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Voorwoord 

 

Dit werkingsverslag vat op beknopte wijze de werkzaamheden samen die de Nationale 

Commissie voor de Rechten van het Kind tussen 2015 en april 2016 heeft verricht.  

 

De NCRK maakte in 2015 een belangrijke herstructurering door die een positieve dynamiek 

op gang heeft gebracht.  

Tot juni 2015 functioneerde de Commissie aan de hand van een klassiek ledenbestand met 

loutere opdeling tussen stemgerechtigde en adviserende leden. Deze laatste waren sinds 

meerdere jaren niet meer vertegenwoordigd in het Commissiebureau. 

In juni 2015 is deze structuur geëvolueerd naar een werkbaarder organigram met 

intergouvernementeel orgaan (GOV, samengesteld uit de stemgerechtigde leden), een 

adviesorgaan (ADV, samengesteld uit en aangesteld door de adviserende leden) en een 

Bureau waarin beide vertegenwoordigd zijn. GOV wordt bovendien ondersteund door de 

aanspreekpunten per entiteit. Het huishoudelijk reglement werd in die zin gewijzigd.  

 

Dit rapport presenteert enkele eerste inhoudelijke resultaten van deze herstructurering: het 

adviesorgaan verstrekte op een half jaar tijd drie adviezen. Hun navolging werd verzekerd in 

de aanloop naar een plenaire zitting die plaatsvond op 22 februari 2016. U leest er meer over 

in dit rapport en de bijlagen. 

Daarnaast werden in 2015 de voorbereidingen aan het gecombineerde vijfde en zesde 

periodieke IVRK-rapport van België opgestart en werd advies en informatie verstrekt naar 

aanleiding van meerdere internationale studies en rapporteringen over (onder meer) 

kinderrechten.  

 

De voornaamste activiteit van het NCRK-secretariaat, naast de grondige ondersteuning van 

de genoemde organen, gaf gevolg aan een cruciaal verzoek van het V.N.-

Kinderrechtencomité in het kader van de periodieke kinderrechtenrapportage: het ten aanzien 

van kinderen gevoerde beleid uitdrukken in cijfergegevens.  

 

Het Kinderrechtenverdrag en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen van het VN-

Kinderrechtencomité werden gehanteerd als uitgangspunt om in ruim overleg (ruim 150 

partners) te komen tot een selectie van pertinente indicatoren. De gehanteerde participatieve 

aanpak heeft toegelaten om de ervaring van de betrokken actoren (beleid, administraties, 

middenveld) te benutten en heeft tevens het ownership bij deze actoren begunstigd.  

 

De nationale kinderrechtenindicatoren geven een indicatie van de situatie van kinderen 

gekoppeld aan hun recht op de bescherming van hun gezondheid, welzijn, onderwijs, vrije 

tijd en de bescherming van hun familieleven, en bijkomend van de situatie van kinderen in 

migratie of in contact met justitie.   

 

Bijzondere aandacht ging uit naar extra kwetsbare groepen (kinderen in armoede, 

buitenlandse minderjarigen, kinderen in contact met justitie, kinderen met een handicap, heel 

jonge kinderen), zowel op het vlak van de al dan niet beschikbaarheid van gegevens die op 

hen betrekking hebben als op het vlak van het al dan niet bestaan van sociale ongelijkheden.  

 

De publicatie contextualiseert de opgenomen gegevens maximaal om te komen tot een 

genuanceerde interpretatie. Tegelijk gaf ze de aanzet tot lobbywerk dat in 2015 is opgestart 

en zal worden voortgezet, om ertoe te komen dat alle kinderen worden bereikt. Specifieke 
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enquêtes voor moeilijk te bereiken groepen dienen de bestaande gegevens op termijn aan te 

vullen. Make them count… all of them!  

 

Het was me een genoegen om deze Commissie mee vorm te geven en vervolgens gedurende 

bijna negen jaar door haar kinderperiode te loodsen, met de bijhorende ups en downs. De 

Commissie is uitgegroeid tot een instelling die er staat. Ik heb er vertrouwen in dat op de 

ingeslagen weg dynamisch voortgegaan kan worden. De jarenlange vrijwillige inzet van 

zovele leden en een weliswaar kleine maar uiterst competente equipe sterken me in die 

overtuiging.  

 

Dank aan alle leden voor de vaak jarenlange samenwerking, in het bijzonder het adviesorgaan 

voor zijn charismatische vrijwillige engagement, het intergouvernementeel orgaan, het 

uitvoerend Bureau waarin beide organen zetelen, de grote inzet van de dienstdoend Vlaams 

ondervoorzitter en het intensieve maar helaas kortstondige Franstalige ondervoorzitterschap. 

Bovenal gaat mijn dank uit naar het NCRK-secretariaat dat in moeilijke omstandigheden 

steeds uitstekend werk heeft geleverd. 

 

 

 

Sarah D’hondt, Voorzitter 

  18 maart 2016 
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Hoofdstuk 1: De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

 

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

van het Kind 

 

1.1. Samenstelling 

 

Het secretariaat bleef in 2015 onderbemand: de Nederlandstalige attaché werd niet 

vervangen. Sinds eind 2011 wordt de voorzitter ondersteund door slechts één universitair 

medewerker en een halftijdse secretaresse. De universitaire medewerkster nam 

moederschapsverlof van 22 juni tot 5 oktober 2015. 

 

1.2. Financiële middelen 

 

Voor het werkingsjaar 2015 hebben alle betrokken Regeringen een bijdrage ingeschreven in 

hun begroting berekend op basis van een totaal budget van € 234.000. De federale regering 

plande zijn bijdrage op te trekken tot € 125.000. Dit bedrag werd aangevuld met een deel van 

het restsaldo van de voorgaande jaren om de NCRK aldus over een totaalbudget van € 

257.989,61 te laten beschikken.  

 

Evenals tijdens
 
de voorgaande werkingsjaren, heeft de Federale Regering haar bijdrage 

beperkt tot de personeelskosten van de attaché en secretaresse en de kosten van hun openbaar 

transport. Het saldo wordt sinds 2009, in tegenstelling tot de jaren 2007 en 2008, niet langer 

achteraf overgemaakt op de post “werkingskosten”. Voor het jaar 2015 levert dit een 

minderontvangst op van € 62.822,76. Wel dient er in dit verband aan te worden herinnerd dat, 

zoals de bijlage bij het samenwerkingsakkoord vermeldt, de federale overheid naast diens 

financiële bijdrage tevens instaat voor de huisvesting van het Commissiesecretariaat.  

 

De Franse Gemeenschapscommissie heeft een betalingsachterstand van € 1.170. 

 

Het totale voor 2015 verkregen budget bedroeg € 178.007,24. 

 

€ 183.275,72 werd benut van de ten belope van € 257.989,61 goedgekeurde begroting.  

 

Het totale eindsaldo bedroeg op 31 december 2015 € 10.721,13.  

 

Een overzicht gaat als bijlage 1.  

 

2. De Vicevoorzitters 

 

Het Nederlandstalige vicevoorzitterschap (Vlaamse overheid) werd opnieuw 

plaatsvervangend waargenomen door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 

Volwassenen (afdeling Jeugd), in de persoon van Dhr. Joost Van Haelst, coördinator 

kinderrechten. 

 

Het Franstalige vicevoorzitterschap bleef oningevuld. 
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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 leden
1
. 

 

In 2015 was het Bureau als volgt samengesteld: 

 

Mevr. Sarah D’hondt, voorzitter NCRK 

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

Dhr. Alfons Vanheusden vertegenwoordiger Federale Regering (plaatsvervanger: Mevr. 

Sandra Stainier) 

Dhr. Filip Michiels, vertegenwoordiger Vlaamse Regering (plaatsvervanger: Dhr. Peter 

Casteur)  

Dhr. Benoît Parmentier, vertegenwoordiger Regering Franse Gemeenschap  

Dhr. Lander Piccart, vertegenwoordiger Verenigd College van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie  

 

 

Ingevolge de hervorming van de NCRK en de oprichting van twee organen ADV en GOV 

(juni 2015), hebben 3 vertegenwoordigers van ADV het Bureau vervoegd. Het betreft: 

 

Dhr. Jacques Fierens, vertegenwoordiger Conseil Interuniversitaire de la Communauté 

française  

Mevr. Farah Laporte, vertegenwoordiger Kinderrechtencoalitie Vlaanderen 

(plaatsvervangers: Dhr Robert Crivit en Mevr. Sibille Declercq) 

Dhr. Juan Verlinden, vertegenwoordiger Ordre des barreaux francophones et germanophones 

de Belgique  

Het Bureau en de stemgerechtigde leden vergaderden tot juni 2015 systematisch in onderling 

overleg. Ze namen de beslissingen van dagelijks bestuur, bereidden de oriëntaties voor 2015 

voor en verzekerden hun opvolging. Ook verleenden ze hun goedkeuring aan het 

werkingsverslag 2014. 

 

 

4. De leden  

 

De ledenlijsten voor het werkingsjaar 2015, die de samenstelling van de NCRK op 8 juni 

2015 en op 22 februari 2016 weergeven, gaan als bijlage 2. 

  

                                                 
1
 Art. 12 Huishoudelijk reglement. 
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Hoofdstuk 2: Werkzaamheden van de Commissie 

 

 

1. Bijdrage tot de redactie van documenten in verband met de rechten van het kind 

 

De voorzitter stond, in overleg met de aanspreekpunten van de overheden, in voor de 

coördinatie van de redactie van het hoofdstuk ‘kinderrechten’ in het tweede Belgische UPR-

rapport. 

 

 

2. Adviesopdracht waargenomen door voorzitter en secretariaat  

 

Voorafgaande opmerking:  

De timing van de onderstaande adviezen was systematisch dermate beperkt dat de voorzitter 

zich diende te beperken tot het uitbrengen van persoonlijke suggesties.  

 

Vanzelfsprekend werd daarbij het beginsel geëerbiedigd dat standpunten die mogelijk 

controversieel kunnen zijn vooreerst afgecheckt dienen te worden bij het Bureau. Dergelijke 

gelegenheid deed zich evenwel niet voor in 2015. 

 

2.1.  Ontmoeting met de VN special rapporteur on contemporary forms of slavery 

 

Op 23 februari 2015 ontmoette de voorzitster, op voorstel van de FOD Buitenlandse Zaken, 

de VN special rapporteur on contemporary forms of slavery, Mw Urmila Bhoola. Het gesprek 

ging van start met het issue ‘bedelen met kinderen’. De voorzitster benadrukte het algemeen 

gedeelde standpunt (overheden, NGO’s en Manifest van de ROMA van Brussel, 2007) dat 

een integratieve aanpak primeert boven een repressieve aanpak, met bijzondere aandacht voor 

scholing van minderjarigen. Aandacht werd gevraagd voor mensonwaardige tewerkstelling 

van minderjarigen binnen de informele economie, voor misbruik van minderjarigen bij het 

plegen van strafbare feiten (diefstal bv), voor ongecontroleerde vormen van informele 

pleegzorg over heel jonge niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Ook werd gewezen op 

de internationale verantwoordelijkheid van België en de Europese Unie in zijn geheel om 

noodhulp te verlenen aan slachtoffers van mensensmokkel aan de Europese buitengrenzen.  

 

2.2. Ontmoeting met de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa 

 

De voorzitster ontmoette op 15 september 2015 Dhr Muiznieks, mensenrechtencommissaris 

van de Raad van Europa, tijdens een gezamenlijk overleg met de Vlaamse 

Kinderrechtencommissaris en de Délégué général aux droits de l’enfant.  

 

De thema’s migratie, ROMA en handicap werden behandeld. 

 

De voorzitster vulde de standpunten van de kinderrechtencommissarissen aan met 

cijfermateriaal dat werd verzameld in het kader van het NCRK-project ‘Naar nationale 

kinderrechtenindicatoren’. Ook verstrekte ze informatie over het al dan niet bestaan van 

klachtenmechanismen in de betreffende sectoren.  
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2.3. Advies aan Service droits des jeunes in het kader van het project ‘duurzame 

oplossing’ 

 

De voorzitster maakte deel uit van de focusgroep voor het Belgische luik van de 

onderzoeksopdracht betreffende niet-begeleide minderjarigen van het European Commission 

Directorate –General Home Affairs, Asylum and Migration Fund. Het onderzoek resulteerde 

in het rapport ‘Solutions durables pour les mineurs étrangers non accompagnés en Europe’.  

 

2.4. Advies aan DEI Belgique in het kader van het project ‘children’s rights behind 

bars’ 

 

De voorzitster en het secretariaat werkten mee aan de organisatie van de studiedag “Een 

verbeterd toezicht op plaatsen van vrijheidsberoving voor minderjarigen » (8 mei 2015) 

waaraan een ruime vertegenwoordiging van de betrokken sectoren deelnam. De voorzitster 

modereerde tevens een debat en een workshop tijdens de studiedag. 

 

 

2.5.  Informele adviezen 

De NCRK is vertegenwoordigd in de Adviesraad van het Vlaams Kenniscentrum 

Kinderrechten (KeKi), een verbindingsforum tussen wetenschap, beleid en praktijk, 

ontmoetingsforum voor wetenschappers en adviesorgaan (www.keki.be). 

De NCRK-voorzitster verleende advies in het kader van (de opdracht ‘Kennisdeling over 

kinderrechten tussen beleid, praktijk en onderzoek’, betreffende de operationalisering van de 

KeKi-databanken en aangaande de lopende onderzoeksthema’s). 

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.  

  

Het Vlaams Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd, 

consulteerde bovendien het NCRK-secretariaat in het kader van onder meer de vraag van de 

Raad van Europa om in het licht van de uitwerking van een nieuwe kinderrechtenstrategie 

een samenvatting te maken van kindbevragingen die recent binnen elke lidstaat zijn 

uitgevoerd evenals een bevraging van de Raad van Europa over de maatregelen die binnen de 

Lidstaten sinds 2012 zijn genomen en die ‘in verband staan met de normen en activiteiten’ 

van de Raad van Europa’ (Questionnaire on the Council of Europe Strategy on the Rights of 

the Child’) 

 

De voorzitster formuleerde eveneens meerdere aanbevelingen aan Milieu Ltd in het kader van 

diens ‘Analyse de la situation des enfants et jeunes sans prise en charge parentale ou risquant 

de la perdre’, in opdracht van de Europese Commissie. 
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3. Andere door voorzitter en secretariaat uitgevoerde projecten 

  

3.1. Opstelling beleidsplan 2015  

 

Het beleidsplan 2015 werd opgesteld in oktober 2014, maar kon niet meer goedgekeurd 

worden in 2014 aangezien nog niet alle stemgerechtigde leden waren aangewezen voor eind 

2014. Het werd besproken op 16 maart en 27 april 2015 en aangepast aan de beslissingen van 

de plenaire zitting gehouden op 8 juni 2015. 

 

 

3.2. Oprichting adviesorgaan, intergouvernementeel orgaan en aanpassing 

huishoudelijk reglement aan deze nieuwe structuren  

 

Een plenaire zitting vond plaats op 8 juni 2015. 

 

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. 

 

Met het oog op een optimalisatie van de werking van de NCRK werd, in afwachting van 

diens latere hervorming, de huidige dubbele opdracht van de NCRK, te weten  

‘ondersteuning van de regeringen’ (GOV) en ‘onafhankelijk adviesorgaan’ (ADV) 

verduidelijkt evenals de rol van de verschillende groepen van leden (middenveld, 

vertegenwoordigers van de administraties/ministers, vertegenwoordigers van de regeringen) 

in het kader van die opdrachten. Hiertoe werden twee beslissingsorganen opgericht waarvan 

één (GOV) voortaan belast wordt met de intergouvernementele opdrachten van de NCRK en 

bijgevolg exclusief samengesteld is uit stemgerechtigde leden, en de andere (ADV) een 

adviesopdracht opneemt en bijgevolg exclusief samengesteld is uit adviserende leden, 

uitgezonderd de vertegenwoordigers van ministers, de vertegenwoordigers van instellingen 

die voor de Commissie zijn aangeduid door een minister evenals elk ander lid dat niet 

autonoom standpunt kan innemen. De doelstelling, de opdrachten van beide organen en hun 

ontmoeting in het kader van het Bureau werden bepaald. Vervolgens werd overgegaan tot 

aanpassing van het huishoudelijk reglement (zie bijlage 3) en tot aanstelling van het 

adviserende orgaan (zie ledenlijst). Ook het Bureau werd in plenaire zitting aangesteld (zie 

ledenlijst). 
 

3.3. Voorbereiding periodieke IVRK-rapportering 2017 
 

De leden werden in plenaire zitting op 8 juni 2015 geïnformeerd over het kader waarbinnen 

de volgende periodieke rapportering zal plaatsvinden.  

 

Op de vraag tot waar en hoe het middenveld zou worden geraadpleegd door de overheden, 

reageerden de regeringsvertegenwoordigers 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 
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(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. 

 

Het adviesorgaan (ADV) heeft op 22 januari 2016 een advies verstrekt over de thema’s die 

prioritair in het volgende periodieke rapport aan bod dienen te komen (cf. infra, titel 4).  

 

3.4. Website NCRK 

Daarnaast wordt systematisch actuele informatie betreffende kinderrechten op de website ter 

beschikking gesteld. 

 

3.5. Interne organisatie werking NCRK-secretariaat: plannings- en 

evaluatiegesprekken en verhuis secretariaat 

  

Op basis van het beleidsplan 2015 werden de opdrachten en doelstellingen voor de 

medewerkers besproken tijdens individuele planningsgesprekken op 27 februari en 2 maart 

2015. Na afloop van het moederschapsverlof van Catherine Peters vond een 

functioneringsgesprek plaats (23 oktober 2015). Een evaluatiegesprek per medewerker vond 

plaats op 3 december 2015. 

 

Het secretariaat verhuisde op 30 april 2015 naar de Willebroekkaai 33. 

 

4. Adviezen verstrekt door het Adviesorgaan 

 

Het op 8 juni 2015 opgerichte adviesorgaan verstrekte in november 2015 en januari 2016, 

met de logistieke en technische ondersteuning van het NCRK-voorzitterschap en -

secretariaat, drie adviezen die als bijlage gaan (bijlagen 4, 5 en 6): 

- een advies ‘de situatie van kinderen in migratie’ 

- een advies aangaande prioritaire aandachtspunten bij de redactie van het 

gecombineerde vijfde en zesde periodieke IVRK-rapport van België 

- een advies aangaande de set van nationale kinderrechtenindicatoren. 

 

De drie adviezen werden voorgesteld en besproken in plenaire zitting op 22 februari 2016. De 

bespreking van het advies ‘migratie’ werd voorafgegaan door een technisch overleg met de 

betrokken administraties en/of kabinetten, op 15 januari 2016. 

 

Het advies aangaande prioritaire aandachtspunten bij de redactie van het gecombineerde 

vijfde en zesde periodieke IVRK-rapport van België kreeg in maart 2016 een eerste 

opvolging in de vorm van schriftelijke reacties van de aanspreekpunten van de entiteiten en 

een overleg dat aanleiding gaf tot een beslissingsnota die in april 2016 aan GOV werd 

voorgelegd. 
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5. Projecten in uitvoering 

 

5.1. Voorbereiding periodieke rapportering bij het VN-Kinderrechtencomité 

 

Zoals reeds aangegeven werd zowel op GOV- als op ADV-niveau overlegd over de vorm die 

de rapportering zal aannemen. GOV staat open voor inhoudelijke beleidsadviezen van ADV 

in het kader van het rapporteringsproces. ADV sluit dit niet uit, maar wenst zich daar nog niet 

expliciet toe te engageren. 

 

Het ‘rapportagesjabloon’ is geplaatst op een « cloud », ter bevordering van de samenwerking 

binnen elke overheid. Dit rapporteringssjabloon laat overigens toe om de bijdragen van de 

verscheidene overheden door middel van een eenvoudige manipulatie samen te voegen.  

