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WERKINGSVERSLAG 
2011

C O M M I S S I O N
N A T I O N A L E

 POUR LES DROITS 
 D E  L ’ E N F A N T

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 19 SEPTEMBER 2005

HOUDENDE OPRICHTING VAN EEN NATIONALE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN 
VAN HET KIND, GESLOTEN TUSSEN DE STAAT, DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, 
HET VLAAMS GEWEST, DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALS GEWEST, DE 

DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 
DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE FRANSE 

GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Artikel 13

“De Commissie publiceert jaarlijks een verslag betreffende haar werkzaamheden en de 
aanwending van de haar ter beschikking gestelde middelen. Dit wordt opgemaakt in 
de drie landstalen en door de minister van justitie overgemaakt aan de verscheidene 
regeringen, aan het federaal parlement en aan de parlementen van de deelgebieden”
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Voorwoord

Dit werkingsverslag vat op beknopte wijze de werkzaamheden samen die de Nationale Commissie 
voor de Rechten van het Kind in 2011 heeft verricht. 

Eind juli 2011 legde de Belgische Staat zijn initiële rapport met betrekking tot het verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap voor aan de Verenigde Naties. De Commissie werd 
geconsulteerd tijdens de redactie van dit rapport. Een NCRK-expertengroep verstrekte de 
CoorMulti in juni 2011 een gedetailleerd advies. 

De leden werden eveneens betrokken bij de redactie van het Belgische standpunt betreffende 
het ontwerp van kinderrechtenstrategie van de Raad van Europa. De NCRK-voorzitter verzorgde 
de coördinatie van de redactie volgens de werkmethodologie van een rapportering: met de 
overheden werd een ontwerpstandpunt uitgewerkt dat vervolgens voor advies werd voorgelegd 
aan het maatschappelijk middenveld en andere geïnteresseerde leden. 

Het NCRK-secretariaat leverde eveneens een bijdrage tot de uitwerking van het universeel 
periodiek verslag van België, tot de redactie van de Belgische tussenkomst tijdens de jaarlijkse 
dialoog kinderrechten van de VN-mensenrechtenraad, tot de redactie van een Belgisch 
standpunt betreffende het ontwerp van VN-Kinderrechtenresolutie en tot de voorbereiding van 
het jaarlijkse rapport, opgesteld door de VUB en Milieu Ltd, inzake de naleving van fundamentele 
rechten in België, ter bestemming van het Fundamental Rights Agency van de Europese Unie. 
Steeds werden het uitvoerend bureau en de stemgerechtigde leden geconsulteerd. Indien de 
werktermijn het toeliet, werden ook de overige leden aangeschreven voor advies. 

Dergelijke consultatie van het middenveld was, omwille van de strakke timing, onder meer 
niet mogelijk in het kader van het Belgische antwoord op de VN-vragenlijst betreffende de 
gerealiseerde vooruitgang op mondiaal vlak in de strijd tegen geweld tegen kinderen. Dit valt te 
betreuren en dient meegenomen te worden in de evaluatie van de werking van de Commissie. 
De resultaten van deze evaluatie zullen zonder twijfel ook op metaniveau een inspiratiebron 
kunnen zijn voor een optimalisatie van de gezamenlijke uitbouw door overheden en middenveld 
van een performant kinder- en mensenrechtenbeleid.

In afwachting van de resultaten van de evaluatie hebben de stemgerechtigde leden beslist om 
alle beleidsbeslissingen voor de NCRK on hold te zetten. Ook aangaande de wijze waarop de 
NCRK kan toezien op de concrete opvolging die de overheden geven aan de slotbemerkingen 
van het VN-Kinderrechtencomité bij het derde en vierde periodieke IVRK-rapport en het initiële 
OPSC-rapport, kon in 2011 geen beslissing genomen worden. 

Wel werd met de stemgerechtigde leden afgesproken dat elke overheid tegen eind 2011 
een overzicht zou opstellen van de mate waarin de Concluding Observations op het eigen 
beleidsniveau opvolging zullen krijgen. 

Het genoemde uitstel van beleidsbeslissingen heeft vanzelfsprekend niet tot een stilstand geleid. 
Het secretariaat heeft midden 2011 een traject uitgetekend dat toelaat om meerdere initiatieven 
alvast voor te bereiden, opdat de mogelijke werkpistes kort na afronding van de externe evaluatie 
(voorzien voor maart 2012), mee op tafel zouden kunnen worden gelegd en samen met een 
hervormingsprogramma zouden kunnen leiden tot een aangepast beleids- en strategisch plan.

In 2011 werd meer bepaald voorbereidend werk verricht met het oog op de opmaak van 
een nationaal sjabloon voor de periodieke IVRK-rapportering. Ook werd een literatuurstudie 
aangaande indicatorenlijsten betreffende kinderrechten en kinderwelzijn aangevat, om in een 
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tweede fase de haalbaarheid te onderzoeken van nationale indicatoren voor een performant 
kinderrechtenbeleid.

          Sarah D’hondt

          Voorzitter
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1  De Voorzitter en het Secretariaat van de Nationale Commissie 
voor de Rechten van het Kind

1.1 Samenstelling

Het Secretariaat heeft een personeelswissel gekend. Mevrouw Myriam Dewaelheyns, halftijds 
administratief medewerker, vervoegde de dienst op 7 maart 2011 en verliet deze op 13 september 
2011. Zij werd niet vervangen voor eind 2011.

Tussen februari en juli 2011 heeft Dhr Michaël De Greve, masterstudent rechten aan de Universiteit 
Antwerpen gedurende 10 werkdagen stage gelopen bij het NCRK-secretariaat. 

1.2 Financiële middelen

Voor het werkingsjaar 2011 hebben alle betrokken regeringen behalve de federale een bijdrage 
ingeschreven in hun begroting berekend op basis van een totaalbudget van € 259.818,28. Dit 
bedrag is identiek aan het budget van het werkingsjaar 2010. 

Evenals in het jaar 2010, heeft de Federale regering zijn bijdrage beperkt tot de personeelskosten 
en de kosten van het openbaar transport. Het saldo werd, in tegenstelling tot de jaren 2007 en 
2008, niet langer achteraf overgemaakt op de post “werkingskosten”. Voor het jaar 2011 levert 
dit een minderontvangst op van € 25.416,96. 

De regeringen van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap, het Verenigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest betaalden hun volledige bijdrage in 2011. De Franse Gemeenschapscommissie betaalde 
het eindsaldo begin 2012. 

De Waalse regering betaalde haar bijdrage niet tijdens het jaar 2011, zodat geen bijdrage kan 
worden geregistreerd op het ogenblik van publicatie van dit werkingsverslag.

Het totale verkregen budget bedroeg  € 234.443,19.

€ 219.844, 80 werd benut. De vertaalkosten (€ 7.168,08) bedragen slechts ruim een vierde van 
het bedrag betaald in 2012 en nemen aldus niet langer bijna het volledige werkingsbudget in 
beslag.

Het eindsaldo zal, na ontvangst van alle verschuldigde betalingen, € 78.874,78 bedragen. 

Een overzicht gaat als bijlage 1. Met het oog op zijn vlotte leesbaarheid worden steeds de bedragen 
vermeld die betrekking hebben op het betreffende jaar, ook al worden ze later uitbetaald. 

2 De Ondervoorzitters

Ondanks meerdere contacten in dit verband, heeft de regering van de Franse Gemeenschap in 
2011 nog steeds geen nieuwe Franstalige vice-voorzitter voor de Commissie aangeduid. 

Wat betreft het Nederlandstalige ondervoorzitterschap (Vlaamse Gemeenschap) was er geen 
wijziging. Het ondervoorzitterschap van de Vlaamse Gemeenschap wordt nog steeds uitgeoefend 
door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (afdeling Jeugd) van 
de Vlaamse overheid. Ondervoorzitter is dhr. Jan Vanhee en plaatsvervanger en dienstdoend 
ondervoorzitter is dhr. Joost Van Haelst, coördinator kinderrechten. 

Hoofdstuk 1 
de Nationale Commissie voor de rechten van het Kind
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3 Het Uitvoerend Bureau van de Nationale Commissie voor de 
Rechten van het Kind

Het Uitvoerend Bureau van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind bestaat 
uit de voorzitter, de ondervoorzitters en zeven leden. In de mate van het mogelijke zijn drie 
van de zeven Bureauleden leden met raadgevende stem die het maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen. De overige vier Bureauleden zijn stemgerechtigde leden1.

