de 

                                                                                                                                                         
informatie: https://1168.fedimbo.belgium.be/nl/inhoud/adviezen-met-betrekking-tot-ontwerpen-van-
verdrag-protocol-0  
en  
http://www.ncrk.be/nl/inhoud/actualiteit-betreffende-op3-crc. 

http://www.dei-belgique.be/fr/item/646-controle-lieux-privation-liberte-mineurs-droits-enfant
http://www.dei-belgique.be/fr/item/646-controle-lieux-privation-liberte-mineurs-droits-enfant
http://www.cnde.be/nl/inhoud/nationale-kinderrechtenindicatoren
https://1168.fedimbo.belgium.be/nl/inhoud/adviezen-met-betrekking-tot-ontwerpen-van-verdrag-protocol-0
https://1168.fedimbo.belgium.be/nl/inhoud/adviezen-met-betrekking-tot-ontwerpen-van-verdrag-protocol-0
http://www.ncrk.be/nl/inhoud/actualiteit-betreffende-op3-crc
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plenaire zitting van november waarop de eerste beslissingen van de nieuwe organen 
besproken zullen worden.  
 
Een nabespreking vond plaats tijdens een broodjeslunch.  

 

 

 

 
Bijlagen:  

1. powerpointvoorstelling plenaire zitting 
2. jaarverslag 2014 
3. nota met het oog op de oprichting van nieuwe organen binnen de NCRK 
4. lijst van leden ADV, GOV en Uitvoerend Bureau 
5. aangepast beleidsplan 2015 
6. begroting 2015 

 
 
 
 
 

Sarah D’hondt, voorzitter 