Er dient evenwel te worden nagegaan in welke mate het sjabloon nog dienstig is voor de 

entiteiten, nu op V.N.-niveau is bepaald dat het rapport maximum 21.200 woorden mag 

tellen. 

 

Er wordt bijgevolg voor geopteerd om de rapportering toe te spitsen op een aantal prioritaire 

thema’s die tegen eind april 2016 door de GOV-leden bepaald zullen worden. Zoals gezegd 

verstrekte ADV in dit verband een advies (zie bijlage 6). 

 

Indien het sjabloon als dusdanig gehanteerd blijft worden, dient het nog geactualiseerd te 

worden in functie van de bevoegdheidsverschuivingen naar aanleiding van de zesde 

staatshervorming. 

 

5.2. Finalisatie nationale kinderrechtenindicatoren  

 

In 2014 werd de uitwerking van nationale kinderrechtenindicatoren ingezet met vier 

seminaries. Het secretariaat van de NCRK en de opvolgingscomités die naar aanleiding van 

die seminaries zijn opgericht, hebben hun werkzaamheden in 2015 voortgezet. 

 

a) Werkzaamheden van het secretariaat van de NCRK 

 

Na de seminaries van 2014 werden de betrokken administraties en onderzoekscentra in 2015 

geraadpleegd om na te gaan over welke gegevens zij beschikken en hoe die kunnen worden 

uitgesplitst. 

Zodra het selectiewerk van de opvolgingscomités (cf. infra) was afgerond, is het secretariaat 

begonnen met het inwinnen van gegevens bij de betrokken administraties en 

onderzoekscentra. 

Het secretariaat heeft ook bij bepaalde instanties gelobbyd wanneer er gegevens ontbraken of 

konden worden verfijnd. Dat lobbywerk heeft onder meer geleid tot de oprichting van een 

nationale gegevensbank voor de HBSC-enquête (tot dan waren de gegevensbanken van de 

FWB en de Vlaamse Gemeenschap nog nooit samengebracht en was er nog nooit tot een 

nationale analyse overgegaan). 

Het secretariaat is vervolgens van start gegaan met de analyse van de gegevens en de 

opstelling van de indicatorenfiches. 
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b) Opvolgingscomités 

 

De opvolgingscomités konden zich dankzij het voorbereidend werk van het secretariaat van 

de NCRK focussen op de beleidskeuzes en hebben de selectie van indicatoren dan ook 

kunnen afronden.  

Zodra het secretariaat de gegevens had verzameld en geanalyseerd, hebben de 

opvolgingscomités zich uitgesproken over de juistheid en de relevantie van de verschillende 

analyses. 

 

c) Redactie van de publicatie “Nationale Kinderrechtenindicatoren. Make them count."  

 

Het redactionele werk is opgestart in juni. Behalve de indicatorenfiches omvat de publicatie 

een methodologisch deel, een voorstelling van de bronnen en een samenvatting van de 

aanbevelingen. 

 

Bovendien blijkt uit de publicatie dat er gegevens ontbreken voor bepaalde kwetsbare 

groepen, zoals de buitenlandse minderjarigen, de minderjarigen in contact met justitie en de 

kinderen jonger dan tien jaar. In een apart hoofdstuk wordt de nood aan specifieke 

bevragingen uiteengezet, wil men de kinderen bereiken die in de reguliere statistieken buiten 

beschouwing worden gelaten. Dit project werd opgestart tijdens de plenaire zitting van 22 

februari 2016. 

 

  



15 

 

Bijlagen 

 

Bijlage 1: Financieel verslag 2015 

Bijlage 2: Ledenlijsten op 8 juni 2015, 20 november 2015 en 22 februari 2016 

Bijlage 3: Huishoudelijk reglement 

Bijlage 4: Advies over de situatie van kinderen in migratie 

Bijlage 5: Advies aangaande de set van nationale kinderrechtenindicatoren, ontwikkeld door 

het NCRK-secretariaat 

Bijlage 6: Advies aangaande prioritaire aandachtspunten bij de redactie van het 

gecombineerde vijfde en zesde periodieke IVRK-rapport van België 

Bijlage 7: Activiteiten Commissie  

Bijlage 8: Externe vergaderingen, studiedagen, congressen en representaties   

Bijlage 9: Publicaties van of over de NCRK 

Bijlage 10: Persoverzicht .............................................................................................................  

 

 





17 

 

Bijlage 1: Financieel verslag 2015 

 

Financierende overheden Toegekend budget 
Ontvangen 

budget  
Tekort / teveel 

Saldo vorige 
jaren Totaal 

1.   College van de Franse Gemeenschapscommissie 4.680,00 € 1.170,00 € -1.170,00 € 89,54 € -1.080,46 € 

    2.340,00 €      

           

2.   Verenigd College Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie 4.680,00 € 4.680,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

3.   Regering van de Franse Gemeenschap 28.782 € 28.782,00 € 0,00 € 1.342,59 € 1.342,59 € 

           

4.    Regering van de Duitstalige Gemeenschap 2.340,00 € 2.340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

5.    Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.340,00 € 2.340,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  
 

       

6.    Waalse Regering 15.678,00 € 15.678,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

7.    Vlaamse Regering 58.500,00 € 58.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

           

8.   Federale overheid 125.000,00 € 56.463,24 € -62.822,76 € -256.469,73 € -319.292,49 € 

    5.714,00 €      

Subtotaal 242.000,00 € 178.007,24 € -63.992,76 € -255.037,60 € -319.030,36 € 

Saldo 2014 15.989,61 € 15.989,61 €      

Totaal 257.989,61 € 193.996,85 € -63.992,76 €    
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Posten Toegekend budget  Uitgaven 

    Personeelskosten     

    Voorzitter Mandaat Band 1 114.450,42 € 113.671,85 € 

    Attaché A11  36.835,29 €   

    Attaché A11  53.667,63 €   

    Niveau CA1 19.497,08 € 56.463,24 € 

    Totaal 224.450,42 € 170.135,09 € 

      

Installatiekosten     

Voorzitter     

2 attachés     

Niveau C     

Vergaderzaal     

Informatica 4 personen     

Aankondiging vacatures      

Totaal      

      

Werkingskosten      

Dagelijkse werking Commissie  1.000,00 € 167,96 € 

Interne werking secretariaat 1.000,00 € 1.810,21 € 

Informatica     

    1.978,17 € 

Varia     

Selectieprocedure voorzitter 5.714,00€ 5.714,00 € 

Plenaire zitting  3.000,00 € 1.311,27 € 

Tolken 1.600,00 € 501,78 € 

Vertaling (werkingsverslag, indicatorenwerk, 
vergaderverslagen, …)  4.500,00 €   

Project indicatoren  2.139,19 € 0,00 € 

Expert 0,00 € 0,00 € 

Missie  1.000,00 € 0,00 € 

Openbaar transport (treinabonnement voorzitter en 
verplaatsingen)  3.200,00 € 3.070,30 € 

Boeken en tijdschriften  600,00 € 347,11 € 

Seminaries en vormingen  500,00 € 218,00 € 

Totaal werkingskosten  24.253,19 € 13.140,63 € 

      

Algemeen totaal  248.703,61 € 183.275,72 € 

      

Saldo voorgaande jaren 15.989,61 €   

Saldo op 31/12/2015 10.721,13 €   
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Bijlage 2: Ledenlijsten op 8 juni 2015 en 22 februari 2016  

 

 

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant 

Nationale Kommission für die Rechte des Kindes 

* 

Membres de la Commission - Leden van de Commissie – Mitglieder der Kommission 

Juin/Juni 2015 

 
 

A) Membres avec voix délibérative/Stemgerechtigde leden/ Stimmberechtigte 
mitglieder - art. 3.1. AC/SA/ZA 

 
 

Nom/Naam/Name Représente/ 
Vertegenwoordigt/ 
Vertretert 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 
Dhr. Alfons VANHEUSDEN 
 
 
Kabinet Minister van Justitie  
 
 
 
 
 
 
 
 
Koen GEENS 

 
Federale regering 
 

 
Mevr. Mathilde 
STEENBERGEN 
 
Kabinet Vice-
eersteminister en 
Minister van 
Ontwikkelings-
samenwerking, Digitale 
Agenda, 
Telecommunicatie en 
Post 
 
Alexander DE CROO 
 

 
Vertegenwoordiger : 
Aanwezig 
 
 
Plaatsvervanger : 
Verontschuldigd 
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Mme Sandra STAINIER 

 

Cabinet Premier Ministre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charles MICHEL 
 

 
Gouvernement 
fédéral 

 
Mevr. Lynn VERRYDT 
 
Kabinet 
Staatssecretaris voor 
Armoedebestrijding, 
Gelijke Kansen, 
Personen met een 
beperking, Bestrijding 
van de fiscale fraude, 
en Wetenschapsbeleid, 
toegevoegd aan de 
minister van Financiën 
 
Elke SLEURS 
 
 

 
Représentante : 
Présente 
 
Plaatsvervanger : 
Aanwezig 

(in afwachting van aanduiding) 

 

 

Kabinet Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin 

 

 

Jo VANDEURZEN 

 
Vlaamse regering 

 

Dhr. Duncan 

BRAECKEVELT  

Kabinet Minister-

president van de 

Vlaamse Regering, 

Vlaams minister van 

Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed 

Geert BOURGEOIS 

 

 
Vertegenwoordiger : 
 
 
Plaatsvervanger : 
Verontschuldigd 

 

Dhr. Filip MICHIELS 

 

Kabinet Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel 

 

 

 

Sven GATZ 

 

 
Vlaamse regering 
 

 

Mevr. Elke WOUTERS 

 

Kabinet Viceminister-

president van de 

Vlaamse Regering, 

Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en 

armoedebestrijding  

Liesbeth HOMANS 

 
Vertegenwoordiger : 
Aanwezig 
 
 
Plaatsvervanger : 

 

M. Marc HAMEL 

Jugendgerichtsdienst  
Vermittlungsdienst im Rahmen 
des Jugendschutzes 

 
Regierung der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

 

M. Robert HAGEN 

Conseiller cabinet 

Minister für Familie, 

Gesundheit und 

Soziales  

Antonios ANTONIADIS 

 

 
Vertreter : Excusé 
 
Stellvertreter : 



23 

 

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

 
Gouvernement de la 
Communauté 
française 
 

 
Mme Rajae ESSEFIANI  
 
Cabinet du Ministre-
Président  
 
Rudy DEMOTTE 
 

 
Représentant : 
Présent 
 
Suppléante : 
Excusée 

 
Mme Anne-Michèle 
WAUTHIER 
 
Cabinet Vice-Président et 
Ministre des Travaux publics, 
de la Santé, de l'Action sociale 
et du Patrimoine 
 
Maxime PREVOT 
 
 

 
Gouvernement 
wallon 

 

Mme Dorothée KLEIN 

 

Cabinet Vice-Président 

et Ministre des Travaux 

publics, de la Santé, de 

l'Action sociale et du 

Patrimoine 

 

Maxime PREVOT 

 

 
Représentante : 
Présente 
 
Suppléante : Excusée 

 

 

 
Collège de la 
Commission 
communautaire 
française de 
Bruxelles 
 

 

M. Stéphane AUJEAN 

Administration  

 

 

Représentant : 

Suppléant : 

 
Dhr. Lander PICCART 
 
Kabinet Minister bevoegd voor 
het beleid inzake Bijstand aan 
personen, het Gezinsbeleid en 
de Filmkeuring 
 
 
 
Pascal SMET 
 
 

 
Collège de la 
Commission 
communautaire 
commune de 
Bruxelles 
 

 

M. Martin DE DREE 

Cabinet Ministre 

compétente pour la 

politique de l'Aide aux 

personnes, les 

prestations familiales et 

le Contrôle des films 

Céline FREMAULT 

 

 

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 

Suppléant : 
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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 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 
Premier Ministre MICHEL 
 
 
 
 
 
 

 

M. Serge LIPSZYC 

 

Cabinet 

 

 

Mme Florence 

POTTIEZ 

Cabinet 

 

 

Représentant : 

Excusé 

 

Suppléante : Excusée 

 

Minister PEETERS  

 

Vice-eersteminister en minister 

van Werk, Economie en 

Consumenten, belast met 

Buitenlandse Handel 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Minister JAMBON 

  

Vice-eersteminister en minister 

van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, belast 

met Grote Steden en de Regie 

der gebouwen  

 

 

Mevr. Valerie 

REEKMANS 

 

Kabinet 

 

Dhr. Luc DUBOIS 

 
 
Kabinet 

 
Vertegenwoordiger : 
 
 
Plaatsvervanger : 

 

Minister DE CROO  

 

Vice-eersteminister en minister 

van Ontwikkelingssamen-

werking, Digitale Agenda, 

Telecommunicatie en Post 

 

Mevr. Kaat DE NIJS 

 

Kabinet 

 

Mme Marie-Paule 

DUQUESNOY 

Administration 

 
Vertegenwoordiger : 
Aanwezig 
 
 
Suppléante : 

 

Ministre REYNDERS   

 

Vice-premier ministre et 

ministre des Affaires 

étrangères et européennes, 

chargé de Beliris et des 

Institutions culturelles 

fédérales 

 

Mevr. Veronique 

JOOSTEN 

 

Administratie 

 

 

Mme Alexia 

BERTRAND 

 

Cabinet 

 

 

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 

 

 

Suppléante : 
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Ministre JAMAR  

 

Ministre du Budget, chargé de 

la Loterie nationale 

 

 
 

 
 

 

 

Minister GEENS  

 

Minister van Justitie    

 

 

Mevr. Christel DE 

CRAIM 

Dienst voor het 

Strafrechtelijk Beleid 

 

Mme Valérie 

GENGOUX 

Service de la Politique 

Criminelle 

 

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 

 

Suppléante : 

 

 

 

Minister DE BLOCK  

 

Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid 

 

 
Mevr. Mieke 
WALRAEVENS 
 
Kabinet 

 
Mevr. Sylvia VAN 
MEIRVENNE 
 
Kabinet 

 
Vertegenwoordiger : 
 
 
Plaatsvervanger : 
Aanwezig 

 

Ministre BACQUELAINE  

 

Ministre des Pensions 

 

 

Mme Caroline 

DELFOSSE 

Cabinet 

 

 

Mme Yasmina 

BOUSBAA 

Cabinet 

 

 
Représentante : 
Excusée 
 
Suppléante : 

 

Minister VAN OVERTVELDT  

 

Minister van Financiën 

 

 

Mevr. Els DEMOL 

 

 

Dhr. Lorin PARYS 

Vlaams Parlementslid 

 
Vertegenwoordiger : 
Aanwezig 
 
Plaatsvervanger : 

 

Ministre BORSUS 

 

Ministre des Classes 

moyennes, des Indépendants, 

des PME, de l'Agriculture, et 

de l'Intégration sociale  

 

 
Mme Pauline BIEVEZ 

 

Cabinet 

 
Mme Sophie DEPRIT 
 
 
Cabinet 

 
Représentante : 
 
 
Suppléante : 
Excusée 

 

Ministre MARGHEM 

 

Ministre de l'Energie, de 

l'Environnement et du 

Développement durable 

 
 Mme Sophie 
SOKOLOWSKI 
 
Cabinet 

 

 M. Julien PAQUET 

 
Cabinet 

 

Représentante : 

Présente 

 

Suppléant : Excusé 

 

Minister VANDEPUT 

 

Minister van Defensie, belast 

met Ambtenarenzaken 

 

 

M. Nicolas LANGE 

Administration 

 

Mme Catheline REMY 

Administration 

 

Représentant : 

Suppléante : 
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Ministre GALANT 

 

Ministre de la Mobilité, chargée 

de Belgocontrol et de la 

Société nationale des chemins 

de fer belges 

 

M. Damien DUPONT  

Cabinet 

 
 

 
Représentant : 

 

Staatssecretaris DE CREM  

 

Staatssecretaris voor 

Buitenlandse Handel, 

toegevoegd aan de minister 

belast met Buitenlandse 

Handel  

 

 
 

 
 

 

 

Staatssecretaris TOMMELEIN  

Staatssecretaris voor 

Bestrijding van de Sociale 

Fraude, Privacy en Noordzee, 

toegevoegd aan de minister 

van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid 

 

 

 

 
 

 

 

Staatssecretaris SLEURS 

 

Staatssecretaris voor 

Armoedebestrijding, Gelijke 

Kansen, Personen met een 

beperking, Bestrijding van de 

fiscale fraude, en 

Wetenschapsbeleid, 

toegevoegd aan de minister 

van Financiën  

 

 

 

Mevr. Niki 

DHEEDENE 

 

Kabinet 

  
 
Vertegenwoordiger : 
Verontschuldigd 

 

Staatssecretaris FRANCKEN 

 

Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met 

Administratieve 

Vereenvoudiging, toegevoegd 

aan de minister van Veiligheid 

en Binnenlandse Zaken 

 

Dhr. Peter 

MENDONCK 

 

Kabinet 

 

 

 
Mme Colette VAN LUL 
 
 
 
Office des Etrangers 
 

 
Vertegenwoordiger : 
 
 
 
Suppléante : Présente 
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2. Gouvernement flamand/ Vlaamse regering/Flamische regierung 
 

Lid/membre/Mitglied Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 

Minister-president 

BOURGEOIS 

 

Minister-president van de 

Vlaamse Regering 

Vlaams minister van 

Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed 

 

 

 

 

  

 

Vice-Minister-President 

CREVITS 

Viceminister-president van de 

Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Onderwijs 

 

Mevr. Leen VAN 

HEURCK 

Kabinet 
 

 

Dhr. Damien BENOIT 

 
Kabinet 

 
Vertegenwoordiger : 
 
Plaatsvervanger : 
 
 

 

Viceminister-president 

TURTELBOOM  

Viceminister-president van de 

Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Begroting, 

Financiën en Energie 

 

 

Dhr. Cédric 

VERSCHOOTEN 

 

Kabinet 

 
 

 

Dhr. Stijn VANDER 

ELST 

 

Kabinet 

 
 

 
Vertegenwoordiger : 
 
 
 
Plaatsvervanger : 

 

Viceminister-president 

HOMANS 

Viceminister-president van de 

Vlaamse Regering 

Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke 

kansen en armoedebestrijding 

 

 
 
 

 
 

 

 

Minister WEYTS 

Vlaams minister van Mobiliteit, 

Openbare Werken, Vlaamse 

Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn 

 

Dhr. Michaël 

DEVOLDERE 

 
Kabinet 
 

 

Dhr. Stijn 

QUAGHEBEUR  

 
Kabinet 
 

 
Vertegenwoordiger : 
Aanwezig 
 
 
Plaatsvervanger : 
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Minister VANDEURZEN  
Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin 
 
 

(in afwachting van 
aanduiding) 
 
Kabinet 
 

 
Dhr. Peter CASTEUR 
 
Kabinet 

 
Vertegenwoordiger : 
 
Plaatsvervanger : 
Aanwezig 

 
Minister MUYTERS 
Vlaams minister van Werk, 
Economie, Innovatie en Sport 
 

 
  

 
  

 

 
Minister SCHAUVLIEGE 
Vlaams minister van 
Omgeving, Natuur en 
Landbouw 
 

 
Mevr. Tine 
VANDECASTEELE  
Kabinet 
 

 
Mevr. Caroline VAN 
DEN BERGH  
Kabinet 

 
Vertegenwoordiger : 
Aanwezig 
 
Plaatsvervanger : 

 
Minister GATZ 
Vlaams minister van Cultuur, 
Media, Jeugd en Brussel 
 

 
Dhr. Filip MICHIELS  
 
Kabinet 

 
Mevr. Stephanie 
D’HOSE 
Kabinet 

 
Vertegenwoordiger : 
Aanwezig 
 
Plaatsvervanger : 

 

 
3. Gouvernement de la Communauté germanophone/ Regering van de Duitstalige 

Gemeenschap/Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
 
 

Lid/Membre/Mitglied Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 

Ministerpräsident Oliver 

PAASCH  

 

 
Bestimmt keinen 
Vertreter  

  