In 2011 was het Bureau als volgt samengesteld:

Mevr. Sarah D’hondt, voorzitter NCRK

Mevr. Paule Somers, loco Dhr Vincent Macq, vertegenwoordiger federale regering; sinds 25 mei 
2011 vervangen door Dhr Tom Van Wynsberge

Mevr. Suzy Bleys, vertegenwoordiger Vlaamse regering (plaatsvervanger: Dhr Jan De Ridder)

Dhr. Benoît Parmentier, vertegenwoordiger regering Franse Gemeenschap (plaatsvervanger: 
Mevr. Dominique Rossion)

Mevr. Magali Plovie, vertegenwoordiger Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 
Brussel-Hoofdstad 

Dhr. Joost Van Haelst, dienstdoend ondervoorzitter voor de Vlaamse Gemeenschap

Dhr. Geert Decock heeft op 3 maart 2011 schriftelijk ontslag genomen uit het Bureau, om redenen 
van tijdgebrek.

Het Bureau, dat beslissingen neemt van dagelijks bestuur, bereidde de oriëntaties voor 2011 
voor en verzekerde hun opvolging. Ook keurde het de aanvraag van het budget 2012 goed en 
verleende het zijn goedkeuring aan het ontwerp van werkingsverslag 2010. Het begeleidde het 
NCRK-secretariaat bij de opstelling van het lastenboek met het oog op een externe evaluatie van 
de werking van de Commissie. 

4 De leden  

De ledenlijst voor het werkingsjaar 2011 gaat als bijlage 2.

1  Art. 12 Huishoudelijk reglement.
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1 Bijdrage tot de redactie van documenten in verband met de 
rechten van het kind

1.1 Bijdragen vanwege de overheden, gecoördineerd door het 
NCRK-secretariaat

a. Bijdrage aan de redactie van het Belgisch standpunt betreffende het ontwerp 
van Kinderrechtenresolutie VN

De voorzitster droeg in juli 2011, in overleg met de vice-voorzitter en de stemgerechtigde leden, 
bij tot de opmerkingen van België bij het ontwerp van Kinderrechtenresolutie van de VN. Er 
werd voornamelijk stilgestaan bij het belang van participatie, bij het nut van transsectorale 
samenwerkingsverbanden, bij de plaatsingsproblematiek en bij de concretisering van het recht 
op onderwijs voor kinderen met een handicap.

b. Bijdrage aan een bevraging in het kader van de voorbereiding van het FRA-
jaarrapport betreffende de Fundamentele Rechten in Europa

De Vrije Universiteit Brussel en de studiedienst Milieu Ltd. (FRANET national focal points voor 
België) deden een beroep op het Secretariaat van de NCRK in het kader van hun voorbereiding van 
het jaarlijkse rapport inzake de naleving van fundamentale rechten in België, voor het Fundamental 
Rights Agency van de Europese Unie. Dit landenrapport inspireert het FRA voor zijn jaarlijkse 
fundamental rights report. Het NCRK-secretariaat schreef de regeringsvertegenwoordigers aan 
met het oog op een rapportering over de verwezenlijkingen gerealiseerd in de periode oktober 
2010 tot oktober 2011 inzake ‘rights of the child and protection of children’, met bijzondere 
aandacht voor de situatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Het maatschappelijk 
middenveld werd aangeschreven om uitdagingen voor de toekomst te formuleren. De reacties 
alsmede nuttige elementen uit voorgaande NCRK-rapporteringen werden in september-oktober 
2011 ingevoegd in de standaardvragenlijst die in dit kader door de FRA wordt gehanteerd. 

Het resultaat kan worden geraadpleegd op http://www.cnde.be/nl/inhoud/adviezen-gericht-
aan-belgische-instanties.

c. Coördinatie van de redactie van het Belgische standpunt bij het ontwerp van 
kinderrechtenstrategie 2012-2015 van de Raad van Europa 

De Belgische overheden hebben een officiële reactie uitgewerkt op het eerste ontwerp van 
nieuwe kinderrechtenstrategie van de Raad van Europa voor de periode 2012-2015. De NCRK-
voorzitter heeft de redactie van dit Belgische standpunt gecoördineerd, op basis van de bijdragen 
van de Federale overheid (via de FOD Justitie en de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid), de 
regering van de Franse Gemeenschap en de Vlaamse overheid via het Agentschap Sociaal-
Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (afdeling Jeugd). De overige Commissieleden werden 
geconsulteerd op basis van een eerste ontwerp van Belgisch standpunt. Hun advies werd op 
meerdere punten gevolgd.

Het Belgisch standpunt kan worden geconsulteerd op: https://1168.fedimbo.belgium.be/nl/
inhoud/advies-van-belgie-betreffende-het-ontwerp-van-kinderrechtenstrategie-van-de-raad-
van-europa.

Hoofdstuk 2 
werkzaamheden van de Commissie
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d. Coördinatie van de redactie van het Belgische antwoord op de vragenlijst 
betreffende de gerealiseerde vooruitgang op mondiaal vlak in de strijd tegen 
geweld tegen kinderen (toegezonden door de bijzondere vertegenwoordiger 
van de Secretaris-generaal van de VN voor de vraag betreffende geweld tegen 
kinderen)

De Belgische overheden hebben in oktober 2011 in onderling overleg een antwoord uitgewerkt 
op de VN-vragenlijst die in augustus 2011 werd verspreid door de bijzondere vertegenwoordiger 
van de Secretaris-generaal van de VN voor de vraag betreffende geweld tegen kinderen, met 
het oog op een opvolging van de VN-studie van 2006 inzake geweld tegen kinderen. De NCRK-
voorzitter heeft de redactie van dit Belgische antwoord gecoördineerd, op basis van beschikbare 
informatie in het kader van voorgaande coördinatie-opdrachten en hun opvolging door het 
NCRK-secretariaat, die vervolgens werd aangevuld met bijdragen van meerdere overheden. 

Het Belgische antwoord kan geraadpleegd worden op https://1168.fedimbo.belgium.be/nl/
inhoud/tussentijdse-rapporteringen-waarvan-de-redactie-werd-gecooerdineerd-door-het-ncrk-
secretariaa.

1.2 Bijdragen op secretariaatsniveau 

a. Bijdrage tot het Belgisch standpunt aangaande de EU-draft voor de VN-
resolutie betreffende straatkinderen 

Het Commissiesecretariaat heeft in februari 2011 bijgedragen tot de Belgische opmerkingen bij 
de EU draft voor de VN-resolutie “Rights of the child: holistic approach to the protection and 
promotion of the rights of children working and/or living on the street”. 

b. Bijdrage aan de redactie van de Belgische tussenkomst tijdens de jaarlijkse 
dialoog kinderrechten van de VN-Mensenrechtenraad 

De Belgische tussenkomst tijdens de VN-Mensenrechtenraad (16e sessie - 9 maart 2011), met als 
thema ‘straatkinderen’, werd grotendeels gebaseerd op de elementen aangereikt door de NCRK-
voorzitter. Na afloop werd door de permanente vertegenwoordiging van België gerapporteerd 
dat de Belgische klemtoon op scolarisatie als vector van sociale inclusie voor kinderen die leven 
of werken op straat, door de aanwezige Belgische NGO’s gewaardeerd werd. 

c. Bijdrage aan de redactie van de Belgische tussenkomst voor het interactief 
debat betreffende geweld tegen kinderen 

De NCRK-voorzitter heeft ook een bijdrage geleverd aan de Belgische tussenkomst voor het 
interactief debat betreffende geweld tegen kinderen, met de ‘Special Rapporteur on the sale 
of children, child prostitution and child pornography’ en de ‘Special Representative of the 
Secretary General on violence against children’ (Genève, 7 maart 2011). De tussenkomst maakte 
gebruik van de verwijzing – in het rapport van de Special Rapporteur on the sale of children, 
child prostitution and child pornography and the Special representative of the Secretary-General 
on violence against children – naar de werkzaamheden aan een communicatieprocedure bij het 
IVRK, om het Belgische pleidooi voor de internationale procesbekwaamheid van minderjarigen 
en een effectieve rechtstoegang voor kinderen te beklemtonen. Deze Belgische stellingname 
impliceert ons inziens dat de minister van Justitie de nodige middelen zal voorzien voor juridische 
bijstand waar nodig.
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De bijdrage van het NCRK-Secretariaat kan worden geraadpleegd op http://www.cnde.be/nl/
inhoud/adviezen-gericht-aan-belgische-instanties.

2 Adviesopdracht

2.1 Expertenwerkgroep “Advies bij het ontwerp van initieel Belgisch 
rapport met betrekking tot het verdrag betreffende de rechten van 
personen met een handicap”

In het kader van de uitwerking door België van zijn initiële rapport over het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, werd de NCRK op 26 mei 2011 door de CoorMulti 
verzocht een advies te formuleren. Daartoe werd een expertenwerkgroep opgericht door de 
NCRK die op 7 juni 2011 een schriftelijk advies heeft verstrekt. Dit advies werd beperkt tot 
opmerkingen en tekstvoorstellen die een rechtstreeks verband vertonen met hetzij kinderrechten, 
hetzij de internationale verwachtingen inzake rapportering die op kinderen betrekking heeft. 

Het advies werd aangevuld met een nota van het NCRK-secretariaat met andere voor het rapport 
relevante aanbevelingen. 

De overmaking van beide documenten aan de CoorMulti en aan het pilootdepartement (FOD 
Sociale Zekerheid) genoot het formeel akkoord van het Uitvoerend Bureau van de NCRK. Het 
advies en zijn bijlage werden op 8 juni 2011 door de NCRK-voorzitster en diens Secretariaat 
toegelicht ter gelegenheid van een CoorMulti-overleg met het maatschappelijk middenveld.   

Ze kunnen geraadpleegd worden op http://www.cnde.be/nl/inhoud/adviezen-gericht-aan-
belgische-instanties.

2.2 Advies in het kader van de voorbereiding van de UPR-presentatie 
van België

De NCRK-voorzitter zag er eveneens in het kader van CoorMulti-overleg op toe dat er voldoende 
aandacht uitging naar kinderrechten tijdens de voorbereiding van de UPR-presentatie die België 
verzorgde in mei 2011.

2.3 Advies bij het ontwerp van core document van België

De voorzitter verstrekte in juli 2011 een advies bij het ontwerp van core document dat algemene 
toelichting geeft bij de Belgische staatsstructuur en het Belgische mensenrechtenbeleid en dat 
België voortaan bij alle internationale rapporteringen zal voegen.

Deze werkzaamheid vond plaats in CoorMulti-verband.

De Voorzitter raadpleegde het Bureau en de stemgerechtigde leden aan de hand van een eerste 
ontwerp van advies op het ontwerp dat voorleg. Na toepassing van een stilteprocedure, werd het 
advies integraal aan de CoorMulti gecommuniceerd.

2.4 Andere verstrekte adviezen

De Nationale Commissie is vertegenwoordigd in de Adviesraad van het nieuwe Vlaamse 
Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), een verbindingsforum tussen wetenschap, beleid en 
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praktijk, ontmoetingsforum voor wetenschappers en adviesorgaan (www.keki.be).

De adviesraad neemt kennis van de activiteiten van het Kenniscentrum en formuleert 
aanbevelingen voor de toekomstige werking, bijvoorbeeld inzake de keuze van jaarthema’s en 
inzake leemtes in het wetenschappelijk onderzoek over kinderrechten.

In 2011 zette de voorzitter deze taak voort en verleende zij advies in het kader van de oprichting 
van een instrumentendatabank en in het kader van de lopende Joker-evaluatie.

Daarnaast neemt het Secretariaat systematisch deel aan de vergaderingen die de Franse 
Gemeenschap en de Vlaamse overheid organiseren met hun aanspreekpunten binnen de 
administraties en met het maatschappelijk middenveld. In dat verband wordt het Secretariaat 
regelmatig om advies of inlichtingen verzocht.   

3 De nationale dag van de rechten van het kind

De lijst van activiteiten, georganiseerd door NCRK-leden, in het licht van de vierde nationale dag 
voor de rechten van het kind, kan geconsulteerd worden op https://1168.fedimbo.belgium.be/
sites/1168.fedimbo.belgium.be/files/20_11_11_initiatieves.pdf.

4 Projecten in uitvoering

4.1 Opvolging van de wijze waarop door de overheden gevolg wordt 
gegeven aan de slotbemerkingen van het VN-Kinderrechtencomité 
bij het derde en vierde periodieke IVRK-rapport en het initiële OPSC-
rapport 

De stemgerechtigde leden hebben zich geëngageerd om voor eind 2011 volgende informatie 
aan het Secretariaat door te geven: 

- hetzij hun actieplan kinderrechten dat opvolging geeft aan (een selectie van) slotbemerkingen 

- hetzij per slotbemerking, de opvolging die concreet voorzien wordt. 

Het Secretariaat zal deze informatie op gecoördineerde wijze verspreiden onder de leden waarna 
een bespreking in plenaire zitting in juni 2012 zal plaatsvinden.

4.2 Opmaak sjabloon periodieke IVRK rapportering 

Het NCRK-secretariaat werkt sinds midden 2011 eveneens een voorstel van sjabloon voor de 
periodieke IVRK-rapportering uit. 

Aangezien zowel op het niveau van de Vlaamse overheid als op het niveau van de Franse 
Gemeenschap parallelle werkzaamheden betreffende de opvolging van de slotbemerkingen 
plaatsvinden, werden ook Dhr. Joost Van Haelst, Vlaams coördinator kinderrechten en Mevr. 
Malvina Govaert, Directrice de recherche bij het Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et 
de l’Aide à la Jeunesse, betrokken bij de uitwerking van het voorstel. Het ontwerp van sjabloon 
wordt begin 2012 afgewerkt en voorgelegd aan alle stemgerechtigde leden die de haalbaarheid 
ervan op hun eigen overheidsniveau zullen nagaan. Het definitieve ontwerp van sjabloon zal in 
plenaire zitting worden voorgelegd, ter bespreking.
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4.3 Voorbereiding studie kinderrechtenindicatoren

De NCRK streeft de uitwerking van kinderrechtenindicatoren na die zowel de rapportering 
zelf als de bijkomende gegevensverzameling dienen te stroomlijnen. Als voorzet is het NCRK-
secretariaat in 2011 een literatuurstudie opgestart over aandachtspunten bij de uitwerking van 
kinderrechtenindicatoren en zoekt het inspiratie bij bestaande relevante indicatorenlijsten.

4.4 Advies bij de voorbereiding van een EU-aanbeveling inzake 
kinderarmoede en kinderwelzijn 

De Europese Commissie kondigt voor 2012 een Aanbeveling inzake kinderarmoede en 
kinderwelzijn aan. Zij zal hiervoor onder meer voortbouwen op het werk verricht in het kader van 
de sociale Open Methode van Coördinatie, alsook op het werk verricht onder het vorige TRIO 
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (Spanje, België en Hongarije).

De Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van juni 
2011 verzocht het Sociaal Beschermingscomité (SPC) actief bij te dragen aan de voorbereiding 
van deze Europese Aanbeveling. Daartoe richtte het SPC een ad hoc werkgroep kinderarmoede 
op. De POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Sociale Zekerheid vertegenwoordigen 
België in deze werkgroep. Deze overheidsdiensten betrekken de andere overheden en andere 
stakeholders in het kader van consulterende vergaderingen. De NCRK-voorzitter neemt deel aan 
dit overleg.
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Sinds september 2011 wordt een externe evaluatie uitgevoerd, met het oog op een optimalisering 
van de werking van de NCRK.

De evaluatie is via een openbare aanbesteding, voorbereid door het NCRK-secretariaat en 
goedgekeurd door het Uitvoerend Bureau, toevertrouwd aan Lentic, een onderzoekscentrum 
aan de Universiteit van Luik dat zich toespitst op organisatorische innovatieprocessen (www.
lentic.be). Lentic vormt in het kader van deze evaluatie een tijdelijke associatie met het 
Centrum voor sociologisch onderzoek van de KU Leuven (CESO - www.soc.kuleuven.be/ceso), 
onderzoeksdomein arbeids- en organisatiesociologie. De evaluatie loopt van september 2011 
tot 1 maart 2012. De projectbeschrijving kan geraadpleegd worden op https://1168.fedimbo.
belgium.be/nl/inhoud/externe-evaluatie-van-de-werking-van-de-ncrk.

Meerdere leden van de NCRK werden met het oog op een participatieve evaluatie gecontacteerd 
door de onderzoekers. 

De stemgerechtigde leden hebben zich geëngageerd om binnen de 2 maanden na afloop van 
de evaluatie te beslissen op welke wijze uitvoering gegeven zal worden aan de aanbevelingen.

De resultaten van de evaluatie en de aanbevelingen die eruit voortvloeien, zullen besproken 
worden in plenaire zitting. Vervolgens zullen de bevoegde ministers van alle betrokken entiteiten 
om een beslissing worden verzocht, rekening houdend met het advies van de Commissieleden.

 

 

Hoofdstuk 3 
Externe evaluatie van de werking van de NCrK
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 12 

Posten gevraagd 
budget 

toegekend 
budget 

ontvangen 
budget * Uitgaven 

Personeelskosten         
Voorzitter Mandaat Band 1 101.109,38 ! 101.109,38 ! 102.489,82 ! 102.489,82 ! 
Attaché A11  45.486,27 ! 45.486,27 ! - - 
Attaché A11  45.486,27 ! 45.486,27 ! - - 
Niveau CA1 15.361,88 ! 15.361,88 ! - - 
      104.492,18 ! ** 104.492,18 ! 
totaal 207.443,80 ! 207.443,80 ! 206.982,00 ! 206.982,00 ! 
          