 

Vize-Ministerpräsidentin 

Isabelle WEYKMANS  

Ministerin für Kultur, 
Beschäftigung und Tourismus 
 

  
 
 

 

 

Minister Antonios 

ANTONIADIS  

Minister für Familie, 

Gesundheit und Soziales 
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Minister Harald MOLLERS  

Minister für Bildung und 

wissenschaftliche Forschung 

 

 
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 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 

Ministre-Président DEMOTTE 

 
 
 
 
 
 

 

M. Nicolas 

FRAGNEAU  

Cabinet 

 

 

 
M. Joël MATHIEU 
 
 
Cabinet 

 
Représentant : 
Présent 
 
Suppléant : 

 

Ministre MILQUET 

Vice-Présidente et Ministre de 

l’Education, de la Petite 

enfance, des Crèches et de la 

Culture 

 

 

Mme Violaine 

LOUANT 

Collaboratrice CDH 

 

M. Thierry ZELLER 

 

Cabinet 

 
Représentante : 
Présente 
 
 
Suppléant : 

 

Ministre MARCOURT 

Vice-Président et Ministre de 

l’Enseignement supérieur, des 

Médias et de la Recherche 

scientifique 

 

 
M. Cédric VRANKEN 
 
 
Cabinet 
 
 

 
Mme Virginie 
VANDEPUTTE 
 
Cabinet 

 
Représentant : 
Présent 
 
 
Suppléante : 

 

Ministre MADRANE 

 
Ministre de l’Aide à la 
jeunesse, des Maisons de 
justice et de la Promotion de 
Bruxelles, chargé de la tutelle 
sur la Commission 
communautaire française de la 
Région de Bruxelles-Capitale 
 
 

 
M. Stephan 
DURVIAUX  
 
Cabinet 
 
 

 

Mme Catherine 

WERTS 

Cabinet 
 
 

 
Représentant : 
Présent 
 
 
Suppléante : 
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Ministre COLLIN 

Ministre des Sports  

 

Mme Emilie 

HERMANS 

Cabinet 

 
M. Quentin PAQUET 
 
Cabinet 

 
Représentante : 
Excusée 
 
Suppléant : Excusé 

 

Ministre FLAHAUT 

Ministre du Budget, de la 
Fonction publique et de la 
Simplification administrative 
 
 

 

Mme Valérie DEVIS 

 
Cabinet 
 
 
 

 

Mme Michaëla 

NGINDU 

Cabinet 

 
Représentante : 
Présente 
 
 
Suppléante : 

 

Ministre SIMONIS 

Ministre de l’Enseignement de 

promotion sociale, de la 

Jeunesse, des Droits des 

femmes et de l’Egalité des 

chances  

 
M. Fabian MARTIN 

Cabinet 

 

 

Mme Sandrine 

DEBUNNE 

Cabinet 

 
Représentant : 
Présent 
 
 
Suppléante : 

 
 
 
5. Gouvernement wallon/ Waalse Regering/ regierung der Wallonischen Region 
 

Lid/Membre/Mitglied Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 

Ministre-Président 

MAGNETTE  

 
 
 

 

Mme Déborah 

DEWULF 

 

Cabinet 

 

 

Mme Carine JANSEN 

 

 

DICS  

 

 
Représentante : 
Excusée 
 
 
Suppléante : Excusée 

 

Vice-Président PREVOT  

Vice-Président et Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, 

de l'Action sociale et du 

Patrimoine 

 
Mme Sarah 
LEFEVRE 
 
Cabinet 

 
M. Francis TURINE 
 
 
Cabinet 

 
Représentante : 
Présente 
 
 
Suppléant : 



31 

 

 

Vice-Président MARCOURT  

Vice-Président et Ministre de 

l'Economie, de l'Industrie, de 

l'Innovation et du Numérique 

 
Mme Laurence 
LESPAGNARD 
 
Cabinet 

 
Mme Florence GIET 
 
 
Cabinet 

 
Représentante : 
Présente 
 
 
Suppléante : 

 

Ministre FURLAN  

Ministre des Pouvoirs locaux, 

de la ville, du Logement et de 

l'Energie 

 

Mme Delphine 

HERNALSTEEN 

 
Cabinet 

 
M. Marco ALIBONI 
 
 
 
Cabinet 

 
Représentante : 
Excusée 
 
 
Suppléant : 

 

Ministre DI ANTONIO  

Ministre de l'Environnement, 

de l'Aménagement du 

territoire, de la Mobilité et des 

Transports, des Aéroports et 

du bien-être animal 

 

Mme Sandrine 

MATHOT 

Cabinet 
 
 
 
 
 
 
 

 

M. Michaël GAUX 

 

Cabinet 
 
 
 
 

 
Représentante : 
Présente 
 
 
Suppléant : 
Présent 

 

Ministre TILLIEUX  

Ministre de l'Emploi et de la 
Formation  
 

 

Mme Kristel KARLER 

 
Cabinet 

 

M. Duygu CELIK 

 

Cabinet 
 

 
Représentante : 
 
 
Suppléant : 

 

Ministre LACROIX  

Ministre du Budget, de la 

Fonction publique et de la 

Simplification administrative 

 

 
 
 

 
 

 

 

Ministre COLLIN  

Ministre des Infrastructures de 

la petite enfance, de 

l'Agriculture, de la Nature, de 

la Ruralité, du Tourisme et des 

Infrastructures sportives 

 

 

M. Jean-Paul 

BASTIN 

Cabinet 

 

 

Mme Hélène DUBOIS 

 

Cabinet 

 

 
Représentant : 
 
 
Suppléante : 
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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 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 

Ministre-Président 

VERVOORT  

en charge des Pouvoirs 

locaux, du Développement 

territorial, de la Politique de la 

Ville, des Monuments et Sites, 

des Affaires étudiantes, du 

Tourisme, de la Fonction 

publique, de la Recherche 

scientifique, de la Propreté 

publique 

 

M. David 

CORDONNIER 

 
Cabinet 

  

Mme Céline VAN 

NEYVERSEEL 

 
Cabinet 
 

 
Représentant : 
Présent 
 
 
Suppléante : 

 
Minister VANHENGEL  

Minister van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Financiën, 

Begroting, Externe 

Betrekkingen en 

Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

Mevr. Ethel 

SAVELKOUL 

 

Kabinet 

 

Mevr. Sophie 

VERHAEGEN 

 

Administratie 

 

 

Vertegenwoordiger : 

 

Plaatsvervanger : 

 
Ministre GOSUIN  

chargé de l'Emploi, de 
l'Economie, de la Lutte contre 
l'Incendie et l'Aide médicale 
urgente 
 

 
 
 

 
 

 

 
Minister SMET 

belast met Mobiliteit en 
Openbare Werken 
 

 
Dhr. Lander 
PICCART 
 
Kabinet 

  

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 
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Ministre FREMAULT 

chargée du Logement, de la 

Qualité de Vie, de 

l’Environnement, de l'Energie 

 

 
  

 
 
 

 

 
Staatssecretaris DEBAETS 
 
belast met 
Ontwikkelingssamenwerking, 
Verkeersveiligheidsbeleid, 
Gewestelijke en gemeentelijke 
Informatica en Digitalisering, 
Gelijkekansenbeleid en 
Dierenwelzijn  
 

 

Dhr. Wouter 

BOECKMANS 

Kabinet 

 

 

 

Dhr. David VITS 

 
Administratie 

 

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 

Plaatsvervanger : 

Verontschuldigd 

 

Secrétaire d'Etat JODOGNE 

chargée du Commerce 
extérieur, de la Lutte contre 
l'Incendie et l'Aide médicale 
urgente  

 

   

 
Secrétaire d'Etat LAANAN, 
chargée de la Collecte et du 
Traitement des Déchets, de la 
Recherche scientifique, des 
Infrastructures sportives 
communales, de la Fonction 
publique  
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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 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 
Ministre-Présidente LAANAN 

Ministre-Présidente du Collège 
de la Commission communau-
taire française chargée du 
Budget, de l’Enseignement, du 
Transport scolaire, de l’Accueil 
de l’Enfance, du Sport et de la 
Culture 
 

 
Mme Anne TREFOIS 

 
 

 

 

Ministre VERVOORT 

Membre du Collège de la 
COCOF, chargé de la 
Cohésion sociale et du 
Tourisme 

 

M. David 

CORDONNIER 

 
Cabinet 
 
 

 

Mme Céline VAN 

NEYVERSEEL 

 
Cabinet 

 
Représentant : 
Présent 
 
Suppléante : 

 

Ministre JODOGNE 

Membre du Collège de la 
COCOF, chargée de la 
Fonction publique et de la 
politique de la Santé 
 

 
  

 
 

 

 
Ministre GOSUIN  

Membre du Collège de la 

COCOF, chargé de la 

Formation professionnelle 

 
 

 
 

 

 

Ministre FREMAULT 

Membre du Collège de la 
COCOF, chargée de la 
Politique d’Aide aux Personnes 
handicapées, de l’Action 
sociale, de la Famille et des 
Relations 
internationales 

 

 

M. Martin DE DREE 

Cabinet 
 
 

 
Mme Gaëlle VALCKE  
 
Cabinet 

 
Représentant : 
 
 
Suppléante : 
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8. Collège réuni de la Commission communautaire commune / Verenigd College van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie /Vereinte Kollegium der gemeinsamen 
Gemeinschaftskommission 

 

Lid/Membre/Mitglied Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 

Ministre-Président 

VERVOORT 

Président de la COCOM, 
compétent pour la coordination 
de la politique du Collège réuni 
 

 

M. David 

CORDONNIER 

Cabinet 

 

Mme Céline VAN 

NEYVERSEEL 

Cabinet 

 
Représentant : 
Présent 
 
Suppléante : 

 

Minister VANHENGEL 

bevoegd voor het 
Gezondheidsbeleid, het 
Openbaar Ambt, de Financiën, 
de Begroting, het Patrimonium 
en de Externe Betrekkingen 
(samen met Minister Didier 
Gosuin) 

 

Mevr. Ethel 

SAVELKOUL 

 

Kabinet 

 
 

 

Mme Brigitte 

PATERNOSTRE  

 

Administration 

 

 
Vertegenwoordiger : 
 
 
Suppléante : 

 

Ministre GOSUIN 

compétent pour la politique de 
la Santé, la Fonction publique, 
les Finances, le Budget, le 
Patrimoine et les Relations 
extérieures (conjointement 
avec le Ministre Guy 
Vanhengel) 
 

 
 

 
 

 

 

Minister SMET 

bevoegd voor het beleid inzake 
Bijstand aan personen, het 
Gezinsbeleid en de 
Filmkeuring (samen met 
Minister Céline Fremault) 
 

 
Dhr. Lander 
PICCART 
 
Kabinet 

 
 

 
Vertegenwoordiger: 
Aanwezig 

 
Ministre FREMAULT 

compétente pour la politique 
de l'Aide aux personnes, les 
prestations familiales et le 
Contrôle des films 
(conjointement avec le Ministre 
Pascal Smet) 

 
M. Martin DE DREE 

Cabinet 

 
Mme Gaëlle VALCKE 
 
Cabinet 

 
Représentant : 
 
 
Suppléante : 
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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 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 
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 

 
Représentant:  
 
 
 
1. Suppléant: 

 
2. Suppléante: 
 
 
3. Plaatsvervanger: 

 
 

4. Plaatsvervanger 
 

 
Vereniging van de Vlaamse 
Provincies 
 

 
Dhr. Marc WELLENS 

  
Vertegenwoordiger: 
 

 
Union des Villes et Communes 
de Wallonie 
 

 
Mme Thérèse-Marie 
BOUCHAT 
 

  
Représentante : 
 

 
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  
 
 

 
1. Mme Cécile         

CROSSET 
Plan Belgique 

 
 
 
 
 
2. Mme Valérie   

PROVOST 
    CODE 
 

3. Mme Aurore DACHY 

    CODE 

 

 
1. Représentant:  

Présent 
 

2. Vertegenwoordiger: 
 

3. Représentante:  
Présente 

 
 
1. Suppléante: 

 
2. Suppléante: 

 
3. Suppléante: 
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Kinderrechtencoalitie 
Vlaanderen 
 

 
1. Mevr. Karin MAES 
      
Kinderrechtswinkels 
 
2.  Mevr. Christine 
     MELKEBEEK  
 

Defence for Children 

International 

 
3. Dhr. Jef  
    GEBOERS  
     
Kinderrechtencoalitie 
 
 
 

 
1.Mevr. Nele DESMET 
 
Kinderrechtswinkels 
 
2. Mevr. Annemie 
    DRIESKENS 
 
    Gezinsbond 
 
 
 
3.  Mevr. Farah 
      LAPORTE 
 
    Kinderrechtencoalitie 
 
Plaatsvervangers: 

Dhr. Robert CRIVIT 
 
Uit De Marge 
 
Mevr. Sibille 
DECLERCQ 
 
Awel 
 

 
1. Vertegenwoordiger: 

Aanwezig  
 
2. Vertegenwoordiger:  

Verontschuldigd 
 

3. Vertegenwoordiger:     
 
 
1. Plaatsvervanger: 

 
2. Plaatsvervanger 

 
3. Plaatsvervanger: 

Verontschuldigd 
 
 
 

 
4.  Plaatsvervanger: 
 
 
 
5. Plaatsvervanger: 

 
 

 
UNICEF België 
UNICEF Belgique 
 

 
Mme Maud 
DOMINICY 
 
 

 
Mevr. Gaëlle 
BUYSSCHAERT 
 

 
Représentante : 
Présente 
 
Plaatsvervanger : 
Verontschuldigd 

 
Rat der Deutschsprachigen 
Jugend 
 
 

 
Mme Catherine 
WEISSHAUPT 

  
Représentante : 

 
Orde van Vlaamse Balies 
 

 
Dhr. Geert DECOCK 
 
Advocaat Balie Gent 
Voorzitter Unie van 
Jeugdadvocaten 
 

 
 

 

Vertegenwoordiger : 

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

 
M. Marc THOULEN 
Directeur 
 

  
Représentant : 
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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 
 

  
1. Représentant: 

 
2. Représentant: 

Présent  
 

 
Vlaamse Interuniversitaire 
Raad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Prof.dr. Johan PUT 

K.U. Leuven, 
Faculteit 
Rechtsgeleerdheid 
 
 

  
 
2. Prof. Wouter  
    VANDENHOLE  

UA, Faculteit 
Rechtsgeleerdheid 

 

 

1.Prof.dr. Yves HAECK 

    U Gent, Vakgroep 

Publiek Recht 

 
 
 
2. Prof. Frederik     
    SWENNEN 
 
    UA, Faculteit 
    Rechtsgeleerdheid 
 

 
1. Vertegenwoordiger: 

Verontschuldigd 
  

2. Vertegenwoordiger: 
Verontschuldigd 
 
 
 
 

 
1. Plaatsvervanger: 

 
2. Plaatsvervanger: 

 
Kinderrechtencommissaris 
 
 
 
 
 

 
Dhr. Bruno 
VANOBBERGEN 
 

 
1. Mevr. Hilde 
    CNUDDE 
 
 2. Mevr. Leen   
     ACKAERT 

 
Vertegenwoordiger: 
Aanwezig 
 
1. Plaatsvervanger:  

 
2. Plaatsvervanger :  
 

 
Délégué général aux Droits de 
l’enfant 
 
 

 
M. Bernard DE VOS 

 
1. Mme Karin  

VAN  DER 
STRAETEN 
 

2. Mme Florence     
BRION 
 

3. Mme Nathalie VAN 
CAUWENBERGHE 
 

4. Mme Sophie 
CROONEN 
 

 
Représentant : 
Présent 
 
1. Suppléante : 

Présente 
 
2. Suppléante : 
 
 
3. Suppléante : 
 
 
4. Suppléante : 

Présente 
 
 

 
Ombudsman de la 
Communauté germanophone 
 

 
M. Cédric LANGER 

  
Représentant : 
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Interfederaal 

Gelijkekansencentrum /Centre 

interfédéral pour l’Egalité des 

Chances en/et Federaal 

Migratiecentrum / Centre 

fédéral Migration 

 

 

 
Mme Julie LEJEUNE 
 

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

 
Représentante :  
Présente 
 

1. Suppléante : 
Présente  
 

2. Suppléante : 
Présente 

 
Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten 
 
 

 

Mevr. Jeanine 

BELLENS 

 

  
Vertegenwoordiger : 

 
Unie der Nederlandstalige 
Jeugdmagistraten 
 
 
 

 
(in afwachting van 
vervanging) 

 

Dhr. Frederic VROMAN 

Substituut-procureur-

generaal Gent 

 

Vertegenwoordiger : 

Plaatsvervanger : 

 
Vlaamse Scholierenkoepel 
 

 
Dhr. Jort ORY 

 
Mevr. Nieke NOUWEN 

 

Vertegenwoordiger : 

Verontschuldigd 

Plaatsvervanger : 

Verontschuldigd 

 

 
Association des Provinces 
wallonnes 
 
 

 

Mme Annick 

BEKAVAC 

Directrice 

  
Représentante :  

 
Comités voor Bijzondere  
Jeugdzorg 

 
Mevr. Virna SAENEN 
 

Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en 

Gezin 

 
1. Mevr. Jole   
LOUWAGIE 
 
 
2. Mevr. Carine DE    

WILDE 

 
Vertegenwoordiger :  
Verontschuldigd 
 
1. Plaatsvervanger :  

Aanwezig 
 
2. Plaatsvervanger :  
 

 
Vlaamse Jeugdraad 
 

 
Mevr. Alice KOOIJ 

  
Vertegenwoordiger :  
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Vertegenwoordigers van de 
erkende Vlaamse 
administraties en instellingen 
 

 

1.Dhr. Joost VAN 

HAELST 

Coördinator 

Kinderrechten  

Departement Cultuur, 

Jeugd, Sport en 

Media, Afdeling 

Jeugd  

 
  2.Mevr. Ruth 
     LAMOTTE 

Administratie, 

Onderwijs en       

Vorming 

 

Mevr. Gerda VAN 

ROELEN 

Departement Cultuur, 

Jeugd, Sport en Media, 

Afdeling Jeugd  

 

 
1. Vertegenwoordiger: 

Aanwezig 
 
 
 

 
2. Vertegenwoordiger:   
 
 
Plaatsvervanger:  
 

 
Conseil de la Jeunesse  
 

 
M. Benoît LENOBLE 

 
 

 
Représentant : Présent 

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

 
1. (en attente de 
désignation) 
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 
Observatoire de 
l'Enfance, de la 
Jeunesse et de l'Aide à 
la Jeunesse  

 
1. Représentant 

  
2. Représentante : 
 
Suppléant : Présent 
 

 
Ordre des barreaux 
francophones et 
germanophones de Belgique 
 

 
Mme Cécile 
DELBROUCK 
Avocat au barreau de 
Liège 
 

 
M. Juan VERLINDEN 
Avocat au barreau de 
Bruxelles  

 
Représentante : 
Excusée 
 
Suppléant : Présent 

 
Deutschsprachigen 
Administrationen 
 
 

 
Bestimmen keinen 
Vertreter 

  

 
Union francophone des 
Magistrats de la Jeunesse 

 
 
M. Eric JANSSENS 

 
 
Mme Françoise MAINIL 

 
 
Représentant : Excusé 
 
Suppléante : 
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Union des Conseillers et des 
Directeurs de l’aide à la 
jeunesse 
 

 
M.  Gérard HANSEN 
 

 
M. Dominique 
MOREAU 

 

 
Représentant : 
 
Suppléant : 
 

 

D) Observateurs/ Waarnemers/ Beobachter (art.7 AC/SA/ZA) 
 
 

Nom/Naam/Name 
Organisation/Organisatie 

Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 
Senaat 
 

 
Mevr. Miranda VAN 
EETVELDE 

 
 

 
Vertegenwoordiger : 
Verontschuldigd 
 
 

 
Vlaams Parlement 
 

 