Installatiekosten         
voorzitter - - - - 
2 attachés - - - - 
niveau C - - - - 
vergaderzaal - - - - 
informatica 4 personen - - - - 
aankondiging vacatures - - - - 
          
totaal 5.000,00 ! 5.000,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 
          
Werkingskosten         
werking commissie    466,76 ! 
4 medewerkers 10.000,00 ! 10.000,00 ! - 1.141,77 ! 
informatica 4.000,00 ! 4.000,00 ! - - 
          
totaal 14.000,00 ! 14.000,00 ! 3.000,00 ! 1.608,53 ! 
          
Varia         
plenaire zitting 2.000,00 ! 2.000,00 ! 1.000,00 ! 277,38 ! 
tolken 3.000,00 ! 3.000,00 ! 1.500,00 ! 578,32 ! 
vertaling 16.374,48 ! 16.374,48 ! 12.961,19 ! 7.168,08 ! 
expert 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 0,00 ! 
missie 6.000,00 ! 6.000,00 ! 4.000,00 ! 0,00 ! 
openbaar transport 4.000,00 ! 4.000,00 ! 4.000,00 ! 2.625,85 ! *** 
boeken en tijdschriften 1.000,00 ! 1.000,00 ! 500,00 ! 179,64 ! 
seminaries en vormingen 1.000,00 ! 1.000,00 ! 500,00 ! 425,00 ! 
          
totaal 33.374,48 ! 33.374,48 ! 24.461,19 ! 11.254,27 ! 
        
Algemeen totaal 259.818,28 ! 259.818,28 ! 234.443,19 ! 219.844,80 ! 
     
saldo voorgaande jaren 67.276,39 !   
saldo op 31 december 2011 81.874,78 !   
     
* = ontvangen ovb laattijdige betalingen in 2012: de berekening vertrekt vanuit de hypothese dat alle 
entiteiten de door hen aangekondigde bijdrage betalen (= procentueel aandeel van ! 259.818,28; met 
als enige uitzondering de federale overheid die haar bijdrage beperkt tot de personeelskosten voor 
attachés en secretaresse en hun treinabonnement) 
** FOD Justitie had weliswaar meer begroot op de post 'personeelskosten: 2 attachés en 1 niveau C', 
maar betaalt slechts de effectieve kost 
*** FOD Justitie neemt (voor ongeveer de helft) de post 'Varia - openbaar transport' voor zijn rekening 

 



19

Bijlage 2: Ledenlijst 2011 

NATIONALE COMMISSIE VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND
COMMISSION NATIONALE POUR LES DROITS DE L’ENFANT

NATIONALE KOMMISSION FUR DIE RECHTE DES KINDES
*

MEMBRES DE LA COMMISSION - LEDEN VAN DE COMMISSIE – MITGLIEDER DER 
KOMMISSION

2011

A MeMbres Avec voix délibérAtive / steMgerechtigde leden /
stiMMberechtigte Mitglieder - Art. 3.1. Ac/sA/ZA

Nom/Naam/Name Représente/Vertegenwoordigt/ 
Vertretert

Suppléant/Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter

Mme Paule SOMERS / Dhr. Tom 
VAN WYNSBERGE (loco Dhr. 
Vincent Macq)
Kabinet van Minister van Justitie 
DE CLERCK 

Federale regering

Mme Emmanuelle DUQUENNE 
Cabinet du Vice-premier Ministre 
et Ministre des Finances 
REYNDERS

Gouvernement fédéral Mme Catherine DEDYE
Cabinet de la Ministre des 
Affaires Sociales et de la Santé 
Publique ONKELINX

Dhr. Jan DE RIDDER
Kabinet Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin 
VANDEURZEN

Vlaamse regering Mevr. Deirdre GEES
Kabinet Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, VANDEURZEN

Mevr. Suzy BLEYS
Kabinet Vlaams minister van 
Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen 
en Brussel 
SMET

Vlaamse regering Dhr. Dirk MOORS
Kabinet Vlaams minister van  
Onderwijs, Jeugd, Gelijke kansen 
en Brussel, SMET

H. Günther MANZ
Ministerium der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft
Abteilung Familie, Gesundheit 
und Soziales

Regierung der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft

M. Benoît PARMENTIER
Office de la Naissance et de 
l’Enfance 

Gouvernement de la 
Communauté française

Mme Dominique ROSSION
Observatoire de l’Enfance, de 
la Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse

Gouvernement wallon M. Dominique LUPERTO
Cabinet du Ministre-Président 
DEMOTTE

Mme Joëlle DEWALHENS
Cabinet

Collège de la Commission 
communautaire française de 
Bruxelles

M. Karim MAJOROS
Cabinet

Mme Magali PLOVIE
Cabinet de la Ministre,
compétente pour les Finances et 
l’Aide aux Personnes 
HUYTEBROECK

Collège de la Commission 
communautaire commune de 
Bruxelles 

Mevr. Martine MOTTEUX
Kabinet Minister Huytebroeck
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b MeMbres Avec voix consultAtive / leden Met rAAdgevende steM /
Mitglieder Mit berAtender stiMMe - Art. 3.2.A Ac/sA/ZA

1 Gouvernement Fédéral / Federale Regering / Föderalregierung

Lid/Membre/Mitglied Représentant/Vertegenwoordiger/ 
Vertreter

Suppléant/Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter

Premier LETERME
Premier belast met de 
Coördinatie van het Migratie- en 
asielbeleid

Mevr. Ina VANDENBERGHE
Kabinet

Mevr. Anne VAN DEN BUSSCHE
Kabinet

Vice-Premier Ministre et Ministre 
des Finances et des Réformes 
institutionnelles
REYNDERS

Mme Caroline GOSSELAIN
Cabinet

Mme Anne JUNION
Cabinet

Vice-eerste minister en Minister 
van Begroting
VANHENGEL

Dhr. Gijs BOUTE
Kabinet

Dhr. Karl VAN DE  BOSSCHE
Kabinet

Vice-premier en
Minister van Ambtenarenzaken, 
Overheidsbedrijven
VERVOTTE

Mevr. Annelies DE BACKER 
Kabinet 

Dhr. Koen DE BUSSER
Kabinet

Minister van Buitenlandse Zaken 
en Institutionele Hervormingen 
VANACKERE

Mevr. Véronique JOOSTEN
Administratie 

Mevr. Isabelle Heyndricks
Kabinet

Vice-Première Ministre
et Ministre des Affaires Sociales 
et de la Santé Publique 
ONKELINX

Mme Catherine DEDYE
Cabinet

Mevr. Isabel MOENS
Kabinet

Vice-Première Ministre et Ministre 
de l’Emploi et de l’Egalité des 
Chances
MILQUET

Mme Sylvie ROBERTI
Cabinet

Mme Véronique DE BAETS
Cabinet

Minister van Binnenlandse Zaken
TURTELBOOM

Mme Colette VAN LUL
Office des Etrangers

Dhr. Wim BONTINCK
Federale Politie, Centrale Dienst 
Mensenhandel

Ministre des Pensions et des 
grandes villes
DAERDEN
Ministre des PME, des 
Indépendants,  de l’Agriculture et 
de la Politique scientifique
LARUELLE

Mme Pauline BIEVEZ
Cabinet

M. Grégoire MOES
Administration

Minister voor Ondernemen en 
Vereenvoudigen
VAN QUICKENBORNE

Mme Isabelle MAHIEU
Administration

Dhr. Herman VAN DEN 
LANGENBERGH
Administratie

Minister van Justitie 
DE CLERCK

Mevr. Christel DE CRAIM
Dienst voor het Strafrechtelijk 
Beleid 

Minister van Defensie
DE CREM

M. Nicolas LANGE
Kabinet

Mevr. Charline DESMECHT
Kabinet

Ministre du Climat et de l’Energie 
MAGNETTE

M. Hervé GHYSELS 
Cabinet 

M. Philippe DETHEUX
Cabinet

Ministre de la Coopération au 
développement 
MICHEL

Mme Amélie 
DERBAUDRENGHIEN
Cabinet

Mevr. Berbel VRANCKEN

Staatssecretaris voor Mobiliteit 
SCHOUPPE

Mevr. Anne VANDENBERGHE
Administratie

Mevr. Anneliese HEEREN
Administratie
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Secrétaire d’Etat à l’Intégration 
sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté 
COURARD

Mevr. Magda DE MEYER 
Kabinet

M. Thierry MARTIN
Cabinet

Secrétaire d’Etat aux Affaires 
sociales, chargés des Personnes 
Handicapées
DELIZEE

Mme Christiane LEENAERTS
Cabinet

Secrétaire d’Etat au Budget et à 
la Politique des familles et à la 
politique de migration et d’asile
WATHELET

M. Philippe ANDRIANNE
Cabinet

M. Steven DE CANCK
Kabinet

2  Gouvernement flamand / Vlaamse regering / Flamische regierung

Lid/membre/Mitglied Représentant/Vertegenwoordiger/
Vertreter

Suppléant/Plaatsvervanger/
Stellvertreter

Vlaams Minister-President 
en Minister van Economie, 
Buitenlands Beleid, Landbouw 
en Visserij en Plattelandsbeleid 
PEETERS
Vice-Minister-President en 
Minister van Bestuurszaken, 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand 
BOURGEOIS

Mevr. Sadia CHOUKRI
Kabinet

Mevr. Daphne COSTES
Administratie

Vice-Minister-President en 
Minister van Wetenschappelijk 
Onderzoek en Innovatie, 
Overheidbedrijven, Media en 
Armoedebeleid 
LIETEN

Mevr. Liesbet STEVENS
Kabinet

Dhr. Tom VERMEIRE
Kabinet

Minister van Begroting en 
Financiën, Werk, Ruimtelijke 
ordening, Onroerend erfgoed en 
Sport 
MUYTERS

Mevr. Tinne STUKKENS
Kabinet

Mevr. Nicole BOSSAERTS
Kabinet

Minister van Jeugd, Gelijke 
Kansen, Onderwijs en Brussel 
SMET

Mevr. Suzy BLEYS
Kabinet

Dhr. Dirk MOORS
Kabinet

Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken 
CREVITS

Mevr. Minou ESQUENET
Kabinet

Dhr. Damien BENOIT
Kabinet

Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 
VANDEURZEN

Dhr. Jan DE RIDDER
Kabinet 

Dhr. Dirk BROOS/Mw Margot 
CLOET
Kabinet 

Vlaams minister van Leefmilieu, 
Natuur en Cultuur
SCHAUVLIEGE
Minister van Wonen,
Energie, Sociale Economie en 
Stedenbeleid 
VAN DEN BOSSCHE

Mevr. Tinne OP DE BEECK
Kabinet
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3  Gouvernement de la Communauté germanophone / Regering van de 
Duitstalige Gemeenschap / Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Lid/Membre/Mitglied Représentant/Vertegenwoordiger/
Vertreter

Suppléant/Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter

Ministerpräsident und Minister für 
lokale 

Behörden 
LAMBERTZ 

Bestimmt keinen Vertreter 

Minister für Familie, Gesundheit 
und Soziales 
MOLLERS

H. Guenther MANZ H. Marco ZINNEN

Minister für Unterricht, 
Ausbildung und Beschäftigung 
PAASCH

Bestimmt keinen Vertreter 

Ministerin für Kultur, Medien und 
Tourismus 
WEYKMANS

Bestimmt keinen Vertreter 

4  Gouvernement de la Communauté française / Regering van de Franse 
Gemeenschap / Regierung der Französischen Gemeinschaft

Lid/Membre/Mitglied Représentant/Vertegenwoordiger/ 
Vertreter

Suppléant/Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter

Ministre-Président DEMOTTE M. Pierre-Yves BOLEN
Cabinet

M. Joël MATHIEU
Cabinet

Vice- Ministre-Président 
et Ministre du Budget, des 
Finances, des Sports et 
de l’Enseignement de promotion 
sociale 
ANTOINE

Mme Geneviève LAZARON
Echevine de l’Enseignement et 
de la Petite enfance

Mme Lucie VANDENBOSCH
Groupe CdH du Parlement wallon

Vice-Ministre-Président et 
Ministre de l’enseignement 
supérieur 
MARCOURT

Mme Raymonde YERNA
Cabinet  

Mme Nadia LAHLOU
Cabinet

Vice-Ministre-Président et 
Ministre de l’Enfance, 
de la Recherche et 
de la Fonction Publique 
NOLLET

M. Laurent MONNIEZ
Cabinet

M. Paul GALAND
Cabinet

Ministre de la Culture, de 
l’Audiovisuel, de la Santé et de 
l’Egalité des chances 
LAANAN

Mme Catherine SPIECE
Conseillère à la cellule « Santé » 
du Cabinet 

Mme Alexandra ADRIAENSSENS
Directrice chargée de 
mission à l’administration de 
la Communauté française,  
Secrétariat général – Direction de 
l’égalité des chances

Ministre de la Jeunesse 
HUYTEBROECK

Mme Elodie VANDENBROUCKE
Cabinet

Mme Bénédicte HENDRICK

Ministre de l’Enseignement 
obligatoire 
SIMONET

Mme Marianne TILOT
Cabinet

Mme Hélène
JACQMIN
Cabinet
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5  Gouvernement wallon / Waalse Regering / regierung der Wallonischen 
Region

Lid/Membre/Mitglied Représentant/Vertegenwoordiger/
Vertreter

Suppléant/Plaatsvervanger/
Stellvertreter

Ministre-Président
DEMOTTE

Mme Sophie LEQUERTIER
Cabinet

M. Joël MATHIEU
Cabinet

Vice-Ministre-Président et 
Ministre du Développement 
durable et de la Fonction 
publique NOLLET

M. Laurent MONNIEZ
Cabinet

M. Paul GALAND
Cabinet

Vice-Ministre-Président et 
Ministre du Budget, 
des Finances, de l’Emploi et
de la Formation
 ANTOINE

Mme Geneviève LAZARON
Echevine de l’Enseignement et 
de la Petite enfance

Mme Lucie VANDENBOSCH
Groupe CdH du Parlement wallon

Vice- Ministre-Président et 
Ministre de l’Économie, des 
PME, du Commerce extérieur 
et des Technologies nouvelles 
MARCOURT 

Mme Raymonde YERNA
Cabinet

Mme Jacqueline JOURNEE
Cabinet

Ministre des Travaux publics, de 
l’Agriculture, de la Ruralité et du 
Patrimoine 
LUTGEN

Mme Coralie BONNET
Cabinet

Mme Anne-Françoise MOUTON
Cabinet

Ministre de la Santé, de l’Action 
sociale et de l’Egalité des 
chances, TILLIEUX 

M. Luc MERTENS
Cabinet

Mme Mélissa WALKA
Cabinet

Ministre des Pouvoirs locaux et 
de la Ville 
FURLAN

Mme Delphine HERNALSTEEN
Cabinet 

M. Marco ALIBONI
Cabinet

Ministre de l’Environnement, 
de l’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité 
HENRY

M. Dominique PERRIN
Cabinet

M. Pierre CASTELAIN
Cabinet

6  Gouvernement Région de bruxelles –Capitale / Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest / regierung der Region Brüssel-Hauptstadt

Lid/Membre/Mitglied Représentant/
Vertegenwoordiger/Vertreter

Suppléant/Plaatsvervanger
/Stellvertreter

Minister GROUWELS
Belast met Openbare Werken, 
Vervoer, Gewestelijke en 
gemeentelijke Informatica, 
Gelijkekansenbeleid en de Haven 
van Brussel

Dhr. David VITS
Kabinet

Dhr. Ghenio DE ANGELIS  
Kabinet 

Ministre CEREXHE
Compétent en matière de 
l’Emploi, de l’Economie, en 
ce compris la politique de 
revitalisation économique 
des quartiers et le Commerce 
extérieur, de la Politique agricole 
et de la Recherche scientifique 
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Ministre-Président PICQUE
Compétent en matière des 
Pouvoirs subordonnés, de 
l’Aménagement du Territoire, 
en ce compris les monuments 
et sites, de la Propreté 
publique,de la Coopération 
au Développement et de la 
Satistique régionale

M. Olivier KIESECOMS M. Stéphane AUJEAN
Observatoire de l’Enfance

Secrétaire d’Etat DOULKERIDIS
Compétent en matière 
du Logement, de la Lutte contre 
l’Incendie et l’Aide médicale 
urgente
Ministre HUYTEBROECK
Compétente en matière de 
l’Environnement, de l’Energie, 
de la Politique de l’Eau, de 
la Rénovation rurale et la 
conservation de la nature, de la 
Lutte contre l’Incendie, l’Aide 
médicale urgente,du Logement 
et la rénovation urbaine

Mme Cécile GIRBOUX
Cabinet 

M. Bernard MATHIEU
Cabinet

Secrétaire d’état KIR
Compétent en matière de 
l’Urbanisme et de la propreté 
publique
Staatssecretaris DE LILLE
Belast met Vervoer (met 
uitsluiting van de bevoegdheid 
over de MIVB en de 
infrastructuur van het openbaar 
vervoer en met uitsluiting 
van het parkeerbeleid en 
Cambio), Gelijkekansenbeleid, 
Openbaar Ambt en Beleid tot 
administratieve vereenvoudiging
Minister VANRAES/Minister 
VANHENGEL
Belast met Financiën, Begroting, 
Openbaar Ambt, Externe 
Betrekkingen en Beleid tot 
administratieve vereenvoudiging

Mevr. Ethel SAVELKOUL
Kabinet 

Mme. Brigitte PATERNOSTRE
Administration

7  Collège de la Commission Communautaire  française / College van 
de Franse Gemeenschapscommissie / Kollegium der Französischen 
Gemeinschaftscommission

Lid/Membre/Mitglied Représentant/Vertegenwoordiger/
Vertreter

Suppléant/Plaatsvervanger/
Stellvertreter

Secrétaire d’Etat DOULKERIDIS
Président du Collège
compétent en matière 
du Budget, de l’Enseignement, 
du Tourisme et des Relations 
internationales