Mevr. Katrien 

SCHRYVERS 

 

Dhr. Lionel BAJART 

 

 

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 

Plaatsvervanger : 

Aanwezig 

 
Parlement Wallon 
 
 
 

 

Mme Mathilde 

VANDORPE 

 

Mme Florence 

REUTER 

 

 
Représentante : 
 
Suppléante : 

 
Parlement de la Communauté 
française 
 

 
 

  

 
Parlement francophone 
bruxellois 
 

 
Mme Catherine 
MOUREAUX 
 
 

 
M. Gaëtan VAN 
GOIDSENHOVEN 
 

 
Représentante : 
 
Suppléant : 

 
Chambre des Représentants 
 

 
Mme Stéphanie 
THORON 
 

  
Représentante : 
Présente 
 

 
Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale 
 

 
 

  

 
Parlement de la Communauté 
germanophone  
 

 

Frau Franziska 

FRANZEN 

 

  
Vertreter : 
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E) Uitvoerend Bureau/ Bureau Exécutif/ Exekutivbüro 
 

 Lid/Membre/Mitglied Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 08/06/2015 

 
Gouvernement fédéral / 
Federale Regering / Föderal-  
Regierung 
 

 

 

 
 

 

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

 

 

 
 

 

 
Gouvernement flamand / 
Vlaamse Regering/Flamische 
Regierung 
 

 

 

 
 

 

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

   

 
Vice – Voorzitter /  
Vice – Président / 
Vizepräsident 
 

 
Dhr. Jan VANHEE 

 
Dhr. Joost VAN 
HAELST 

 
Lid : 
 
Plaatsvervanger : 

 
Vice – Président /  
Vice – Voorzitter/ 
Vizepräsident 
 

   

 
Voorzitter/ 
Présidente/Präsident 
 

 
Mevr. Sarah 
D’HONDT 

  
Aanwezig 
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F) Personnes de contact des entités pour la CNDE / Aanspreekpunten 
entiteiten voor de NCRK 
 

 Nom/Naam/Name Suppléant/Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

 
Gouvernement 
Fédéral/Federale Regering/ 
Föderalregierung 
 

 

Mw Christel DE CRAIM 
Dienst voor het Strafrechtelijk 

Beleid, FOD Justitie 

 

 

 

 
Gouvernement flamand/ 
Vlaamse regering/Flamische 
regierung 

 

 

Dhr Joost VAN HAELST 

Vlaams Coördinator 

Kinderrechten, Departement 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 

Afdeling Jeugd 

 

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

 

M. Pierre-Yves ROSSET 

OEJAJ 

 

 

 
Gouvernement wallon/ Waalse 
Regering/ regierung der 
Wallonischen Region 
 
 

 

Mme Karin JANSEN 

DICS (Cohésion sociale) 

 

 

 
Gouvernement de la 
Communauté germanophone/ 
Regering van de Duitstalige 
Gemeenschap/Regierung der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
 

 

M. Marc HAMEL 

Ministerium der DG 

Jugendgerichtsdienst 

 

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

 

Mme Brigitte PATERNOSTRE 

Direction des affaires sociales 

 

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

 

M. Stéphane AUJEAN 

Observatoire de l’Enfance 
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G) Secretariaat Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind / 
Secrétariat Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant / Sekretariat 
Nationale Kommission für die Rechte des Kindes                                                      
 

 Nom/Naam/Name  Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 

Teilnahme an der 

Plenarversammlung 

d.d. 08/06/2015 

 

Attachée francophone 

 

 

Mme Catherine 

PETERS 

 

  

Présente  

 

Assistante administrative 

 

Mme Janina SUPRUN 

 

  

Présente  
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Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant 

Nationale Kommission für die Rechte des Kindes 

* 

Membres de la Commission - Leden van de Commissie – Mitglieder der Kommission 

Février/Februari 2016 

 
 

A) Membres avec voix délibérative/Stemgerechtigde leden/ 
Stimmberechtigte mitglieder - art. 3.1. AC/SA/ZA 

 
 

Nom/Naam/Name Représente/ 
Vertegenwoordigt/ 
Vertretert 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 
Dhr. Alfons VANHEUSDEN 
 
 
Kabinet Minister van Justitie  
 
 
 
 
 
 
 
 
Koen GEENS 

 
Federale regering 
 

 
Mevr. Mathilde 
STEENBERGEN 
 
Kabinet Vice-
eersteminister en 
Minister van 
Ontwikkelings-
samenwerking, Digitale 
Agenda, 
Telecommunicatie en 
Post 
 
Alexander DE CROO 
 

 
Vertegenwoordiger: 
Aanwezig 
 
 
Plaatsvervanger: 
Aanwezig 
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Mme Sandra STAINIER 

 

Cabinet Premier Ministre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Charles MICHEL 

 
Gouvernement 
fédéral 

 
Mevr. Lynn VERRYDT 
 
Kabinet 
Staatssecretaris voor 
Armoedebestrijding, 
Gelijke Kansen, 
Personen met een 
beperking, Bestrijding 
van de fiscale fraude, 
en Wetenschapsbeleid, 
toegevoegd aan de 
minister van Financiën 
 
Elke SLEURS 
 

 
Représentante: 
Présente 

 
Dhr. Peter CASTEUR 

Kabinet Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin 

 

Jo VANDEURZEN 

 
Vlaamse regering 

 

Dhr. Duncan 

BRAECKEVELT  

Kabinet Minister-

president van de 

Vlaamse Regering, 

Vlaams minister van 

Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed 

Geert BOURGEOIS 

 

 

 

Dhr. Filip MICHIELS 

 

Kabinet Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel 

 

 

 

Sven GATZ 

 

 
Vlaamse regering 
 

 

Mevr. Elke WOUTERS 

 

Kabinet Viceminister-

president van de 

Vlaamse Regering, 

Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en 

armoedebestrijding  

Liesbeth HOMANS 

 
Vertegenwoordiger: 
Aanwezig 

 
M. Marc HAMEL 

Jugendgerichtsdienst  
Vermittlungsdienst im Rahmen 
des Jugendschutzes 

 
Regierung der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

 
M. Frederik THELEN 

Conseiller cabinet 

Minister für Familie, 

Gesundheit und 

Soziales  

Antonios ANTONIADIS 
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M. Benoît PARMENTIER 
 
Office de la Naissance et de 
l'Enfance 
 

 
Gouvernement de la 
Communauté 
française 
 

 
(En attente de 
désignation) 
 
Cabinet du Ministre-
Président  
 
Rudy DEMOTTE 
 

 
Représentant : Présent 

 
Mme Anne-Michèle 
WAUTHIER 
 
Cabinet Vice-Président et 
Ministre des Travaux publics, 
de la Santé, de l'Action sociale 
et du Patrimoine 
 
 
Maxime PREVOT 
 
 
 

 
Gouvernement 
wallon 

 

Mme Dorothée KLEIN 

 

Cabinet Vice-Président 

et Ministre des Travaux 

publics, de la Santé, de 

l'Action sociale et du 

Patrimoine 

 

Maxime PREVOT 

 
 
 

 

 

Mme Anne TREFOIS 

Cabinet Ministre-Présidente du 

Collège de la Commission 

communautaire 

française chargée du Budget, 

de l’Enseignement, du 

Transport scolaire, de l’Accueil 

de l’Enfance, du Sport et de la 

Culture. 

 

Fadila LAANAN 

 

 
Collège de la 
Commission 
communautaire 
française de 
Bruxelles 
 

 

M. Stéphane AUJEAN 

Administration  

 

 

Représentante : 

Présente 

 

Suppléant : Présent 

 
Dhr. Lander PICCART 
 
Kabinet Minister bevoegd voor 
het beleid inzake Bijstand aan 
personen, het Gezinsbeleid en 
de Filmkeuring 
 
 
 
Pascal SMET 
 
 

 
Collège de la 
Commission 
communautaire 
commune de 
Bruxelles 
 

 

M. Martin DE DREE 

Cabinet Ministre 

compétente pour la 

politique de l'Aide aux 

personnes, les 

prestations familiales et 

le Contrôle des films 

Céline FREMAULT 
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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 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 
Premier Ministre MICHEL 
 
 
 
 

 

M. Serge LIPSZYC 

 

Cabinet 

 

 

Mme Florence 

POTTIEZ 

Cabinet 

 

 

 

Minister PEETERS  

 

Vice-eersteminister en minister 

van Werk, Economie en 

Consumenten, belast met 

Buitenlandse Handel 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Minister JAMBON 

  

Vice-eersteminister en minister 

van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, belast 

met Grote Steden en de Regie 

der gebouwen  

 

(in afwachting van 
aanduiding) 
 
 
 
Kabinet 

 

Dhr. Luc DUBOIS 

 
 
Kabinet 

 

 

Minister DE CROO  

 

Vice-eersteminister en minister 

van Ontwikkelingssamen-

werking, Digitale Agenda, 

Telecommunicatie en Post 

 

 

Mevr. Kaat DE NIJS 

 

Kabinet 

 

Mme Marie-Paule 

DUQUESNOY 

Administration 

 
Vertegenwoordiger: 
Aanwezig 
 
Suppléante: Présente 

 

Ministre REYNDERS   

 

Vice-premier ministre et 

ministre des Affaires 

étrangères et européennes, 

chargé de Beliris et des 

Institutions culturelles 

fédérales 

 

Mevr. Veronique 

JOOSTEN 

 

Administratie 

 

 

Mme Alexia 

BERTRAND 

 

Cabinet 
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Ministre WILMES 

 

Ministre du Budget, chargé de 

la Loterie nationale 

 

 
 

 
 

 

 

Minister GEENS  

 

Minister van Justitie    

 

 

Mevr. Christel DE 

CRAIM 

Dienst voor het 

Strafrechtelijk Beleid 

 

Mme Valérie 

GENGOUX 

Service de la Politique 

Criminelle 

 

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 

 

Minister DE BLOCK  

 

Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid 

 

 
Mevr. Mieke 
WALRAEVENS 
 
Kabinet 

 
Mevr. Sylvia VAN 
MEIRVENNE 
 
Kabinet 

 

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 

 

Ministre BACQUELAINE  

 

Ministre des Pensions 

 

 

Mme Caroline 

DELFOSSE 

Cabinet 

 

 

Mme Yasmina 

BOUSBAA 

Cabinet 

 

 
Représentante : 
Présente 

 

Minister VAN OVERTVELDT  

 

Minister van Financiën 

 

 

Mevr. Els DEMOL 

 

 

Dhr. Lorin PARYS 

Vlaams Parlementslid 

 

 

Ministre BORSUS 

 

Ministre des Classes 

moyennes, des Indépendants, 

des PME, de l'Agriculture, et 

de l'Intégration sociale  

 

 
Mme Pauline BIEVEZ 

 

Cabinet 

 
Mme Sophie DEPRIT 
 
 
Cabinet 

 

 

Ministre MARGHEM 

 

Ministre de l'Energie, de 

l'Environnement et du 

Développement durable 

 

 

Mme Sophie 

SOKOLOWSKI 

 

Cabinet 

 

M. Julien PAQUET 

 

Cabinet 

 

 

Minister VANDEPUT 

 

Minister van Defensie, belast 

met Ambtenarenzaken 

 
 
 

 

M. Nicolas LANGE 

Administration 

 

Mme Catheline REMY 

Administration 
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Ministre GALANT 

 

Ministre de la Mobilité, chargée 

de Belgocontrol et de la 

Société nationale des chemins 

de fer belges 

 

M. Damien DUPONT  

Cabinet 

 
 

 

 

Staatssecretaris DE CREM  

 

Staatssecretaris voor 

Buitenlandse Handel, 

toegevoegd aan de minister 

belast met Buitenlandse 

Handel  

 

 
 

 
 

 

 

Staatssecretaris TOMMELEIN  

Staatssecretaris voor 

Bestrijding van de Sociale 

Fraude, Privacy en Noordzee, 

toegevoegd aan de minister 

van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid 

 

 

 

 
 

 

 

Staatssecretaris SLEURS 

 

Staatssecretaris voor 

Armoedebestrijding, Gelijke 

Kansen, Personen met een 

beperking, Bestrijding van de 

fiscale fraude, en 

Wetenschapsbeleid, 

toegevoegd aan de minister 

van Financiën  

 

 

 

Mevr. Niki 

DHEEDENE 

 

Kabinet 

  

 

Staatssecretaris FRANCKEN 

 

Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met 

Administratieve 

Vereenvoudiging, toegevoegd 

aan de minister van Veiligheid 

en Binnenlandse Zaken 

 

Dhr. Peter 

MENDONCK 

 

Kabinet 

 

 

 
Mme Colette VAN LUL 
 
 
 
Office des Etrangers 
 

 
Suppléante : Présente 
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2. Gouvernement flamand/ Vlaamse regering/Flamische regierung 
 

Lid/membre/Mitglied Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 

Minister-president 

BOURGEOIS 

 

Minister-president van de 

Vlaamse Regering 

Vlaams minister van 

Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed 

 

 

 

 

  

 

Vice-Minister-President 

CREVITS 

Viceminister-president van de 

Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Onderwijs 

 

 

Mevr. Leen VAN 

HEURCK 

Kabinet 
 

 

Dhr. Damien BENOIT 

 
Kabinet 

 

 

Viceminister-president 

TURTELBOOM  

Viceminister-president van de 

Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Begroting, 

Financiën en Energie 

 

 

Dhr. Cédric 

VERSCHOOTEN 

 

Kabinet 

 
 

 

Dhr. Stijn VANDER 

ELST 

 

Kabinet 

 
 

 

 

Viceminister-president 

HOMANS 

Viceminister-president van de 

Vlaamse Regering 

Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Wonen, Gelijke 

kansen en armoedebestrijding 

 

 
 
 

 
 

 

 

Minister WEYTS 

Vlaams minister van Mobiliteit, 

Openbare Werken, Vlaamse 

Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn 

 

Dhr. Michaël 

DEVOLDERE 

 
Kabinet 
 
 
 

 

Dhr. Stijn 

QUAGHEBEUR  

 
Kabinet 
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Minister VANDEURZEN  

Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin 

 

Dhr. Peter CASTEUR 

 

 

Kabinet 

 
 

 

 

Minister MUYTERS 

Vlaams minister van Werk, 
Economie, Innovatie en Sport 
 

 
  

 
  

 

 

Minister SCHAUVLIEGE 

Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en 

Landbouw 

 

Mevr. Tine 

VANDECASTEELE  

Kabinet 
 

 

Mevr. Caroline VAN 

DEN BERGH  

Kabinet 

 

 

Minister GATZ 

Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel 

 

Dhr. Filip MICHIELS  

 
Kabinet 

 

Mevr. Stephanie 

D’HOSE 

Kabinet 

 
Vertegenwoordiger: 

Aanwezig 

 
 

3. Gouvernement de la Communauté germanophone/ Regering van de 
Duitstalige Gemeenschap/Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 

Lid/Membre/Mitglied Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 

Ministerpräsident Oliver 

PAASCH  

 
Bestimmt keinen 
Vertreter  

  

 

Vize-Ministerpräsidentin 

Isabelle WEYKMANS  

Ministerin für Kultur, 
Beschäftigung und Tourismus 
 

  
 
 

 

 

Minister Antonios 

ANTONIADIS  

Minister für Familie, 

Gesundheit und Soziales 

 
 

  

 

Minister Harald MOLLERS  

Minister für Bildung und 

wissenschaftliche Forschung 

 
Bestimmt keinen 
Vertreter  
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4. Gouvernement de la Communauté française/ Regering van de Franse 
Gemeenschap/ Regierung der Französischen Gemeinschaft 

 

Lid/Membre/Mitglied Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 

Ministre-Président DEMOTTE 

 

 

M. Nicolas 

FRAGNEAU  

Cabinet 

 
M. Joël MATHIEU 
 
 
Cabinet 

 

 

Ministre MILQUET 

Vice-Présidente et Ministre de 

l’Education, de la Petite 

enfance, des Crèches et de la 

Culture 

 

 

Mme Violaine 

LOUANT 

Collaboratrice CDH 

 

M. Thierry ZELLER 

 

Cabinet 

 
Représentante : 
Présente 

 
Ministre MARCOURT 

Vice-Président et Ministre de 

l’Enseignement supérieur, des 

Médias et de la Recherche 

scientifique 

 

 
M. Cédric VRANKEN 
 
 
Cabinet 
 
 

 
Mme Virginie 
VANDEPUTTE 
 
Cabinet 

 
Représentant : Présent 

 

Ministre MADRANE 

 
Ministre de l’Aide à la 
jeunesse, des Maisons de 
justice et de la Promotion de 
Bruxelles, chargé de la tutelle 
sur la Commission 
communautaire française de la 
Région de Bruxelles-Capitale 
 

 
M. Stephan 
DURVIAUX  
 
Cabinet 
 
 

 

Mme Catherine 

WERTS 

Cabinet 
 
 

 
Représentant : Présent 

 

Ministre COLLIN 

Ministre des Sports  

 

Mme Emilie 

HERMANS 

Cabinet 

 
M. Quentin PAQUET 
 
Cabinet 

 

 

Ministre FLAHAUT 

Ministre du Budget, de la 
Fonction publique et de la 
Simplification administrative 

 

Mme Valérie DEVIS 

 
Cabinet 
 

 

Mme Michaëla 

NGINDU 

Cabinet 

 
Représentante : 
Présente 
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Ministre SIMONIS 

Ministre de l’Enseignement de 

promotion sociale, de la 

Jeunesse, des Droits des 

femmes et de l’Egalité des 

chances  

 
M. Fabian MARTIN 

Cabinet 

 

 

Mme Sandrine 

DEBUNNE 

Cabinet 

 
Représentant : Présent 

 

5. Gouvernement wallon/ Waalse Regering/ regierung der Wallonischen 
Region 

 

Lid/Membre/Mitglied Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 

Ministre-Président 

MAGNETTE  

 
 
 

 

Mme Déborah 

DEWULF 

 

Cabinet 

 

 

Mme Carine JANSEN 

 

 

DICS  

 

 
Représentante : 
Excusée 

 

Vice-Président PREVOT  

Vice-Président et Ministre des 

Travaux publics, de la Santé, 

de l'Action sociale et du 

Patrimoine 

 
 
 
 
Cabinet 

 
 
M. Francis TURINE 
 
 
Cabinet 

 

 

Vice-Président MARCOURT  

Vice-Président et Ministre de 

l'Economie, de l'Industrie, de 

l'Innovation et du Numérique 

 
Mme Laurence 
LESPAGNARD 
 
Cabinet 

 
Mme Florence GIET 
 
 
Cabinet 

 

 

Ministre FURLAN  

Ministre des Pouvoirs locaux, 

de la ville, du Logement et de 

l'Energie 

 

 

Mme Delphine 

HERNALSTEEN 

 
Cabinet 

 
M. Marco ALIBONI 
 
 
 
Cabinet 
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Ministre DI ANTONIO  

Ministre de l'Environnement, 

de l'Aménagement du 

territoire, de la Mobilité et des 

Transports, des Aéroports et 

du bien-être animal 

 

Mme Sandrine 

MATHOT 

Cabinet 
 
 
 

 

M. Michaël GAUX 

 

Cabinet 
 
 
 
 

 
Représentante : 
Présente 
 
 
Suppléant : Présent 

 

Ministre TILLIEUX  

Ministre de l'Emploi et de la 
Formation  
 

 

Mme Kristel KARLER 

 
Cabinet 

 

M. Duygu CELIK 

 

Cabinet 
 

 

 

Ministre LACROIX  

Ministre du Budget, de la 

Fonction publique et de la 

Simplification administrative 

 

 
 
M. Benjamin 
FLAHAUT 
 
Cabinet 

 
 
Mme Samira RGHIOUI 
 
 
Cabinet 

 
 
Représentant : Présent 
 
Suppléante : Présente 

 
Ministre COLLIN  

Ministre des Infrastructures de 

la petite enfance, de 

l'Agriculture, de la Nature, de 

la Ruralité, du Tourisme et des 

Infrastructures sportives 

 