M.Karim MAJOROS
Cabinet

Mme Isabelle VANLATHEM
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Ministre CEREXHE
Membre de la COCOF, 
compétent en matière de la 
Fonction publique, de la Politique 
de la Santé et de la Formation 
professionnelle des Classes 
moyennes

M. Dominique MAUN M. Vincent GIROUL

Ministre  HUYTEBROECK
Membre de la COCOF, 
compétente en matière de la 
Politique d’Aide aux Personnes 
Handicapées

Mme Manoëlle VELGHE Mme Marie CARTON

Ministre-Président PICQUE
Membre de la COCOF, 
Compétent en matière de la 
Cohésion sociale

M. Olivier KIESECOMS M. Stéphane AUJEAN

Secrétaire d’état KIR
Membre de la COCOF,
compétent en matière 
de la Formation professionnelle 
et de la Culture

Mme Joëlle DEWALHENS Mme Sophie BERLAIMONT

8  Collège réuni de la Commission communautaire commune / Verenigd 
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie / Vereinte 
Kollegium der gemeinsamen Gemeinschaftscommission

Lid/Membre/Mitglied Représentant/
Vertegenwoordiger/Vertreter

Suppléant/Plaatsvervanger/
Stellvertreter

Ministre-Président PICQUE
président de la COCOM

M. Olivier KIESECOMS Mme Brigitte PATERNOSTRE

Ministre CEREXHE
Membre de la COCOM, 
compétent en matière de la 
Politique de la Santé et de la 
Fonction publique

M. Philippe HENRY de 
GENERET

Mme Khadija BOUDIBA

Ministre HUYTEBROECK
Membre de la COCOM,
compétente en matière de la 
Politique d’Aide aux Personnes, 
des Finances, du Budget et des 
Relations extérieures 

Mme Véronique GAILLY Mme Brigitte PATERNOSTRE
Directrice du Service de l’Aide 
aux personnes

Minister VANRAES
Lid van de GGC, belast 
met Gezondheidsbeleid, 
Financiën, Begroting en Externe 
Betrekkingen

Mevr. Ethel SAVELKOUL
Attaché kabinet

Mevr. Sophie VERHAEGEN

Minister GROUWELS 
Lid van de GGC, belast met 
het Beleid inzake Bijstand aan 
Personen en Openbaar Ambt

Dhr. David VITS
Kabinet

Dhr. Ghenio DE ANGELIS
Kabinet
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c   MeMbres Avec voix consultAtive / leden Met rAAdgevende steM /
Mitglieder Mit berAtender stiMMe-Art. 3.2-M Ac/sA/ZA                                                                                                                  

Instantie/Instance/
Instanz

Représentant/Vertegenwoordiger/ 
Vertreter

Suppléant/Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter

Collège des Procureurs généraux M. Lucien NOUWYNCK
Parquet général près la Cour 
d’Appel de Bruxelles

Co – plaatsvervangers / Co – 
suppléants / Co-Stellvertreter:
1.  M. Pierre RANS
2. Mme Jacqueline DEVREUX
3.  Mevr Godelieve DENEULIN
4. Mevr Annelies LINDEMANS

Vereniging van de Vlaamse 
Provincies

Dhr. Marc WELLENS

Union des Villes et Communes de 
Wallonie

Mme Thérèse-Marie BOUCHAT

Coordination des ONG pour les 
Droits de l’Enfant

1.  M. Benoît VAN KEIRSBILCK, 
Défense des Enfants 
International (DEI), section  
belge francophone 

2.  Dhr Hans DE GREVE
Plan België

3.  Mme Frédérique VAN 
HOUCKE,  CODE 

Mme Cécile CROSSET
Ligue des familles
Mme Valerie PROVOST
CODE

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen 1.  Mevr Karin MAES
     Kinderrechtswinkels
2.  Mevr Christine MELKEBEEK 
     Defence for Children    
     International
3.  Mevr Nele WILLEMS
     Kinderrechtencoalitie

1.  Mevr Nele DESMET
     Kinderrechtswinkels
2.  Mevr Annemie  
     DRIESKENS
     Gezinsbond
3.  Dhr Jef  GEBOERS
     Kinderrechtencoalitie

Belgisch Comité voor UNICEF
Comité belge pour UNICEF

Mme Maud DOMINICY 1.  Mme Alao KASONGO
2.  Mevr.  Gaelle BUYSSCHAERT

Rat der Deutschsprachigen 
Jugend

Catherine WEISSHAUPT

Orde van Vlaamse Balies Dhr Geert DECOCK
Advocaat Balie Gent
Voorzitter Unie van 
Jeugdadvocaten

Association de la Ville et des 
Communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale

M. Marc THOULEN
Directeur

Conseil Interuniversitaire de la 
Communauté française

1. M. Olivier DE SCHUTTER 
(UCL) Département de droit 
international, Charles de 
Visscher, CPDR

2. M. Jacques FIERENS (FUNDP)
    Département de Droit

Vlaamse Interuniversitaire Raad 1. Prof. Paul LEMMENS 
KULeuven, Faculteit 
Rechtsgeleerdheid

2. Prof. Wouter VANDENHOLE 
UA, Faculteit 
Rechtsgeleerdheid

1. Prof. Johan PUT
Faculteit K.U. Leuven  
Rechtsgeleerdheid

2. Prof. Frederik SWENNEN
    UA, Faculteit 

Rechtsgeleerdheid
Kinderrechten-commissaris Dhr. Bruno VANOBBERGEN 1. Mevr. Mie JACOBS

2. Mevr. Hilde CNUDDE
3. Mevr. Leen ACKAERT

Délégué général aux Droits de 
l’enfant

M. Bernard DE VOS M. Stéphan DURVIAUX
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Ombudsman de la Communauté 
germanophone

M. Cédric LANGER

Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en voor 
Racismebestrijding/
Centre pour l’Egalité des 
Chances et la Lutte contre le 
Racisme

Mme Julie LEJEUNE 1. Mme Patricia LE COCQ
2. Mme Françoise DE BOE

Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten

Mevr. Jeanine BELLENS

Unie der Nederlandstalige 
Jeugdmagistraten

Mevr. Dominique ROOMS
Jeugdrechter Brugge

Dhr. Ignace DEVOS
Substituut – procureur des 
Konings

Vlaamse Scholierenkoepel Mevr. Veerle DREEMEERSCH
Association des Provinces 
wallonnes

Mme Annick BEKAVAC
Directrice

Comités voor Bijzondere 
Jeugdzorg

Mevr. Virna SAENEN
Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin

Mevr. Carine DE WILDE 
Dhr. Johan VAN DER 
AUWERAERT

Vlaamse Jeugdraad Mevr. Barbara POPPE Mevr. Joke ANTHONISSEN
Vertegenwoordigers van de 
erkende Vlaamse administraties 
en instellingen

1. Dhr. Jan VANHEE
    Ministerie van de Vlaamse 
    Gemeenschap
    Administratie Cultuur, Jeugd,
    Sport en media
2. Mevr. Kaat HUYLEBROECK
    Administratie Onderwijs en    

Vorming

1. Dhr. Joost VAN HAELST 
Coördinator Kinderrechten 
Agentschap Sociaal-
Cultureel werk voor Jeugd en 
Volwassenen 

2. Mevr. Rita VAN DURME
Administratie Onderwijs en 
Vorming

Conseil de la Jeunesse 
d’Expression Française

1. M. Olivier GEERKENS
    Coala ASBL
2. M. Alexandre AZER-NESSIM
    Secrétaire général

Représentants d’administrations 
et d’institutions reconnues de la 
Communauté française

1. Mme Malvina GOVAERT
    Observatoire de l’Enfance, de 

la      Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse

2. Mme Marie-Christine   
MAUROY

    Office  de la Naissance et de 
l’Enfance

M. Michel VANDEKEERE
Coordinateur a. i. 
Observatoire de l’Enfance, de 
la Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse 

Ordre des barreaux francophones 
et germanophone de Belgique

Mme Cécile DELBROUCK
Advocat au barreau de Liège

M. Juan VERLINDEN
Advocat au barreau de Bruxelles 

Deutschsprachigen
Administrationen

Bestimmen keinen Vertreter

Union francophone des 
Magistrats de la Jeunesse

M. Eric JANSSENS Mme Françoise MAINIL

Union des Conseillers et des 
Directeurs de l’aide à la jeunesse

M.  Gérard HANSEN M. Dominique MOREAU

d observAteurs / WAArneMers / beobAchter (Art.7 Ac/sA/ZA)