 

M. Jean-Paul 

BASTIN 

Cabinet 

 

 

Mme Hélène DUBOIS 

 

Cabinet 
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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 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 

Ministre-Président 

VERVOORT  

en charge des Pouvoirs 

locaux, du Développement 

territorial, de la Politique de la 

Ville, des Monuments et Sites, 

des Affaires étudiantes, du 

Tourisme, de la Fonction 

publique, de la Recherche 

scientifique, de la Propreté 

publique 

 

 

M. David 

CORDONNIER 

 
Cabinet 

  

Mme Céline VAN 

NEYVERSEEL 

 
Cabinet 
 

 
Représentant:Présent 

 
Minister VANHENGEL  

Minister van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Financiën, 

Begroting, Externe 

Betrekkingen en 

Ontwikkelingssamenwerking 

 

 

Mevr. Ethel 

SAVELKOUL 

 

Kabinet 

 

Mevr. Sophie 

VERHAEGEN 

 

Administratie 

 

 

 
Ministre GOSUIN  

chargé de l'Emploi, de 
l'Economie, de la Lutte contre 
l'Incendie et l'Aide médicale 
urgente 
 

 
 
 

 
 

 

 
Minister SMET 

belast met Mobiliteit en 
Openbare Werken 
 

 
Dhr. Lander 
PICCART 
 
Kabinet 

  

 

Ministre FREMAULT 

chargée du Logement, de la 

Qualité de Vie, de 

l’Environnement, de l'Energie 
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Staatssecretaris DEBAETS 
 
belast met 
Ontwikkelingssamenwerking, 
Verkeersveiligheidsbeleid, 
Gewestelijke en gemeentelijke 
Informatica en Digitalisering, 
Gelijkekansenbeleid en 
Dierenwelzijn  
 

 

Dhr. Wouter 

BOECKMANS 

Kabinet 

 

 

 

Dhr. David VITS 

 
Administratie 

 

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 

 

Secrétaire d'Etat JODOGNE 

chargée du Commerce 
extérieur, de la Lutte contre 
l'Incendie et l'Aide médicale 
urgente  
 

   

 
Secrétaire d'Etat LAANAN, 
chargée de la Collecte et du 
Traitement des Déchets, de la 
Recherche scientifique, des 
Infrastructures sportives 
communales, de la Fonction 
publique  
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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 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 

Ministre-Présidente LAANAN 

Ministre-Présidente du Collège 
de la Commission communau-
taire française chargée du 
Budget, de l’Enseignement, du 
Transport scolaire, de l’Accueil 
de l’Enfance, du Sport et de la 
Culture 
 

 

Mme Anne TREFOIS 

 

Cabinet  

 

 
M. Stéphane AUJEAN 
 
Administration 
 

 
Représentante : 
Présente 
 
Suppléant : Présent 

 

Ministre VERVOORT 

Membre du Collège de la 
COCOF, chargé de la 
Cohésion sociale et du 
Tourisme 

 

M. David 

CORDONNIER 

 
Cabinet 
 
 

 

Mme Céline VAN 

NEYVERSEEL 

 
Cabinet 

 
Représentant:Présent 

 

Ministre JODOGNE 

Membre du Collège de la 
COCOF, chargée de la 
Fonction publique et de la 
politique de la Santé 
 

 
Mme Pascale 
PENSIS 
 
Cabinet  

 
M. François BUYSE 
 
 
Cabinet 

 

 

Ministre GOSUIN  

Membre du Collège de la 

COCOF, chargé de la 

Formation professionnelle 

 
Mme Isabelle NOEL 
 
Cabinet 
 

 
M. Luc DETAVERNIER 
 
Cabinet 

 
Représentante: 
Présente 

 

Ministre FREMAULT 

Membre du Collège de la 
COCOF, chargée de la 
Politique d’Aide aux Personnes 
handicapées, de l’Action 
sociale, de la Famille et des 
Relations 
internationales 

 

 

M. Martin DE DREE 

Cabinet 
 
 

 
Mme Gaëlle VALCKE  
 
Cabinet 
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8. Collège réuni de la Commission communautaire commune / Verenigd 
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie /Vereinte 
Kollegium der gemeinsamen Gemeinschaftskommission 

 

Lid/Membre/Mitglied Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 

Ministre-Président 

VERVOORT 

Président de la COCOM, 
compétent pour la coordination 
de la politique du Collège réuni 
 

 

M. David 

CORDONNIER 

Cabinet 

 

Mme Céline VAN 

NEYVERSEEL 

Cabinet 

 
Représentant:Présent 

 

Minister VANHENGEL 

bevoegd voor het 
Gezondheidsbeleid, het 
Openbaar Ambt, de Financiën, 
de Begroting, het Patrimonium 
en de Externe Betrekkingen 
(samen met Minister Didier 
Gosuin) 

 

Mevr. Ethel 

SAVELKOUL 

 

Kabinet 

 
 

 

Mme Brigitte 

PATERNOSTRE  

 

Administration 

 

 
Suppléante : Excusée 

 

Ministre GOSUIN 

compétent pour la politique de 
la Santé, la Fonction publique, 
les Finances, le Budget, le 
Patrimoine et les Relations 
extérieures (conjointement 
avec le Ministre Guy 
Vanhengel) 
 

 
 

 
 

 

 
Minister SMET 

bevoegd voor het beleid inzake 
Bijstand aan personen, het 
Gezinsbeleid en de 
Filmkeuring (samen met 
Minister Céline Fremault) 
 

 
Dhr. Lander 
PICCART 
 
Kabinet 

 
 

 

 

Ministre FREMAULT 

compétente pour la politique 
de l'Aide aux personnes, les 
prestations familiales et le 
Contrôle des films 
(conjointement avec le Ministre 
Pascal Smet) 

 

M. Martin DE DREE 

Cabinet 

 
Mme Gaëlle VALCKE 
 
Cabinet 
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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 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 
Collège des Procureurs 
généraux 
 

 
M. Lucien 
NOUWYNCK 
 
Parquet général 
auprès de 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. Mme Fabienne 

    DRUANT 

 
 
 
 
 
 
 
2. Suppléante : 
Excusée 
 
 
 
 
4. Suppléante : 
Présente 

 
Vereniging van de Vlaamse 
Provincies 
 

 
 

  

 
Union des Villes et Communes 
de Wallonie 
 

 
Mme Malvina 
GOVAERT 
 

  

 
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  
 

 
1. Mme Cécile         

CROSSET 
Plan Belgique 

 
 
 
 
 
2. Mme Valérie   

PROVOST 
    CODE 
 

 

 
1. Représentant : 

Présent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Représentante : 
Présente 
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Kinderrechtencoalitie 
Vlaanderen 
 

 

1. Mevr. Farah 

LAPORTE 

Kinderrechtencoalitie 

2. Dhr. Robert 
CRIVIT 
Uit De Marge 
 
 
3. Mevr. Sibille 
DECLERCQ 
 
Awel 
 
 
 

 

1. Mevr. Lily DE 

CLERCQ 

Kinderrechtswinkels 

 

2. Mevr. Christine 

MELKEBEEK  

Defence for Children 

International 

 
3. Hilde DE 
VLEESCHOUWER 
 
Liga voor 
Mensenrechten 
 

 
1. Vertegenwoordiger: 

Aanwezig 

 
UNICEF België 
UNICEF Belgique 
 

 
Mme Maud 
DOMINICY 
 
 

(En attente de 
désignation) 
 

 
Représentante: 
Présente 

 
Rat der Deutschsprachigen 
Jugend 
 
 
 
 

 
Mme Catherine 
WEISSHAUPT 

  

 
Orde van Vlaamse Balies 
 

 
Dhr. Geert DECOCK 
 
Advocaat Balie Gent 
Voorzitter Unie van 
Jeugdadvocaten 
 

 
Dhr. Eric VAN DER 

MUSSELE 

Jeugdadvocaat 

 

 
Vertegenwoordiger: 

Verontschuldigd 

 

Plaatsvervanger: 

Aanwezig 

 
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 
    (UNamur) 
    Département de 
    Droit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Représentant : 

Excusé 
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Vlaamse Interuniversitaire 
Raad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Prof.dr. Johan PUT 

K.U. Leuven, 
Faculteit 
Rechtsgeleerdheid 
 
 

  
 
2. Prof. Wouter  
    VANDENHOLE  

UA, Faculteit 
Rechtsgeleerdheid 
 
 

 

1.Prof.dr. Yves HAECK 

    U Gent, Vakgroep 

Publiek Recht 

 

 

2. Prof. Frederik     

    SWENNEN 
 
    UA, Faculteit 
    Rechtsgeleerdheid 

 
1. Vertegenwoordiger: 

Verontschuldigd 
 
 
 
 
 
 
2. Vertegenwoordiger: 

Aanwezig 

 
Kinderrechtencommissaris 
 
 
 
 
 

 
Dhr. Bruno 
VANOBBERGEN 
 

 
1. Mevr. Hilde 
    CNUDDE 
 
 2. Mevr. Leen   
     ACKAERT 

 
 
 
 
2. Plaatsvervanger: 
Aanwezig 

 
Délégué général aux Droits de 
l’enfant 
 
 

 
M. Bernard DE VOS 

 
1 Mme Karin  
VAN  DER STRAETEN 
 
2 Mme Florence     

BRION 
 

3 Mme Nathalie VAN 
CAUWENBERGHE 
 

4 Mme Sophie 
CROONEN 
 

 
1. Suppléante : 

Présente 

 
Ombudsman de la 
Communauté germanophone 
 

 
M. Cédric LANGER 

  

 

Interfederaal 

Gelijkekansencentrum /Centre 

interfédéral pour l’Egalité des 

Chances en/et Federaal 

Migratiecentrum / Centre 

fédéral Migration 

 

 
Mme Patricia LE 
COCQ 
 

 
1. M. Mathieu BEYS 
 
2. Mme Françoise  
    DE BOE 

 
Représentante : 
Présente 

 
Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten 
 
 

 

Mevr. Leen 

WALRAVENS 

 

  
Vertegenwoordiger: 

Aanwezig 
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Unie der Nederlandstalige 
Jeugdmagistraten 
 

 

Dhr. Philippe 

VANDAELE 

Jeugdrechter 

Afdeling Antwerpen 

 

Dhr. Frederic VROMAN 

Substituut-procureur-

generaal Gent 

 

Vertegenwoordiger: 

Aanwezig 

Plaatsvervanger:  

Aanwezig 

 
Vlaamse Scholierenkoepel 
 

 
Dhr. Jort ORY 

 
Mevr. Nieke NOUWEN 

 

 
Association des Provinces 
wallonnes 
 

 

Mme Hélène 

SCHAMPS 

 

  
Représentante : 
Présente 

 
Comités voor Bijzondere  
Jeugdzorg 

 
Mevr. Virna SAENEN 
 

Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en 

Gezin 

 
1. Mevr. Jole   
LOUWAGIE 
2. Mevr. Carine DE  

WILDE 

 
1. Plaatsverganger: 
Aanwezig 

 
Vlaamse Jeugdraad 
 
 

 
Mevr. Alice KOOIJ 

  

 
Vertegenwoordigers van de 
erkende Vlaamse 
administraties en instellingen 
 

 

1.Dhr. Joost VAN 

HAELST 

Coördinator 

Kinderrechten  

Departement Cultuur, 

Jeugd, Sport en 

Media, Afdeling 

Jeugd  

 
  2.Mevr. Ruth 
     LAMOTTE 

Administratie, 

Onderwijs en       

Vorming 

 

Mevr. Gerda VAN 

ROELEN 

Departement Cultuur, 

Jeugd, Sport en Media, 

Afdeling Jeugd  

 

 
1. Vertegenwoordiger: 

Aanwezig 
 
2. Vertegenwoordiger: 
    Aanwezig 
 
 
Plaatsvervanger: 
Aanwezig 

 
Conseil de la Jeunesse  
 

 
M. Benoît LENOBLE 

 
 

 
Représentant : Excusé 
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Représentants 
d’administrations et 
d’institutions reconnues de la 
Communauté française 
 

 
1. (en attente de 
désignation) 
 
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 
 
Observatoire de 
l'Enfance, de la 
Jeunesse et de l'Aide à 
la Jeunesse  

 
Suppléant : Excusé 

 
Ordre des barreaux 
francophones et 
germanophones de Belgique 
 

 
Mme Cécile 
DELBROUCK 
Avocat au barreau de 
Liège 
 

 
M. Juan VERLINDEN 
Avocat au barreau de 
Bruxelles  

 
Représentante : 
Excusée 
 
Suppléant : Présent 

 
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 
 

(en attente de 
désignation) 
 

 
M. Dominique 
MOREAU 
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D) Observateurs/ Waarnemers/ Beobachter (art.7 AC/SA/ZA) 
 
 

Nom/Naam/Name 
Organisation/Organisatie 

Représentant/ 
Vertegenwoordiger/ 
Vertreter 

Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 
Senaat 
 

 
Mevr. Miranda VAN 
EETVELDE 
 

 
 

 

 
Vlaams Parlement 
 

 

Mevr. Katrien 

SCHRYVERS 

 

Dhr. Lionel BAJART 

 

 

Vertegenwoordiger: 

Verontschuldigd 

 
Parlement Wallon 
 
 
 

 

Mme Mathilde 

VANDORPE 

 

Mme Florence 

REUTER 

 

 
Représentante : 
Présente 

 
Parlement de la Communauté 
française 
 

 
 

  

 
Parlement francophone 
bruxellois 
 

 
Mme Catherine 
MOUREAUX 
 
 

 
M. Gaëtan VAN 
GOIDSENHOVEN 
 

 

 
Chambre des Représentants 
 

 
Mme Stéphanie 
THORON 
 

  

 
Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale 
 

 
 

  

 
Parlement de la Communauté 
germanophone  
 

 

Frau Franziska 

FRANZEN 

 

  
Représentante : 
Présente 
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E) Uitvoerend Bureau/ Bureau Exécutif/ Exekutivbüro 
 

 Lid/Membre/Mitglied Suppléant/ 
Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 
Teilnahme an der 
Plenarversammlung 
d.d. 22/02/2016 

 
Gouvernement fédéral / 
Federale Regering / Föderal-  
Regierung 
 

 

Dhr. Alfons 

VANHEUSDEN 

 

 
 

 
Vertegenwoordiger: 
Aanwezig 

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

 

M. Benoît 

PARMENTIER 

 

 
 

 
Représentant : Présent 

 
Gouvernement flamand / 
Vlaamse Regering/Flamische 
Regierung 
 

 

Dhr. Filip MICHIELS 

 
 

 
Vertegenwoordiger: 
Aanwezig 

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

 
Dhr Lander PICCART 

  

 
Conseil Interuniversitaire de 
la Communauté française 
 

 
M. Jacques 
FIERENS 

  

 
Kinderrechtencoalitie 
Vlaanderen 
 

 
Mevr. Farah 
LAPORTE 

 
Dhr Robert CRIVIT 
 
Mevr. Sibille 
DECLERCQ 

 
Vertegenwoordiger : 
Aanwezig 

 
Ordre des barreaux 
francophones et 
germanophones de Belgique 
 

 
M. Juan VERLINDEN 

  
Représentant : Présent 

 
Vice – Voorzitter /  
Vice – Président / 
Vizepräsident 
 

 
Dhr. Jan VANHEE 

 
Dhr. Joost VAN 
HAELST 

 
Plaatsvervanger: 
Aanwezig 

 
Vice – Président /  
Vice – Voorzitter/ 
Vizepräsident 
 

   



67 

 

 
Voorzitter/ 
Présidente/Präsident 
 

 
Mevr. Sarah 
D’HONDT 

  
Aanwezig 

 

F) Adviesorgaan/Organe d’avis/Beratungsgremium 

 
 

 Nom/Naam/Name Suppléant/Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 

Teilnahme an der 

Plenarversammlung 

d.d. 22/02/2016 

 
Délégué Général 
aux Droits de 
l’Enfant 
 

 

M. Bernard DE VOS 

 

Mme Karin VAN DER 

STRAETEN 

 

 

Suppléante : Présente 

 

UNICEF Belgique 

 

 

Mme Maud DOMINICY 

(en attente de désignation) 

 

 

 

Représentante : 

Présente 

 

Conseil 

Interuniversitaire de 

la Communauté 

française 

 

M. Jacques FIERENS 

 

 

M. Olivier DE SCHUTTER 

 

 

 

Kinderrechtencoalitie 

Vlaanderen 

 

Mevr. Farah 

LAPORTE 

 

 

Dhr Robert CRIVIT (Uit De 

Marge) 

 

Mevr. Sibille DECLERCQ 

(Awel) 

 

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 

 

Collège des 

Procureurs-

généraux 

 

M. Lucien 

NOUWYNCK 

 

M. Pierre RANS 

Mme Fabienne DRUANT 

 

 

 

Suppléante : Présente 

 

Vlaamse 

Interuniversitaire 

Raad 

 

Dhr Wouter 

VANDENHOLE 

 

Dhr Johan PUT 

 

Vertegenwoordiger : 

Aanwezig 

 

DEI Belgique 

 

M. Benoit VAN 

KEIRSBILCK 

 

Mme Géraldine MATHIEU 

 

Mme Sarah GRANDFILS 

 

Représentant : 

Présent 

 

CODE 

 

Mme Frédérique VAN 

HOUCKE 

 

Mme Valérie PROVOST 

 

Représentante: 

Présente 
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Orde van Vlaamse 

Balies 

 

Dhr Eric VAN DER 

MUSSELE 

 

Dhr Geert DECOCK 

 

Vertegenwoordiger: 

Aanwezig 

 

Plaatsvervanger: 

Verontschuldigd 

 

Ordre des barreaux 

francophones et 

germanophones de 

Belgique 

 

M. Juan VERLINDEN 

 

Mme Cécile DELBROUCK 

 

Représentant : 

Présent 

Suppléante : Excusée 

 

G) Organe Intergouvernemental/Intergouvernementeel Orgaan/ 
Zwischenstaatliche Körper 
 

 

   

  

Voir Titre A:  

Membres avec voix délibérative 

 

Zie Titel A : 

Stemgerechtigde leden 

 

H) Personnes de contact des entités pour la CNDE / Aanspreekpunten 
entiteiten voor de NCRK 

 
 

 Nom/Naam/Name Suppléant/Plaatsverv
anger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 

Teilnahme an der 

Plenarversammlung 

d.d. 22/02/2016 

 

Gouvernement 

Fédéral/Federale Regering/ 

Föderalregierung 

 

Mw Christel DE 

CRAIM 
Dienst voor het 

Strafrechtelijk Beleid, 

FOD Justitie 

 

 

 

 

Vertegenwoordiger: 

Aanwezig 

 

Gouvernement flamand/ 

Vlaamse regering/Flamische 

regierung 

 

 

Dhr Joost VAN 

HAELST 

Vlaams Coördinator 

Kinderrechten, 

Departement Cultuur, 

Jeugd, Sport en 

Media, Afdeling Jeugd 

 

 

  

Vertegenwoordiger: 

Aanwezig 

http://www.interglot.nl/woordenboek/de/nl/vertaal/zwischenstaatliche%20Zusammenarbeit%20EU
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Gouvernement de la 

Communauté française/ 

Regering van de Franse 

Gemeenschap/ Regierung 

der Französischen 

Gemeinschaft 

 

M. Pierre-Yves 

ROSSET 

OEJAJ 

 

  

Représentant : 

Présent 

 

 

Gouvernement wallon/ 

Waalse Regering/ regierung 

der Wallonischen Region 

 

Mme Karin JANSEN 

DICS (Cohésion 

sociale) 

 

  

 

Gouvernement de la 

Communauté 

germanophone/ Regering 

van de Duitstalige 

Gemeenschap/Regierung 

der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft 

 

M. Marc HAMEL 

Ministerium der DG 

Jugendgerichtsdienst 

  

 

Collège réuni de la 

Commission communautaire 

commune / Verenigd College  

van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie 

/Vereinte Kollegium der 

gemeinsamen 

Gemeinschaftskommission 

 

Mme Brigitte 

PATERNOSTRE 

Direction des affaires 

sociales 

 

 

 

Représentante : 

Excusée 

 

Collège de la Commission 

Communautaire française / 

College van de Franse 

Gemeenschapscommissie / 

Kollegium der Französischen 

Gemeinschaftskommission 

 

M. Stéphane AUJEAN 

Observatoire de 

l’Enfance 

  

Représentant : 

Présent 
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I) Présidente/ Voorzitter/ Präsident 
 

 Présidente/ Voorzitter/ 
Präsident 

 Participation à la séance 
plénière / Deelname aan 
de plenaire zitting/ 

Teilnahme an der 

Plenarversammlung d.d. 