Nom/Naam ___ Organisation/
Organisatie

Représentant/Vertegenwoordiger/ 
Vertreter

Suppléant/Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter

Senaat Mevr.  Sabine DE BETHUNE Mevr. Veerle DE ROOVER
Vlaams Parlement Mevr. Katrien SCHRYVERS
Parlement Wallon Mme Véronique SALVI Mme Chantal BERTOUILLE
Parlement de la Communauté 
française
Parlement francophone bruxellois Mme Caroline DESIR
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Chambre des Représentants Mme Marie-Christine MARGHEM
Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale
Parlement de la Communauté 
germanophone 

Bestimmt keinen Beobachter

e uitvoerend bureAu / bureAu exécutif / exekutivbüro

Lid/Membre/Mitglied Suppléant/Plaatsvervanger/
Stellvertreter

Gouvernement fédéral /
 Federale Regering / Föderal- 
 regierung

Mme Paule SOMERS/Dhr Tom 
VAN WYNSBERGE

Gouvernement de la 
Communauté française /
Regering van de Franstalige 
Gemeenschap/Regierung der 
Französischen Gemeinschaft

M. Benoît PARMENTIER Mme Dominique ROSSION

Gouvernement flamand /
Vlaamse Regering/Flamische 
Regierung

Mevr. Suzy BLEYS Dhr. Jan DE RIDDER

Collège Réuni de la 
Commission Communautaire 
Commune/Verenigd College 
van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie /
Vereinte Kollegium 
der Gemeinsamen 
Gemeinschaftscommission 

Mme Magali PLOVIE

Orde van Vlaamse
Balies

Dhr. Geert DECOCK (ontslag 
genomen op 3 maart 2011)

Vice – Voorzitter / 
Vice – Président /
Vizepräsident

Dhr. Jan VANHEE Dhr. Joost VAN HAELST

Vice – Président / 
Vice – Voorzitter/ Vizepräsident
Voorzitter/ Présidente/Präsident Mevr. Sarah D’HONDT

f secretAriAAt nAtionAle coMMissie voor de rechten vAn het kind / 
secretAriAt coMMission nAtionAle pour les droits de l’enfAnt 

Mevr. Siska VAN DE WEYER

M. David DUCULOT
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Bijlage 3: Activiteiten Commissie

1 Organisatie van vergaderingen binnen de NCRK

A. Werkgroepen

Expertenwerkgroep ‘advies betreffende eerste rapport van België over het verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap’: 16 mei 2011 en voorafgaande en daaropvolgende 
elektronische consultaties.

B. Bureauvergaderingen

1 februari 2011: aanstelling overheidscoördinatoren en samenwerkingsmodaliteiten, bespreking 
van de globale methodologie en timings betreffende de opvolging van de evaluatie van de 
werking van de Commissie, de noodzaak tot uitwerking van een canvas de rapport périodique, 
organisatie van de opvolging en kenbaarmaking van de Concluding Observations, voorstelling 
van het NCRK-advies betreffende het nieuwe ontwerp van protocol houdende instelling van een 
communicatieprocedure bij het IVRK, bespreking met betrekking tot het advies gevraagd aan de 
NCRK betreffende het ontwerp van eerste rapport van België over de toepassing van het verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap.

8 april 2011: beslissing aangaande meerdere vragen tot opvolging, onder meer betreffende 
de Concluding Observations en de wenselijke taakverdeling tussen de stemgerechtigde 
leden en de overheidscoördinatoren; bespreking voorstel van taakomschrijving van de rol van 
overheidscoördinator voor de redactie en opvolging van kinderrechtenrapporten; bespreking 
en goedkeuring van het ontwerp van jaarverslag 2010 en beslissing welk gevolg op elk 
overheidsniveau gegeven zal worden aan de Slotbeschouwingen van het Comité (CO) en de 
Doelstellingen voor de toekomst opgenomen in het IVRK- en OPSC-rapport (DT). 

27 mei 2011: bespreking van het ontwerp van lastenboek betreffende de externe audit van de 
NCRK en bespreking van het advies van de expertenwerkgroep “Advies betreffende eerste 
rapport van België over het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een 
Handicap” evenals zijn opvolging op nationaal vlak. 

19 oktober 2011: bespreking stand van zaken budget 2011 en 2012; bespreking van het vertrek 
van secretaresse Myriam Dewaelheyns en het aangekondigde vertrek van David Duculot; 
planning van de komende plenaire zittingen; voorstelling van het lopende project houdende 
ontwerp van rapportagesjabloon.

C. Vergaderingen met de stemgerechtigde leden

8 april 2011: cf supra

27 mei 2011: cf supra

19 oktober 2011: cf supra
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D. Vergaderingen met de personen die de redactie van documenten betreffende 
kinderrechten coördineren in opdracht van hun overheid

19 januari 2011: overleg met het oog op de opvolging van de slotbemerkingen, aan de 
hand van een overzicht, opgesteld door het secretariaat, dat de slotbeschouwingen van 
het VN-Kinderrechtencomité kadert met nuttige randinformatie, incl. een verwijzing naar 
relevante doelstellingen voor de toekomst opgenomen in het IVRK- en OPSC-rapport en 
naar de aanbevelingen die in plenaire zitting van 28 juni 2010 zijn geformuleerd n.a.v. de 
slotbeschouwingen.

21 februari 2011: voortzetting overleg met het oog op de omschrijving van de rol van 
‘overheidscoördinator voor de redactie van kinderrechtendocumenten’ en met het oog op de 
opvolging van de slotbemerkingen. 

5 oktober 2011: bespreking met de coördinatoren voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap 
van de krachtlijnen van een voorstel van sjabloon voor het periodiek rapport van België 
betreffende het IVRK.

16 november 2011: voortzetting bespreking met het oog op de uitwerking van een sjabloon voor 
het periodiek rapport van België betreffende het IVRK.

E. Vergaderingen op secretariaatsniveau  

Op regelmatige basis, met een gemiddeld tweewekelijks ritme, vond stafoverleg plaats. 

2 Vergaderingen met derden

11 en 12 januari 2011: gesprekken met het oog op de selectie van een nieuwe secretaresse, 
Directie P&O,  Dienst Selectie FOD Justitie.

18 januari 2011: overleg met Dhr. Danny Spitaels, FOD Justitie, betreffende de financiële 
rapporten 2007-2010.

6 mei 2011: bespreking stageverloop met Dhr. Michaël De Greve.

11 mei 2011: overleg met Dhr Gillain, attaché analyse openbare aanbestedingen, FOD Justitie, 
met het oog op de opstelling van een lastenboek voor een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking met het oog op een externe evaluatie van de werking van de NCRK.

6 juni 2011: overleg op kabinet Minister Smet, Vlaams coördinerend minister kinderrechten, 
m.b.t. het ontwerp van Vlaams Actieplan Kinderrechten.

5 oktober 2011: deelname aan de stuurgroepvergadering georganiseerd door Lentic en KUL in 
het kader van de evaluatie van de werking van de NCRK.

10 oktober 2011: voorbereidende vergadering met het oog op de selectie van een nieuwe 
secretaresse, Directie P&O, Dienst Selectie FOD Justitie.

17 / 18 / 20 / 21 / 24 oktober 2011: gesprekken met het oog op de selectie van een nieuwe 
secretaresse, Directie P&O, Dienst Selectie FOD Justitie.
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Bijlage 4: Publicaties betreffende de NCrK

Sarah D’HONDT, “Op weg naar een optioneel protocol bij het IVRK houdende instelling van een 
klachtprocedure, Advies van 26 januari 2011 van de NCRK-expertenwerkgroep, aangevuld met 
een algemene kadering van het dossier”, TJK 2011, 78-83.

Vermelding NCRK in “Politiek Zakboekje Instellingen”, editie 2012 en “Mémento des Institutions 
2012”, Wolters/Kluwer (sinds 2008).

 



32

Bijlage 5: Externe vergaderingen, studiedagen, congressen en 
representaties

De Voorzitter en het Secretariaat van de NCRK gaven op volgende 
gelegenheden, studiedagen, congressen en in het kader van universiteitscolleges 
toelichting bij de werking van de NCRK:

22 maart 2011: gastles over de NCRK en het periodieke IVRK-rapport, keuzevak Rechten van 
het kind, Universiteit Gent, Prof. Freya Van der Laenen.

7 december 2011: Amnesty International België, Conferentie over de oprichting van een Nationaal 
Mensenrechteninstituut, Brussel.

De voorzitter en het Secretariaat van de NCRK woonden ook volgende 
studiedagen, congressen, werkgroepen en voorstellingen bij om op de hoogte te 
blijven van onderzoek, wetgeving en ontwikkelingen:

18 januari 2011: CoorMulti-overleg m.b.t. het ontwerp van protocol bij het IVRK houdende 
klachtenprocedure.

7 februari 2011: CoorMulti-overleg ter bepaling van het Belgisch standpunt voor het tweede deel 
van de tweede zitting van de OEWG met het oog op de uitwerking van een klachtenprocedure bij 
het IVRK (incl . bespreking derde NCRK-expertenwerkgroepadvies) (voorzitter afwezig wegens 
ziekte – waargenomen door plaatsvervangend vice-voorzitter Joost Van Haelst).