22/02/2016 

  

Mevr. Sarah D’HONDT 

  

Aanwezig 

 
 

J) Vice-présidents/ Vice-Voorzitters/ Vizepräsidenten 
 
 

 Nom/Naam/Name Suppléant/Plaatsvervanger/ 
Stellvertreter 

Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 

Teilnahme an der 

Plenarversammlung 

d.d. 22/02/2016 

 

Vice-Président, sur 

proposition de la 

Communauté 

française   

 

   

 

Vice-voorzitter, op 

voorstel van de 

Vlaamse 

Gemeenschap 

 

 

Dhr. Jan VANHEE 

 

 

Dhr. Joost VAN HAELST 

 

Plaatsvervanger: 

Aanwezig 
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K) Secretariaat Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind / 
Secrétariat Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant / Sekretariat 
Nationale Kommission für die Rechte des Kindes                                                      
 

 Nom/Naam/Name  Participation à la 
séance plénière / 
Deelname aan de 
plenaire zitting/ 

Teilnahme an der 

Plenarversammlung 

d.d. 22/02/2016 

 

Attachée 

francophone 

 

 

Mme Catherine PETERS 

 

  

Présente 

 

Assistante 

administrative 

 

Mme Janina SUPRUN 

 

  

Présente 
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Bijlage 3: Huishoudelijk reglement 

 

 

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 
 

Huishoudelijk reglement  
 
De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, 
 
Gelet op het Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie 
voor de Rechten van het Kind, gesloten te Brussel, op 19 september 2005, 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, in het bijzonder artikel 12 
(B.S. 10 november 2006, bijlage bij de goedkeuringswet van 1 mei 2006), 

 
Besluit: 
 
Hoofdstuk 1 – Inleidende bepalingen 
 
Artikel 1 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1. Samenwerkingsakkoord: Samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale 
Commissie voor de Rechten van het Kind, gesloten te Brussel, op 19 september 2005, 
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; 
2. Commissie: de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind; 
3. Voorzitter: de voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, zoals 
bedoeld in artikel 4 van het Samenwerkingsakkoord; 
4. Ondervoorzitters: de ondervoorzitters van de Nationale Commissie voor de Rechten van 
het Kind, zoals bedoeld in artikel 4 van het Samenwerkingsakkoord;  
5. Bureau: het Uitvoerend Bureau van de Nationale Commissie voor de Rechten van het 
Kind, zoals bedoeld in artikel 5 van het Samenwerkingsakkoord; 
6. Secretariaat: het Secretariaat van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, 
zoals bedoeld in artikel 6 van het Samenwerkingsakkoord; 
7. Stemgerechtigde leden: de effectieve stemgerechtigde leden van de Nationale Commissie 
voor de Rechten van het Kind, zoals bedoeld in artikel 3.1 van het Samenwerkingsakkoord; 
8. Leden met raadgevende stem: de effectieve leden met raadgevende stem van de 
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, zoals bedoeld in artikel 3.2 van het 
Samenwerkingsakkoord; 
9. Leden: de stemgerechtigde leden en de leden met raadgevende stem van de Nationale 
Commissie voor de Rechten van het Kind of hun vertegenwoordigers, zoals bedoeld in artikel 
3 van het Samenwerkingsakkoord; 
10. Plaatsvervangende leden: de personen aangeduid om de leden te vervangen; 
11. Comité: het Comité voor de Rechten van het Kind bij de Verenigde Naties;   
12. Kind: iedere persoon jonger dan 18 jaar, zoals gedefinieerd in het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
te New York op 20 november 1989. 
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13. Reglement: het huishoudelijk reglement van de Commissie 
14. Adviesorgaan: orgaan samengesteld uit de adviserende leden genoemd in artikel 3.2 van 
het Samenwerkingsakkoord, met uitsluiting van de vertegenwoordigers genoemd in  a) en i) 
en van degenen die niet autonoom standpunt kunnen innemen; 
15. Intergouvernementeel orgaan: orgaan samengesteld  uit de stemgerechtigde leden 
genoemd in artikel 3.1 van het Samenwerkingsakkoord; 
16. Officieel aanspreekpunt: persoon aangeduid voor elke overheid die binnen de Commissie 
vertegenwoordigd wordt, door de regeringsvertegenwoordiger(s) van de betrokken 
overheid.  
 
 

Hoofdstuk 2 – Samenstelling van de Commissie  
 
Afdeling 1 – De leden  
 
Art. 2. 
 
De instanties genoemd door artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord worden door het 
Secretariaat uitgenodigd om hun lid evenals hun plaatsvervangend lid aan te duiden. 
 
Art. 3. 
 
Ingeval van wijziging binnen de samenstelling van een regering, brengen de bij deze 
wijziging betrokken stemgerechtigde leden het Secretariaat onmiddellijk op de hoogte en 
geven ze aan of deze gevolgen heeft voor hun aanwijzing. 
 
In voorkomend geval nodigt het Secretariaat de betrokken regering ertoe uit om haar 
nieuw(e) stemgerechtigd(e) lid/leden evenals plaatsvervanger(s) aan te duiden. 
 
Het Secretariaat richt een schrijven tot elke betrokken minister met het verzoek om een 
nieuwe aanstelling, binnen een termijn van drie maanden, van een lid met raadgevende 
stem en een plaatsvervangend lid. Het schrijven geeft aan welke personen de voorganger 
van de betrokken minister vertegenwoordigden in de Commissie.  
 
Art. 4. 
 
Het Secretariaat nodigt elk van de instanties genoemd in artikel 3 van het 
samenwerkingsakkoord uit de persoonsgegevens van haar lid en plaatsvervangend lid mee 
te delen, met het oog op een algemene actualisering van het ledenbestand tegen de 
plenaire zitting die volgt op de voorstelling van het periodiek verslag bij het comité zoals 
bedoeld in artikel 2, 1.b) van het samenwerkingsakkoord.    
 
Art. 5. 
 
Een lid of plaatsvervangend lid dat zijn of haar mandaat wenst neer te leggen of dat zijn of 
haar hoedanigheid van vertegenwoordiger van de instantie die hem of haar heeft aangeduid 
verliest, stelt de Voorzitter evenals de instantie die hij of zij in de Commissie 
vertegenwoordigt, daarvan in kennis. Het Secretariaat contacteert vervolgens 
laatstgenoemde instantie met het oog op de aanduiding van een nieuw lid of 
plaatsvervangend lid. 
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Art. 6.  
  
Een lid dat niet in de mogelijkheid is om een plenaire zitting van de Commissie bij te wonen, 
informeert het Secretariaat hierover, waarbij hij of zij zijn of haar plaatsvervanger eveneens 
informeert.  
 
Informatie betreffende de deelname van de leden aan de Commissiewerkzaamheden wordt 
opgenomen in de ledenlijst die jaarlijks als bijlage bij het verslag betreffende de 
werkzaamheden van de Commissie, hierna jaarverslag, gevoegd wordt. 
 
Afdeling 2 – Het intergouvernementeel orgaan 
 
Art. 7 
 
Een intergouvernementeel orgaan wordt opgericht. Het draagt bij tot de uitvoering van de 
opdrachten genoemd in de artikelen 2 en 14 van het Samenwerkingsakkoord. Het wint in 
uitvoering van al deze opdrachten het advies in van het adviesorgaan dat zich zonder verwijl 
over deze adviesvraag uitspreekt. De voorzitter, ondervoorzitters en het secretariaat zijn 
aanwezig bij het overleg en faciliteren het.  
 
Om de werkzaamheden van het Secretariaat te bevorderen, stelt elke overheid tevens een 
officieel aanspreekpunt aan. De stemgerechtigde leden kunnen dit officiële aanspreekpunt 
van de overheid die ze vertegenwoordigen uitnodigen in het kader van de werkzaamheden 
van het intergouvernementeel orgaan.  
 
Afdeling 3 – Het adviesorgaan 
 
Art. 8  
 
Een adviesorgaan wordt opgericht dat is samengesteld uit hoogstens tien leden. De 
Commissie duidt ze in plenaire zitting aan bij gewone meerderheid van de aanwezige 
verkiesbare leden, op basis van een lijst met kandidaten die door het secretariaat wordt 
overgemaakt. Het mandaat van de leden met raadgevende stem die in het adviesorgaan 
zetelen geldt voor de duur van twee jaar, behoudens in geval van voortijdig ontslag als lid 
van het adviesorgaan of als Commissielid. Dit mandaat is hernieuwbaar. 
 
In geval van voortijdig ontslag van een lid van het adviesorgaan voleindigt diens 
plaatsvervanger de termijn van het mandaat. Een nieuwe plaatsvervanger wordt aangeduid 
door de instantie die het ontslagnemende lid heeft aangereikt. 
In geval van voortijdig ontslag van een plaatsvervanger binnen het adviesorgaan, wordt een 
nieuwe plaatsvervanger aangewezen door de instantie die de ontslagnemende 
plaatsvervanger heeft voorgesteld.   
 
Afdeling 4 – De werkgroepen 
 
Art. 9. 
 
Overeenkomstig artikel 11 van het Samenwerkingsakkoord, kan de Commissie in plenaire 
zitting bij gewone meerderheid van de aanwezige leden en bij consensus onder de 
aanwezige stemgerechtigde leden beslissen om werkgroepen op te richten.  
Het Bureau, het Adviesorgaan en het Intergouvernementeel Orgaan kunnen eveneens, elk 
in het kader van zijn opdrachten, bij gewone meerderheid van de aanwezige leden van het 



76 

 

betreffende orgaan, ambtshalve of op vraag van tenminste tien Commissieleden, 
werkgroepen oprichten.  
 
Art. 10.  
  
Het Secretariaat zendt een uitnodiging tot deelname aan de werkgroep aan alle leden en 
plaatsvervangende leden met het oog op hun inschrijving.  
 
Art. 11. 
 
Elke minister die bevoegd is voor een materie die in werkgroep wordt behandeld, wordt 
uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden van de betreffende werkgroep. De 
stemgerechtigde leden bezorgen het Secretariaat de lijst die per werkgroep de bevoegde 
ministers weergeeft. 
 
Art. 12.  
 
In het kader van de werkgroepen kan elk ingeschreven lid zich laten vergezellen door één of 
meerdere experts.  
Het betreffende lid deelt de namen van deze experts mee aan het Secretariaat dat hen 
vervolgens alle nuttige informatie overmaakt.  
 
Afdeling 5 – Het Bureau  
 
Art. 13.  
 
Onverminderd artikel 5 van het Samenwerkingsakkoord, is het Bureau samengesteld uit 
zeven leden, evenals uit de Voorzitter en beide Ondervoorzitters. De zeven leden en de 
ondervoorzitters kunnen zich, in voorkomend geval, laten vervangen door hun 
plaatsvervanger.  
 
Art. 14. 
 
Drie van de zeven Bureauleden zijn leden van het adviesorgaan. 
 
Het Secretariaat informeert alle leden en plaatsvervangende leden van wijzigingen in de 
samenstelling van het Bureau. 
 
 
Art. 15. 
  
De stemgerechtigde leden beslissen wie van hen in het Bureau zetelt. Het mandaat van een 
stemgerechtigd lid dat in het Bureau zetelt, geldt voor de duur van zijn of haar mandaat van 
vertegenwoordiger van de regering die hem of haar heeft aangewezen.  
 
Art. 16.  
 
De Commissie duidt bij gewone meerderheid van de aanwezige leden, op basis van een lijst 
met kandidaten die door het Secretariaat wordt overgemaakt, de leden van het 
adviesorgaan aan die in het Bureau zetelen. 
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Het mandaat van de leden van het adviesorgaan die in het Bureau zetelen geldt voor de 
duur van twee jaar, behoudens in geval van voortijdig ontslag als Bureaulid of als lid van het 
adviesorgaan. Dit mandaat is hernieuwbaar. 
 

 
Hoofdstuk 3 – Werking van de Commissie 
 
Afdeling 1. Algemene bepalingen 
 
§ 1. Algemeen 
 
Art. 17. 
 
Ieder neemt het woord in zijn of haar eigen taal.  
 
§ 2. De leden   
 
Art. 18. 
 
Elke schriftelijke of elektronische communicatie ten aanzien van de leden en 
plaatsvervangende leden die uitgaat van de Voorzitter, het Bureau of het Secretariaat, 
verloopt systematisch in het Nederlands en het Frans.  
 
Alle uitnodigingen voor activiteiten van de Commissie gebeuren bij elektronisch verkeer. 
 
De leden en plaatsvervangende leden worden uitgenodigd om alle informatie die ze nuttig 
achten betreffende de bevordering en de bescherming van de rechten van het kind en van 
het beleid dat ten aanzien van kinderen wordt gevoerd, toe te zenden aan het Secretariaat.  
 
§3. Het intergouvernementeel orgaan 
 
Art. 19. 
 
De beslissingen van het intergouvernementeel orgaan worden genomen bij consensus onder 
de aanwezige stemgerechtigde leden of, bij afwezigheid, via hun plaatsvervanger of via 
schriftelijk mandaat verstrekt aan een ander stemgerechtigd lid, aan de Voorzitter of aan 
een Ondervoorzitter. Voor afwezige en niet vervangen stemgerechtigde leden die evenmin 
een mandaat verstrekten, geldt een stilteprocedure van vijf werkdagen die ingaan op de dag 
van elektronische toezending van het verslag. 
 
 
§4. Het adviesorgaan 
 
Art. 20 
 
Het adviesorgaan is belast met een adviesopdracht in het kader van de opdrachten 
genoemd in artikel 2 van het Samenwerkingsakkoord.  
 
De Voorzitter, Ondervoorzitters en het Secretariaat kunnen aanwezig zijn bij het overleg en 
faciliteren het desgewenst. Het orgaan kan ook de officiële aanspreekpunten van de 
overheden uitnodigen. Het orgaan kan in zijn midden een voorzitter aanduiden.  
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Het orgaan kan, bij gewone meerderheid, alle adviserende leden die geen deel uitmaken 
van het adviesorgaan en alle waarnemers, evenals elke externe deskundige, uitnodigen om 
aan overleg deel te nemen als waarnemer en/of technisch expert. 
 
De adviezen en beslissingen worden goedgekeurd bij gewone meerderheid. Op vraag van 
een lid van het adviesorgaan wordt, in voorkomend geval, diens mening vermeld. 
 
 
 
§ 5. De werkgroepen 
 
Art. 21. 
 
Het Secretariaat deelt uiterlijk twee weken vóór de vergadering aan de leden per mail de 
plaats, de dag en het uur mee van de werkgroepvergadering en bezorgt hen een agenda.  
 
Het Secretariaat maakt uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering alle nuttige 
voorbereidende documenten en, desgevallend, een aangepaste agenda over. 
 
Art. 22. 
 
Elke werkgroep duidt zijn voorzitter aan. Is hij of zij niet beschikbaar, dan duidt de 
werkgroep een andere voorzitter aan. Deze kan zich punctueel laten vervangen door een 
ander lid of het Secretariaat. 
 
Art. 23. 
 
De verslaggeving gebeurt door het Secretariaat, systematisch in het Nederlands en het 
Frans, en wordt aan de werkgroepleden toegezonden.  
  
Art. 24. 
 
Alle werkgroepleden kunnen per mail opmerkingen op het verslag toezenden aan het 
Secretariaat, tot vijf werkdagen vóór de volgende vergadering van de betrokken werkgroep.  
 
Art. 25.  
 
Het Secretariaat lijst de eindconclusies van elke werkgroep op. Deze geven de resultaten 
weer van wat tijdens de werkgroepvergaderingen door de daarop aanwezige leden werd 
besproken.  
 
Art. 26. 
 
Tijdens een afsluitende vergadering van elke werkgroep wordt op basis van de in artikel 25 
van dit Reglement genoemde oplijsting gestemd over de aanbevelingen.  
 
De datum waarop de stemming wordt gehouden, wordt in onderling overleg bepaald tijdens 
één van de voorgaande werkgroepvergaderingen. De beslissingen worden genomen op 
basis van de standpunten die bekend zijn op het ogenblik van de vergadering waarop de 
stemming plaatsvindt. Elk lid dat zich in de werkgroep heeft ingeschreven alvorens de 
tweede vergadering werd gehouden, beschikt over een stem. Indien een lid niet is 
ingeschreven in de werkgroep, is zijn of haar plaatsvervanger ambtshalve stemgerechtigd, 
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mits hij of zij zich in de werkgroep heeft ingeschreven alvorens de tweede vergadering werd 
gehouden. 
 
Werkgroepleden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen hun standpunt 
per mail overmaken aan het Secretariaat, uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering 
waarop de beslissing wordt genomen.  
  
De aanbevelingen die bij gewone meerderheid worden aangenomen, worden opgenomen in 
het eindverslag van de werkgroep. Dit eindverslag wordt overgemaakt aan alle leden en 
plaatsvervangende leden. 
 
Art. 27.  
 
Tijdens de eerstvolgende plenaire zitting wordt aan de Commissie verslag gedaan van de 
werkzaamheden van de werkgroepen. Elke werkgroep duidt de persoon aan die zijn 
werkzaamheden voorstelt.  
 
§ 6. De plenaire zitting 
 
Art. 28. 
 
Het Secretariaat deelt uiterlijk drie weken vóór de plenaire zitting per mail aan de leden en 
plaatsvervangende leden de plaats, de dag en het uur mee van de plenaire zitting en 
bezorgt hen een ontwerp van agenda en alle nuttige voorbereidende documenten.    
 
Elk lid kan tot vijf werkdagen voor de plenaire zitting aan de Voorzitter verzoeken punten op 
de agenda in te schrijven. 
 
De agenda wordt tijdens de plenaire zitting bij consensus aangenomen.  
 
Art. 29. 
 
Elk lid bericht het Secretariaat zo snel mogelijk over zijn of haar aanwezigheid of 
afwezigheid en informeert eveneens zijn of haar plaatsvervanger. Elk plaatsvervangend lid, 
wiens lid aan de plenaire zitting deelneemt, kan er eveneens als waarnemer aan deelnemen, 
na het Secretariaat ervan op de hoogte gesteld te hebben. 
 
Art. 30. 
 
Elke plenaire zitting wordt gewijd aan een verslag van de werkzaamheden van de afgelopen 
periode en de vastlegging van de agenda van de toekomstige werkzaamheden van de 
Commissie. 
 
De stemgerechtigde leden nemen hun beslissingen in plenaire zitting, na alle aanwezige 
leden te hebben gehoord. 
 
In uitvoering van artikel 15 van het Samenwerkingsakkoord wordt het budget jaarlijks 
voorgesteld door de Voorzitter, tijdens de eerste plenaire zitting die volgt op de goedkeuring 
ervan door de stemgerechtigde leden. Het wordt samen met het beleidsplan kenbaar 
gemaakt op de website van de Commissie. 
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§ 7. Het Bureau 
 
A. Opdrachten  
 
Art. 31. 
 
De opdracht van het Bureau bestaat erin: 
 
- erover te waken dat de opdrachten en beslissingen van de Commissie worden uitgevoerd;  
- toe te zien op de evenwichtige samenstelling van de werkgroepen;  
- het ontwerp van jaarverslag, opgesteld door de Voorzitter, te bespreken en goed te keuren 
alvorens het wordt voorgesteld aan de leden in plenaire zitting; 
- de benutting van het budget goed te keuren.  
- fungeren als ontmoetingsplatform voor het intergouvernementeel orgaan en het 
adviesorgaan. Adviezen van het Adviesorgaan worden aan het Bureau meegedeeld bij wijze 
van kennisgeving.  Er wordt louter akte van genomen. Ze dienen noch kunnen er ter 
bekrachtiging worden voorgelegd. 
 
 
B. Bijeenroeping  
 
Art. 32. 
 
Het Bureau wordt overeenkomstig artikel 5 van het Samenwerkingsakkoord bijeengeroepen. 
De oproeping wordt uiterlijk tien werkdagen vóór de vergadering verzonden.  
 
Art. 33. 
 
De agenda wordt vijf werkdagen vóór de vergadering aan de Bureauleden toegezonden.  
 
Hij omvat: 
 1° de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering; 
 2° elk punt dat werd voorgesteld tenminste vijf werkdagen vóór de vergadering, 
 behoudens dringende omstandigheden. 
 
Het Bureau kan de bespreking van bepaalde punten van de agenda uitstellen. 
 
Art. 34.  
 
Elk Bureaulid informeert het Secretariaat van zijn of haar aanwezigheid of afwezigheid 
waarbij hij of zij zijn of haar plaatsvervanger eveneens informeert. 
 
Het Bureau komt rechtsgeldig bijeen indien meer dan de helft van de Bureauleden of hun 
plaatsvervangers aanwezig zijn of een volmacht hebben verleend.  
 
Blijkt het quorum op het ogenblik van de vergadering niet bereikt te zijn, dan kunnen de 
aanwezige Bureauleden beslissen om niettemin de vergaderpunten te overlopen, dit evenwel 
zonder beslissingen te nemen. Er wordt een nieuwe datum bepaald om tot de beslissingen 
over te gaan. Tijdens deze nieuwe vergadering beraadslaagt het Bureau geldig, ongeacht 
het aantal aanwezige Bureauleden.  
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Indien niet alle Bureauleden zijn aangesteld, wordt enkel het aantal dat effectief is 
aangesteld in aanmerking genomen voor de bepaling van het quorum. 
 
Art. 35.  
 
Wanneer daar behoefte aan is, kan het Bureau bevoegde personen van wie de 
aanwezigheid of het advies gewenst is, uitnodigen. Zij wonen de punten bij die hen 
betreffen. De notulen van de vergadering vermelden hun advies en de wijze waarop er 
rekening mee is gehouden.  
 
Art. 36.  
  
In het belang van de goede werking van de Commissie kan de Voorzitter beslissen bepaalde 
punten te behandelen via mailverkeer. Het Secretariaat contacteert in dat geval alle 
Bureauleden om hun beschikbaarheid na te gaan. De Voorzitter zendt vervolgens de 
voorstellen aangaande de betreffende punten aan de Bureauleden toe en bepaalt de termijn 
en modaliteiten voor een eventuele reactie. Deze termijn kan niet korter zijn dan vijf 
werkdagen en dient rekening te houden met de beschikbaarheid van de Bureauleden. 
 
In functie van de ingezonden reacties past de Voorzitter het voorstel desgevraagd aan of 
beslist hij of zij tot een agendering op een volgende nuttige zitting. 
 
C. Geldige beraadslaging 
 
Art. 37. 
 
In uitvoering van artikel 14 van het Samenwerkingsakkoord, kunnen beslissingen die 
betrekking hebben op het dagelijks bestuur bij gewone meerderheid door het Bureau 
worden genomen en is de stemming verplicht wanneer een Bureaulid dit uitdrukkelijk 
vraagt. In dat geval gebeurt de stemming bij handopsteking.  
 
Stemming bij wijze van volmacht wordt aanvaard met een maximum van één volmacht per 
persoon. Onthoudingen worden bij stemming niet in aanmerking genomen. 
 
Wanneer de Voorzitter zich onthoudt, is het voorstel van beslissing bij staking van stemmen 
verworpen. 
 
D. Notulen  
 
Art. 38. 
 
Het ontwerp van notulen wordt binnen de tien werkdagen volgend op de vergadering aan 
de Bureauleden meegedeeld.  
 
E. Kennisgeving van de beslissingen aan de leden 
 
Art. 39. 
 
Alle beslissingen van het Bureau worden de Commissieleden binnen een termijn van vijf 
werkdagen na de goedkeuring van de notulen van de betreffende Bureauvergadering ter 
kennis gebracht.  
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F. Vergoedingen 
 
Art. 40.  
 
Leden van het adviesorgaan die deel uitmaken van het Bureau kunnen verzoeken indienen 
tot vergoeding van verplaatsingskosten gemaakt in het kader van Bureauvergaderingen. 
Deze vergoeding wordt toegekend volgens de modaliteiten van verplaatsingskostenregeling 
die gelden binnen minstens één van de overheden die zijn betrokken bij het 
Samenwerkingsakkoord 
 
§8. De Voorzitter 
 
Art. 41. 
 
De opdrachten van de Voorzitter bestaan er onder meer in:  

• het Secretariaat te belasten met technische en administratieve taken ter 
ondersteuning van de Commissiewerkzaamheden; 

• het Bureau en de plenaire zittingen voor te zitten en de debatten te leiden;   
• toe te zien op het goede verloop van de vergaderingen van het 

intergouvernementeel orgaan, het adviesorgaan en werkgroepen en andere 
Commissiewerkzaamheden, met de steun van het Secretariaat; 

• jaarlijks een jaarverslag voor te stellen aan de leden in plenaire zitting, na 
goedkeuring door het Bureau; 

• het budget jaarlijks voor te stellen; 
• binnen de Commissie de coördinatie te verzekeren van het vijfjaarlijkse verslag en de 

andere documenten, voorstellen, aanbevelingen en adviezen, genoemd in artikel 2 
van het Samenwerkingsakkoord, en deze over te maken aan de instanties die 
daarom verzoeken. Deze overmaking gebeurt hetzij in de vorm van beslissingen die 
door de Commissie worden genomen in plenaire zitting of door het bevoegde 
orgaan, hetzij in de vorm van adviezen die steunen op beslissingen die eerder in 
plenaire zitting zijn genomen en die bijgevolg niet opnieuw aan de leden moeten 
worden voorgelegd. De voorzitter geeft jaarlijks in plenaire zitting een samenvatting 
van de adviezen die het afgelopen jaar zijn verstrekt; 

• het vijfjaarlijks rapport voor te stellen aan het Comité, waarbij een nauwe 
raadpleging van en samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, meer bepaald de permanente 
vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in Genève, met inbegrip van 
de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten die er integraal 
deel van uitmaken, worden verzekerd; 

• op te treden als woordvoerder voor de Commissie; 
• de Commissie te vertegenwoordigen op binnenlandse en buitenlandse zendingen die 

rechtstreeks verband houden met de opdrachten van de Commissie. De Voorzitter 
informeert de leden over de resultaten van deze zendingen.  

 
 
§9. De Ondervoorzitters 
 
Art. 42.   
 
De ondervoorzitters zijn belast met de voorbespreking van belangrijke dossiers in overleg 
met de Voorzitter, voorafgaandelijk aan hun voorlegging aan het Bureau waarvan ze, 
overeenkomstig artikel 13 van dit Reglement, lid zijn. 
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Art. 43. 
 
Ze nemen het ondervoorzitterschap waar van de plenaire zittingen.  
 
Art. 44. 
 
Het beheer wordt bij verhindering van de Voorzitter gedurende een termijn die minder dan 
zes maanden bedraagt, waargenomen door het Secretariaat, in overleg met en onder de 
verantwoordelijkheid van de Ondervoorzitters. Het Secretariaat informeert de Minister van 
Justitie, de Gemeenschappen en de leden hierover.  
 
Bij verhindering van de Voorzitter gedurende een termijn die meer dan zes maanden 
bedraagt, wordt het voorzitterschap verzekerd door één van de Ondervoorzitters, aangeduid 
door de Minister van Justitie, na overleg met de Gemeenschappen.  
 
§10. Het Secretariaat 
 
Art. 45.  
 
De opdrachten van het Secretariaat bestaan er onder meer in:  

• het lidmaatschap van de leden, plaatsvervangende leden en waarnemers op te 
volgen; 

• de vergaderingen, in overleg met de Voorzitter, voor te bereiden, te ondersteunen 
en op te volgen; 

• de Voorzitter te ondersteunen bij de coördinatie van de ontwerpen van verslag en 
andere documenten en opdrachten zoals genoemd in artikel 2 van het 
Samenwerkingsakkoord, evenals bij de redactie van het jaarverslag; 

• Op te treden als contactpunt voor de leden evenals voor binnen- en buitenlandse 
autoriteiten en instanties. 

 
§11. De waarnemers 
 
Art. 46.  
 
Het Secretariaat richt bij de aanvang van elke legislatuur een uitnodiging tot aanwijzing van 
een waarnemer aan de betrokken parlementsvoorzitters.  
 
De waarnemers worden opgenomen in de mailinglist van het Secretariaat en ontvangen 
kopie van elke communicatie die tot alle leden wordt gericht. De waarnemers kunnen zich 
inschrijven voor de werkgroepen. 
 
Afdeling 2. Specifieke bepalingen  
 
§1. Het vijfjaarlijks verslag   
 
Art. 47.  
 
In uitvoering van wat bepaald is in artikel 2 van het Samenwerkingsakkoord, meer bepaald 
in punt 1. a), stelt het Secretariaat een ontwerp van vijfjaarlijks verslag op, op basis van de 
bijdragen aangeleverd door de stemgerechtigde leden in naam van de Regering die ze 
vertegenwoordigen.  
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De stemgerechtigde leden passen bij de redactie van hun bijdrage de interne afspraken toe 
die zijn uitgewerkt met het oog op de opstelling van de vijfjaarlijkse verslagen, evenals de 
richtlijnen die uitgaan van het Comité.  
 
De Voorzitter consulteert de betrokken overheden of formuleert suggesties om desgevallend 
de bijdragen van de betrokken overheden in te korten, en verzoekt desgevallend om 
informatie die bijkomend in het rapport ingevoegd dient te worden.  
 
Deze aanvullingen worden aangeleverd binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf 
het verzoek. 
 
Het ontwerp kan door het adviesorgaan of door de Commissie worden besproken, in 
voorkomend geval in het kader van thematische werkgroepen opgericht overeenkomstig 
hoofdstuk twee, afdeling vier van dit reglement. Deze werkgroepen onderzoeken de inhoud 
van het verslag, onder meer in het licht van de opmerkingen die het Comité heeft 
geformuleerd aansluitend op de voorstelling van het voorgaande vijfjaarlijkse rapport, en 
formuleren aanbevelingen in dit verband.  
 
De Voorzitter stelt een overzicht op van de adviezen en aanbevelingen en maakt dit over 
aan het geheel van de leden en plaatsvervangende leden. 
 
Deze aanbevelingen worden vervolgens voor akkoord voorgelegd aan de stemgerechtigde 
leden. 
 
De stemgerechtigde leden spreken zich bij wijze van voorlopige beslissing uit over welke 
aanvullingen in het ontwerprapport worden opgenomen, binnen een termijn van een 
maand, te rekenen vanaf de overmaking van de definitieve resultaten van elke werkgroep.  
 
Het Secretariaat voegt de aangenomen toevoegingen toe en finaliseert het ontwerprapport. 
Dit wordt voorgesteld en besproken in plenaire zitting met het oog op goedkeuring door de 
Commissie. 
 
Het rapport houdende goedkeuring wordt als bijlage bij het verslag gevoegd, met inbegrip 
van eventuele andersluidende meningen die tijdens de genoemde plenaire zitting worden 
vertolkt. 
 
Art. 48.  
 
Het Secretariaat deelt alle leden alle vragen en opmerkingen van het Comité mee, die haar 
zo snel mogelijk worden bezorgd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
 
De betrokken stemgerechtigde leden zenden het Secretariaat de gepaste antwoorden toe 
binnen de termijn die het bepaalt op basis van de tijdsmarges waarvan de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking 
het informeert.  
 
Het Secretariaat laat een gecoördineerd ontwerp van antwoord circuleren onder de 
stemgerechtigde leden. Deze leden keuren het bij consensus goed. Het document wordt 
vervolgens aan alle leden toegezonden en besproken in plenaire zitting.   
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Art. 49.  
 
Het Secretariaat raadpleegt de leden met het oog op de samenstelling van de afvaardiging 
belast met de voorstelling van het verslag bij het Comité.  
 
De kosten van hun deelname aan de delegatie worden niet gedragen door de Commissie.  
 
De Voorzitter neemt deel aan de afvaardiging op kosten van de Commissie. Hij of zij kan 
beslissen zich te laten begeleiden door twee medewerkers van het Secretariaat.  
 
Het Secretariaat waarborgt een nauwe raadpleging, samenwerking en coördinatie 
betreffende het verslag en zijn voorstelling ten overstaan van het Comité, met de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, 
meer bepaald de permanente vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in 
Genève, met inbegrip van de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten 
die er integraal deel van uitmaken.  
 
De Commissie verspreidt op ruime wijze de slotopmerkingen die het Comité formuleert na 
de voorstelling van het vijfjaarlijkse rapport.  
 
§2. Andere documenten  
 
Art. 50.  
 
In uitvoering van wat bepaald is in artikel 2 van het Samenwerkingsakkoord, meer bepaald 
punt 2, draagt de Commissie bij tot de uitwerking van andere documenten in verband met 
de rechten van het kind die de Belgische Staat gehouden is voor te leggen aan 
internationale instanties. 
 
Bij de opstart van een consultatieproces door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, wordt de Commissie, evenals alle andere relevante 
actoren, geïnformeerd.  
 
Voor documenten die hoofdzakelijk betrekking hebben op het beleid ten aanzien van 
kinderen, kan de Commissie worden verzocht een coördinerende rol te spelen binnen dit 
consultatieproces.  
  
Het Secretariaat bezorgt het intergouvernementeel orgaan, het adviesorgaan en de overige 
leden onverwijld alle nuttige informatie die het in het kader van dit consultatieproces 
ontvangt, rekening houdend met haar eventuele vertrouwelijkheid. 
De leden worden uitgenodigd om het Secretariaat alle reacties te laten toekomen binnen de 
termijn die het bepaalt. Deze termijn wordt bepaald rekening houdend met de tijdsmarges 
waarvan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel, en 
Ontwikkelingssamenwerking, het Secretariaat informeert.  
 
Zodra minstens vijf leden hierom verzoeken en binnen de grenzen van wat haalbaar is in 
functie van de genoemde tijdsmarges, belegt de Voorzitter een werkgroep over het thema 
tussen de geïnteresseerde leden. 
 
De Voorzitter stelt het document op. Tenzij het Bureau beslist tot het houden van een 
plenaire zitting, spreekt het zich uit over de eindversie van het document. 
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Elk einddocument wordt aan alle leden en plaatsvervangende leden ter kennis gebracht. 
 
 
§3. Voorstellen en aanbevelingen 
 
Art. 51.  
 
De voorstellen, aanbevelingen en adviezen genoemd in artikel 2, punten 5 en 6 van het 
Samenwerkingsakkoord kunnen uitgaan van het adviesorgaan, het intergouvernementeel 
orgaan en het Bureau. De adviezen en de wijze waarop er gevolg aan gegeven zal worden 
door de overheden, worden besproken door het Bureau. In dat kader kunnen bijkomende 
toelichtingen of advieselementen gevraagd worden. Het advies en de wijze waarop er 
opvolging aan wordt of zal worden verleend, worden vervolgens voorgesteld tijdens de 
eerstvolgende plenaire zitting, respectievelijk door het adviesorgaan en het 
intergouvernementeel orgaan.  
 
Op vraag van een lid van de Commissie wordt, in voorkomend geval, diens mening vermeld.  
 

 
Hoofdstuk 4 – Communicatie over de werkzaamheden van de Commissie 

 
Art. 52. 
 
Alle officiële documenten van organen van de Commissie en van de Commissie in plenaire 
zitting worden de Commissieleden binnen een termijn van vijf werkdagen na hun 
goedkeuring ter kennis gebracht via de ledenpagina van de website van de Commissie. De 
documenten worden steeds gedagtekend op de dag van hun goedkeuring en ondertekend 
door de voorzitter. 
 
Art. 53.  
 
De Voorzitter en het Secretariaat stellen een ontwerp van jaarverslag op tegen uiterlijk 
begin maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop het verslag betrekking heeft.  
 
Het Bureau keurt het ontwerp goed. 
 
Het jaarverslag wordt voorgesteld aan de Commissie in plenaire zitting.  
  
Het eerste verslag beslaat de periode maart 2007 - december 2008 en wordt in ontwerp 
opgesteld tegen uiterlijk 1 april 2009. 
 
Art. 54. 
 
De jaarverslagen kunnen worden geraadpleegd op de website van de Commissie.  
 
Art. 55.  
 
De Voorzitter treedt op als woordvoerder van de Commissie. 
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Hoofdstuk 5 – Internationale zendingen 
 
Art. 56.  
 
Het Bureau van de Commissie beslist over de deelname van de Voorzitter en het 
Secretariaat aan internationale zendingen die rechtstreeks verband houden met de 
bevordering en bescherming van de rechten van het kind. Het Bureau ziet toe op de 
uitvoering van die internationale zendingen. Contact wordt genomen met de FOD 
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, opdat de 
Ambassades en Permanente Vertegenwoordigingen van België, met inbegrip van de 
vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten die er integraal deel van 
uitmaken, geïnformeerd zouden worden over deze deelname.  
  
Het Bureau keurt vooraf een kostenraming goed die de transportkosten, de hotelkosten, de 
kost van de aangegane reisverzekering, evenals een forfaitaire dagvergoeding dekt.  
De Voorzitter stelt deze raming op volgens de modaliteiten van kostenregeling voor 
internationale zendingen die gelden binnen minstens één van de overheden die bij het 
samenwerkingsakkoord betrokken zijn.  
 
 

Hoofdstuk 6 - Slotbepalingen 
 
Art. 57.  
 
Elk voorstel tot wijziging van dit huishoudelijk reglement wordt voorgelegd aan het Bureau 
dat het voorlegt aan de Commissieleden in plenaire vergadering.  
  
Elke wijziging wordt bij consensus aangenomen door de aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
Art. 58. 
 
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag van zijn goedkeuring door de 
Commissieleden in plenaire vergadering. Het wordt onmiddellijk bekendgemaakt aan de 
leden en meegedeeld aan eenieder die erom verzoekt. 
 
Het goedkeuringsbericht evenals elk bericht van aanpassing wordt gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad. 
 
 
Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de Commissie op 9 februari 2009. Zijn 
aanpassing met het oog op de oprichting van een intergouvernementeel en een 
adviesorgaan, is goedgekeurd door de Commissie op 8 juni 2015. 
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Bijlage 4: Advies over de situatie van kinderen in migratie 

 

 

 

 

 
 

NCRK-adviesorgaan 
 

Advies over de situatie van kinderen in migratie 
 
Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de Verblijfswet van 15 december 1980 verstrekt 
het adviesorgaan van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind  volgend 
advies. 
 
Alle kinderen in migratie verdienen bijzondere aandacht, zonder enig onderscheid naar 
wettelijk of administratief statuut (§18 CRC GC nr 6). Het kan gaan om niet-begeleide of 
begeleide kinderen, die vanuit hun land van herkomst naar of door ons land trekken, om te 
overleven, op zoek naar veiligheid, een betere levensstandaard, onderwijs, economische 
mogelijkheden, bescherming tegen uitbuiting en misbruik, een gezinshereniging of een 
combinatie van die factoren. 
 