10 maart 2011: CoorMulti-overleg met betrekking tot de redactie van het eerste Belgische 
rapport betreffende de toepassing van het Verdrag houdende de rechten van personen met een 
handicap.

25 maart 2011: Agentschap sociaal – cultureel werk voor jeugd en volwassenen, Vlaamse 
overheid, vergadering reflectiegroep jeugd- en kinderrechten (opvolging Concluding 
Observations en doelstellingen voor de toekomst opgenomen in het Belgische IVRK- en OPSC-
rapport, werkzaamheden aan het Vlaams actieplan kinderrechten, uitwerking van een Vlaams 
Jongerenpact 2020), Brussel.

25 maart 2011: Vlaams Kinderrechtencommissariaat, “Living rights and translations: implementatie 
van kinderrechten in (minstens) twee richtingen”, lezing door Prof. Karl Hanson, Brussel.

28 maart 2011: subwerkgroep “child friendly” binnen de ‘Groupe de suivi CIDE’ : redactie van 
een child-friendly versie van de Concluding Observations.

29 maart 2011: CoorMulti - overleg ter voorbereiding van de UPR-presentatie van België, Brussel.

31 maart 2011: vergadering opvolgingsgroep ‘groupe de suivi CIDE’ (evaluatie van de acties 
ondernomen door de regering in het kader van het actieplan  betreffende de kinderrechten, 
goedgekeurd in december 2008 : voorstelling intelligent formulier en vorming van de 
correspondenten kinderrechten), Communauté française, OEJAJ. 

7 april 2011: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Vlaamse overheid, 
‘Dialoogdag Vlaams Actieplan kinderrechten’, Brussel.

10 mei 2011: Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor jeugd en volwassenen, Vlaamse overheid, 
vergadering reflectiegroep jeugd- en kinderrechten (bespreking Vlaams Actieplan Kinderrechten), 
Brussel.
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19 mei 2011: Kinderrechtencoalitie, open forum ‘Toegang tot de gezondheidszorg / kinderrechten 
in het ziekenhuis’, Gent.

8 juni 2011: CoorMulti-overleg: bespreking met het maatschappelijk middenveld van het ontwerp 
van initieel rapport van België betreffende het verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap, voorstelling advies NCRK-expertenwerkgroep, Brussel.

15 juni 2011: Kinderrechtencoalitie, open forum ‘Geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie’, 
Schaarbeek.

16 juni 2011: Kinderrechtswinkel, studiedag ‘De rechtspositie van de minderjarige patiënt’, Gent.

21 juni 2011: CoorMulti-overleg betreffende het Universeel Periodiek Onderzoek van België door 
de V.N.-Mensenrechtenraad. Debriefing voor het maatschappelijk middenveld op basis van het 
ontwerpverslag van de UPR-werkgroep. 

29 juni 2011: Vlaamse Jeugdraad, presentatie van de resultaten van de bevraging van 
minderjarigen ter voorbereiding van de opstelling van het Jongerenpact 2020, Brussel.

15 juli 2011: CoorMulti-overleg: bespreking van het ontwerp van ‘Core Document’ 
(basisdocument) dat wordt toegevoegd bij de nationale verslagen van België volgens de 
voorziene rapportageprocedures bij de internationale instrumenten over mensenrechten.

08-25 augustus 2011: intensieve zomercursus Frans, Siska Van de Weyer.

4 en 29 augustus 2011: POD Maatschappelijke Integratie, bijdrage aan Ad hoc-werkgroep 
kinderarmoede target in het Nationaal hervormingsprogramma (Europe 2020) (in het ruimere 
kader tevens van de NAP (nationaal actieplan sociale inclusie) werkgroep indicatoren), Brussel.

23 september 2011: Kinderrechtencommissariaat, presentatie dossier ‘Geweld, gemeld en 
geteld’, Brussel.

30 september 2011: Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor jeugd en volwassenen, Vlaamse 
overheid, vergadering reflectiegroep jeugd- en kinderrechten (bespreking Vlaams Actieplan 
Kinderrechten), Brussel.

5 oktober 2011: Kinderrechtencommissariaat, presentatie dossier ‘(In)druk. Gedragsstoornis of 
niet? Het kind achter het label’, Brussel.

7 oktober 2011: Kenniscentrum Kinderrechten, Post- Academische vorming ‘kinderrechten 
tussen individuele responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid - Algemene 
introductie: Verantwoordelijkheid vanuit een kinderrechtenperspectief’, Gent.

7 oktober 2011: CoorMulti-overleg betreffende de vragenlijst van de VN bijzondere rapporteur 
inzake geweld.

14 oktober 2011: Kenniscentrum Kinderrechten, Post- Academische vorming ‘kinderrechten 
tussen individuele responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid – Baas over 
eigen lijf en leven’, Antwerpen.

14 oktober 2011: vergadering opvolgingsgroep ‘groupe de suivi CIDE’ (evaluatie van de acties 
ondernomen door de regering in het kader van het actieplan  betreffende de kinderrechten, 
goedgekeurd in december 2008 : voorstelling intelligent formulier en vorming van de 
correspondenten kinderrechten), Communauté française, OEJAJ.

28 oktober 2011: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG), Studiedag ‘Wel en Wee 
in Vlaanderen, Een wetenschappelijke kijk op welzijns- en gezondheidszorg’, Leuven.
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28 oktober 2011: vergadering opvolgingsgroep ‘groupe de suivi CIDE’ (voortzetting van de 
evaluatie van de maatregelen genomen door de regering en het actieplan  2011-2014 van 
de Franse Gemeenschap aan het parlement van de Franse Gemeenschap : voorstelling en 
bespreking), Communauté française, OEJAJ.

8 november 2011: POD Maatschappelijke Integratie, Vergadering ter voorbereiding van de 
Europese Aanbeveling rond kinderarmoede en kinderwelzijn, Brussel.

17 november 2011: Kinderrechtencoalitie, Slot Open Forum ‘kinderrechten in de Gezondheidszorg’, 
Brussel.

18 november 2011: Kenniscentrum Kinderrechten, Post- Academische vorming ‘kinderrechten 
tussen individuele responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid – De rechtspositie 
van jongeren: groei naar verantwoordelijkheid?’, Leuven.

22 november 2011: DGAJ Communauté française, studiedag ‘La participation des jeunes, un 
enjeu éducatif. Quels outils pédagogiques ? Quelles méthodologies pour recueillir la parole des 
jeunes ?’, Luik.

23 november 2011: Europese Commissie, DG Justice, 6th European Forum on the Rights of the 
Child, Brussel.

25 november 2011: Kenniscentrum Kinderrechten, Post- Academische vorming ‘kinderrechten 
tussen individuele responsabilisering en maatschappelijke verantwoordelijkheid – ‘‘Harde 
aanpak’ van jeugddelinquentie: waar zijn de kinderrechten?’, Brussel.

29 november 2011: Hoge Gezondheidsraad, Studiedag ‘Jongeren in troebel water?, 
gedragsstoornissen in context’, Brussel.

2 december 2011: Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor jeugd en volwassenen, Vlaamse 
overheid, vergadering reflectiegroep jeugd- en kinderrechten (kwaliteitsvol informeren over 
kinderrechten; opvolging acties Vlaams Jeugdbeleidsplan en Vlaams Actieplan), Brussel.

15 december 2011: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Seminarie ‘De 
rapporteringssystemen over de toepassing van internationale verdragen betreffende sociale 
rechten doorheen de tijd, Brussel.

Participation à des conseils d’avisDeelname aan adviesraden 

Systematisch: deelname aan de ‘Reflectiegroep Jeugd- en Kinderrechten’ en aan de ‘groupe de 
suivi CIDE’ (cf supra).

13 mei 2011: deelname aan de adviesraad van het KeKi (Kenniscentrum Kinderrechten), Brussel.

24 oktober 2011: try-outlunch Keki Databank, Brussel.
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Bijlage 6: Vormingen en behaalde certificaten

David Duculot: universitaire vorming in de pedagogie, Université de Rouen, France (eindwerk: 
“La formation à la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant de professionnels 
travaillant pour et avec des enfants”).

Siska Van de Weyer: intensieve zomercursus Frans en gecertificeerde opleiding ‘professioneel 
schrijven’.

Taalcertificaten Selor:

- Sarah D’hondt (bewijs van taalkennis Frans – certificaat artikel 12);

- Siska Van de Weyer (bewijs van taalkennis Frans – certificaat artikel 8);

- David Duculot (bewijs van taalkennis Nederlands – certificaat artikel 9).

KeKi, Post-academische vorming kinderrechten: Siska Van de Weyer en Sarah D’hondt: 
vormingsdagen: 7 en 14 oktober, 18 en 25 november.
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