De omstandigheden waarin die kinderen zich bevinden, alsook de uitdagingen waarmee zij 
worden geconfronteerd, zijn complex en vereisen een aanpak die tegelijk multilateraal, 
globaal en holistisch van aard is en waarbij de algemene beginselen van het IVRK in 
aanmerking worden genomen: het recht op non-discriminatie, het belang van het kind als 
primaire overweging bij alle maatregelen die het kind betreffen, het recht op leven, op 
overleven en op ontwikkeling en het recht om hun mening vrijelijk te uiten.  
 
Inzake het recht op participatie, op informatie, op een eerlijke procedure en op 
de eerbiediging van het beginsel van de redelijke termijn vanaf de toegang tot 
het grondgebied 
Het recht van kinderen in migratie op participatie, met name hun recht op toegankelijke 
informatie, om gehoord te worden en op verhaal of toegang tot klachtenmechanismen die 
aangepast zijn aan hun leeftijd, moet vanaf hun aankomst worden gewaarborgd in alle 
relevante beslissingsprocedures en –processen. Indien nodig en vanaf zijn signalement, 
moet het kind worden bijgestaan door een onafhankelijke tolk (art. 17 IVRK; Richtlijnen 
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Raad van Europa betreffende een kindvriendelijke justitie; CRC GC nr 14; §§ 25 en 71 CRC 
GC nr 6).   
 
Alle personen die in contact treden met kinderen in migratie (de administratieve en 
gerechtelijke overheden, advocaten, ondervragers, tolken, maatschappelijk werkers, 
gezondheidswerkers, voogden, wettelijke vertegenwoordigers, politiepersoneel en 
grensbewakers…) dienen op gepaste wijze verplicht gevormd te worden in kinderrechten 
(§26 CO CRC), in communicatiewijzen van kinderen, in het begrip van hun culturele 
behoeften, en bekwaam zijn om op gepaste wijze om te gaan met tekenen van angst of 
wanhoop (§26 CO CRC 2010 ; §75 CRC GC nr 6 ; §94-95 CRC GC 14).   
 
De lopende initiatieven tot aanpassing van de Dublinverordening om te vermijden dat niet-
begeleide buitenlandse minderjarigen (hierna: NBM) nodeloos worden overgebracht van de 
ene lidstaat naar de andere, zullen de NBM toelaten om sneller toegang te hebben tot de 
asielprocedure.    
Een gelijkaardige toepassing van het urgentiebeginsel dringt zich op in alle procedures 
waarbij kinderen betrokken zijn, met het oog op een snelle respons en de bescherming van 
de belangen van het kind, met eerbied voor de grondrechten (§50 Richtlijnen Raad van 
Europa voor een kindvriendelijke justitie). 
Eveneens dient het recht op verhaal bij een orgaan dat zich met volle rechtsmacht 
uitspreekt en aldus ten gronde kan beslissen, mede in het licht van het gelijkheidsbeginsel, 
gewaarborgd te worden voor elk kind in migratie, zonder onderscheid naargelang het al dan 
niet een asielzoeker betreft. 
 
Inzake alternatieven voor detentie, het recht op vrijheid  en het recht om in 
familieverband te leven  
In alle situaties waarmee kinderen te maken krijgen tijdens hun migratietraject (aankomst 
op het grondgebied, verblijf, vrijwillige of gedwongen terugkeer) moet hun detentie of 
opsluiting om louter administratieve redenen strikt verboden worden. Op elk ogenblik van 
hun traject moet in menselijke alternatieven voor detentie worden voorzien, met behoud 
van de familie-eenheid (in 2014 werden 21 families gescheiden) en met eerbied voor het 
belang van de kinderen (§61 CRC GC nr 6 en referentielijst cf infra).  
 
Inzake het recht op een gepaste opvang, aangepast aan de leeftijd 
Passende opvang, aangepast aan de leeftijd, moet worden gewaarborgd voor alle kinderen 
in migratie, ongeacht of ze van Europese of niet-Europese herkomst zijn. Gepaste opvang is 
een noodzakelijke basisvoorwaarde voor de verwezenlijking en de bescherming van alle 
andere rechten van die kinderen.  
 
Inzake het recht op bescherming van de gezondheid en op onderwijs 
Eveneens vanaf hun aankomst op het grondgebied moeten kinderen in migratie passende 
zorg genieten, op dezelfde wijze als andere kinderen, zonder onderscheid naar 
verblijfsstatuut, gelet op hun specifieke behoeften op educatief en psychologisch vlak en op 
het vlak van (geestelijke) gezondheid (art. 2 IVRK ; §18 CRC GC nr 6). Een gewaarborgde 
toegang tot al die rechten is bepalend met het oog op de integratie van de kinderen in de 
samenleving die hen opvangt. 
 
Een transversale psychologische follow-up moet systematisch aan NBM worden voorgesteld 
vanaf hun aankomst op het grondgebied, met verlengingen zolang nodig (§§39-40 CRC GC 
n°6). Dergelijke gespecialiseerde psychologische bijstand wordt doorgaans goed verleend in 
de opvangcentra. Toch ontstaan er vaak problemen wanneer de kinderen de centra verlaten 
en op de ontoereikendheid van gespecialiseerde diensten stuiten. Derhalve moet de 
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oprichting van bijkomende gespecialiseerde organisaties of centra worden aangemoedigd, 
die zowel voor deskundigenonderzoeken als voor de individuele opvolging van de betrokken 
jongeren kunnen instaan. 
 
De specifieke onderwijsvoorzieningen voor de tenlasteneming van migrantenkinderen 
moeten voldoende talrijk en correct verspreid zijn over het volledige grondgebied. Dat 
betekent inzonderheid dat zij aanwezig moeten zijn in de omgeving van opvangcentra 
beheerd door Fedasil of een opvangpartner. Ze moeten ook voldoende toegankelijk zijn voor 
kinderen in migratie die buiten die centra wonen.  
 
Tijdens de periode van verblijf in een opvangcentrum moet een verandering van centrum 
worden vermeden, aangezien ze een negatieve weerslag heeft op de stabiliteit van de 
kinderen. Overplaatsingen naar een ander taalgebied dan datgene waar de kinderen 
onderwijs opgestart zijn, dient formeel te worden verboden (de effectiviteit van het recht op 
onderwijs (art. 28-29 IVRK) ; §40 CRC GC nr 6; §§94-95 CRC GC nr 14).  
 
Inzake de voogdij voor NBM 
Een voogd moet worden aangesteld voor elke niet-begeleide minderjarige, ongeacht diens 
nationaliteit. Het aantal voogden moet worden opgetrokken en de Dienst Voogdij worden 
versterkt met het oogmerk de wettelijke voorschriften in acht te nemen en de 
dienstverlening van een voogd toe te kennen binnen de opgelegde termijnen. De dienst 
Voogdij moet zijn onafhankelijkheid bewaren ten aanzien van de andere betrokken actoren, 
in het bijzonder de Dienst Vreemdelingenzaken, Fedasil, het OCMW. De Dienst Voogdij moet 
zijn wettelijke opdracht tot identificatie van NBM blijven vervullen.  
 
 De leeftijdsbepaling moet in de eerste plaats uitgaan van documentaire bewijzen. Verdere 
onderzoeken zijn slechts mogelijk in laatste instantie en, in administratieve 
aangelegenheden, enkel op verzoek van de Dienst Voogdij. Die verscheidene onderzoeken 
moeten worden uitgevoerd door onafhankelijke medische deskundigen en maatschappelijk 
werkers, in aanwezigheid van de voogd en na het kind volledig in kennis te hebben gesteld 
van de uit te voeren onderzoeken en de gevolgen ervan (zowel op het vlak van zijn 
gezondheid als in het licht van zijn administratieve situatie). Zoals ook de Orde van 
Geneesheren (advies 20 februari 2010) beklemtoont dient de geïnformeerde toestemming 
van het kind voorafgaandelijk aan enig onderzoek uitdrukkelijk worden verkregen en dient 
een voorlopige voogd of een referentiepersoon systematisch te worden aangesteld. Zolang 
de leeftijd niet bepaald of geschat is, dient hij als een minderjarige te worden behandeld. 
Elke twijfel over de leeftijd dient in het voordeel van de jongere te spelen (§31 CRC GC nr 6; 
art. 7§3 Voogdijwet). 
 
De voogden moeten adequaat worden opgeleid op het vlak van de administratieve en 
wettelijke regels, alsook op het vlak van de bijzonderheden van de kinderen die zij 
begeleiden. Op het niveau van de Gemeenschappen moeten de lokale opvanginitiatieven 
voor jonge migranten (LOI's georganiseerd door de OCMW's), alsook de burgerinitiatieven 
op het stuk van begeleiding (pleeggezinnen, peetgezinnen, enz.) worden aangemoedigd en 
ondersteund met passende vorming voor de onthaalpersonen en psycho-sociale begeleiding 
voor de betrokken kinderen (§40 CRC GC nr 6).  
 
Inzake de duurzame oplossing voor NBM 
Het belang van het kind moet worden bepaald door een instantie die onafhankelijk optreedt 
ten aanzien van de immigratiediensten, bij voorkeur de instantie belast met vragen inzake 
jeugdbescherming, en dit om belangenconflicten te vermijden (Europees Economisch en 
Sociaal Comité, advies betreffende de geplande wijziging van het Dublinreglement, 2014). 
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Een duurzame oplossing dient voor elke NBM te worden bepaald vóór de 
meerderjarigheidsleeftijd bereikt is. De Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa 
gaf recent te kennen dat België meer inspanningen zou kunnen leveren in het kader van het 
bepalen van het belang van het kind. 
 
Het gegeven dat Europese NBM die zich in een kwetsbare situatie bevinden of tijdelijk 
verblijf hebben aangevraagd, ondanks de toewijzing van een voogd sinds mei 2014, geen 
toegang hebben tot deze bijzondere verblijfsprocedure voor NBM, schendt het non-
discriminatiebeginsel (art. 2 IVRK). 
    
Er mag geen enkele maatregel tot terugbrenging worden uitgevoerd zonder voorafgaande 
analyse van de weerslag van die beslissing op de fundamentele rechten van het kind en, 
hoe dan ook, zonder de mening van het kind te horen (art. 12 IVRK). Wanneer uiteindelijk 
een terugkeer wordt georganiseerd, moet voorafgaandelijk contact zijn opgenomen met de 
autoriteiten en de sociale diensten van de betrokken landen om zich ervan te vergewissen 
dat de terugkeermodaliteiten de grondrechten van de kinderen in alle opzichten eerbiedigen 
en dat de terugkeer bijdraagt tot een duurzame oplossing (§§84-87 CRC GC nr 6; art. 5 
Terugkeerrichtlijn).  
 
Inzake de plaats van kinderrechten binnen de wet van 15 december 1980 
Het Adviesorgaan van de NCRK besluit dit advies met een aanbeveling aan de federale 
regering om in de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, over te gaan tot de invoeging 
van een transversale bepaling betreffende de rechten van het kind, in volgende zin: 
“Minderjarigen genieten in het kader van deze wet van persoonlijke rechten en vrijheden, 
waaronder die omschreven in de Grondwet en in het Internationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind, inzonderheid het recht om te worden gehoord voorafgaandelijk aan 
beslissingen die hen aangaan en aan de procedure deel te nemen. Deze rechten en 
vrijheden moeten gepaard gaan met bijzondere waarborgen : 
  a) telkens als de wet afbreuk kan doen aan bepaalde rechten en vrijheden van de 
jongeren, hebben die jongeren het recht te worden geïnformeerd over de inhoud van deze 
rechten en vrijheden; 
  b) de vader en moeder nemen het onderhoud en de opvoeding van en het toezicht op hun 
kinderen op zich. Bijgevolg kunnen de jongeren enkel volledig of gedeeltelijk aan het 
ouderlijk gezag worden onttrokken in de gevallen waarin maatregelen houdende handhaving 
van dit gezag als een contra-indicatie kunnen worden beschouwd; 
  c) Hun toestand van afhankelijkheid, hun ontwikkelings- en maturiteitsgraad scheppen 
bijzondere noden die luisterbereidheid, raad en bijstand vereisen.”(voorstel gebaseerd op de 
voorbereidende titel van de Jeugdbeschermingswet) 
 
Het Adviesorgaan roept de bevoegde regeringen en instanties ertoe op gevolg te geven aan 
dit advies, met het oog op een eerbiediging van het Internationaal Verdrag voor de Rechten 
van het Kind. 
 
Bernard De Vos (DGDE), Maud Dominicy (UNICEF België), Jacques Fierens (UNamur, ULg, 
UCL), Farah Laporte (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen), Wouter Vandenhole (Universiteit 
Antwerpen), Eric van der Mussele (OVB), Frédérique Van Houcke (CODE), Benoit Van 
Keirsbilck (DEI Belgique), Juan Verlinden (avocat.be), Effectieve leden Adviesorgaan 
 
Robert Crivit (Uit De Marge), Sibille Declercq (Awel), Geert Decock (OVB), Cécile Delbrouck 
(avocat.be), Olivier De Schutter (UCL), Sarah Grandfils (DEI Belgique), Géraldine Mathieu 
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(DEI Belgique), Valérie Provost (CODE), Johan Put (K.U. Leuven), Karin Van der Straeten 
(DGDE), Plaatsvervangende leden Adviesorgaan  
 
 
 
Niet-exhaustieve referentielijst: 
 
Algemeen :  
 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) : art. 2, 3, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 26-28, 
34-37 
 
Concluding observations VN-Kinderrechtencomité naar aanleiding van de voorstelling van het derde en vierde 
gecombineerde periodieke rapport van België, 2010 (CO CRC) 
 
Committee on the rights of the child, General Comment nr 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated 
children outside their country of origin, Doc CRC/GC/2005/6 (CRC GC nr 6) 
 
Committee on the rights of the child, General Comment n° 14 (2013) on the right of the child to have his or her 
best interests taken as a primary consideration (art. 3, para 1), CRC/GC/2013/14 (CRC GC nr 14) 
 
ENOC, Déclaration sur les enfants migrants, 2013, http://enoc.eu/wp-content/uploads/2015/01/ENOC-2013-
Statement-on-Children-on-the-Move-FR.pdf / Position statement on Children on the move, http://enoc.eu/wp-
content/uploads/2015/01/ENOC-2013-Statement-on-Children-on-the-Move-EN.pdf 
 
Europees Economisch en Sociaal Comité, Advies over het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 604/2013 wat betreft de vaststelling welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat is ingediend door 
een niet-begeleide minderjarige zonder gezinsleden, broers of zussen of familieleden die legaal in een lidstaat 
verblijven, COM(2014) 382 final — 2014/0202 (COD) (2015/C 012/11) 
 
Dienst Vreemdelingenzaken, Activiteitenrapport 2013  en Statistisch jaarverslag 2014 
 
Myria, Migratie in cijfers en in rechten 2015 
 
Inzake detentie: 
 
Art. 17 Return Directive 2008/115/EC  
 
Comité des droits de l’enfant, Rapport journée de discussion générale 2012, 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendations.pdf  
 
Council of Europe, Committee for the Prevention of Torture, The CPT standards, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2013: 
http://www.cpt.coe.int/en/docsstandards.htm  
 
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on EU Return Policy, 
COM(2014) 199 final, 28 March 2014  
 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 2020 – The alternatives to immigration detention of 
children, 3 October 2014, point 9  
 
FRA,  Alternatives to detention for asylum seekers and people in return procedures, 2015 
 

Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 
Juan E. Méndez, 5 March 2015, A/HRC/28/68, §85  
 
Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, 2 April 2012, A/HRC/20/24, 
§§ 53, 66, 68 
 
Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau, Regional study: 
management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants, 24 
April 2013, A/HRC/23/46, §§ 48 et 92  
 

http://enoc.eu/wp-content/uploads/2015/01/ENOC-2013-Statement-on-Children-on-the-Move-FR.pdf%20/
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2015/01/ENOC-2013-Statement-on-Children-on-the-Move-FR.pdf%20/
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2015/01/ENOC-2013-Statement-on-Children-on-the-Move-EN.pdf
http://enoc.eu/wp-content/uploads/2015/01/ENOC-2013-Statement-on-Children-on-the-Move-EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendations.pdf
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UNHCR, Beyond Detention: A Global Strategy to support governments to end the detention of asylum-seeker and 
refugees, 2014-2018, 2014  
 
UNHCR, Options Paper 1: Options for governments on care arrangements and alternatives to detention for 
children and families, 2015  
 
Inzake procedurele rechten: 
 
Art. 24§2 Charte des droits fondamentaux UE 
 
Art. 22bis Constitution belge 
 
Council of Europe, Committee of Ministers, Guidelines on child-friendly justice, 2010  
 
CJCE C-648/11 du 6 juin 2013, §59 (recht van kinderen in migratie om gehoord te worden) 

Orde van Geneesheren, Testen voor leeftijdsbepaling bij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, 20 februari 
2010, http://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/testen-voor-leeftijdsbepaling-bij-niet-begeleide-minderjarige-
vreemdelingen 

 
Inzake verplaatsingen : 
 
GC6, §40 : “In order to ensure continuity of care and considering the best interests of the child, change in 
residence for unaccompanied and separated children should be limited to instances where such change is in the 
best interests of the child” 
 
GC 14, §94-95 : dit belang dient door gespecialiseerde personen te worden bepaald + “The assessment of the 
consequences of alternative solutions must be based on general knowledge of the likely consequences of each 
possible solution for the child, given his or her individual characteristics and past experience” 
  
 
Inzake terugkeer : 
 
Return Directive 2008/115/EC  
 
Unicef, Children’s rights in return policy and practice in Europe. A discussion paper on the return of 
unaccompanied and separated children to institutional reception or family, https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/childrens_rights_in_return_policy_and_practice_in_europe.pdf 
 
 
 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/childrens_rights_in_return_policy_and_practice_in_europe.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/childrens_rights_in_return_policy_and_practice_in_europe.pdf
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Bijlage 5 Advies aangaande de set van nationale kinderrechtenindicatoren 

 

 
 

Adviesorgaan NCRK  
 
 

Advies aangaande de set van nationale kinderrechtenindicatoren, ontwikkeld 
door het NCRK-secretariaat 

 
Meten mag dan al geen weten zijn, niet-meten resulteert doorgaans in niet-weten. Met deze 
set van kinderrechtenindicatoren die de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 
heeft uitgewerkt, is een belangrijke voorzet gegeven om meer systematisch de (non-
)realisatie van kinderrechten in België te meten. 
De kinderrechtenindicatoren zijn er gekomen op vraag van het Comité voor de Rechten van 
het Kind dat toezicht houdt bij het Kinderrechtenverdrag. Ze leggen duidelijk een aantal 
pijnpunten bloot: gebrekkig genot van kinderrechten, in het bijzonder door bepaalde 
kwetsbare groepen; gebrek aan vooruitgang in de realisatie van bepaalde rechten, of nog, 
het gebrek aan gegevens om kinderrechtenindicatoren te kunnen opstellen. De huidige 
kinderrechtenindicatoren kunnen een belangrijke rol spelen in de rapportering over de 
realisatie van kinderrechten, en in het uittekenen en uitvoeren van een kinderrechtenbeleid. 
Maar het werk is nog niet af, integendeel, voorliggende indicatoren geven vooral aan welke 
weg nog afgelegd moet worden inzake gegevensinzameling, systematische uitwerking van 
kinderrechtenindicatoren, regelmatige meting en realisatie van kinderrechten in België. Ze 
hebben geen wetenschappelijke ambities. Deze indicatoren zijn met de grootste zorg 
samengesteld, en ook ruim afgetoetst bij overheden en kinderrechtenactoren. Maar ze zijn 
niet het resultaat van een wetenschappelijk traject. Ze gaan uit van beschikbare metingen en 
bevragingen, niet van kinderrechtennormen. Ze hebben niet betrekking op alle 
kinderrechten, en zijn dus selectief. En ze bieden geen mathematisch sluitend overzicht van 
de graad van realisatie van de kinderrechten in België, maar indicaties van waar het goed of 
fout gaat. 
 
Het is nu aan de overheden om het werk inzake kinderrechtenindicatoren verder te zetten 
door: 
1. met de kinderrechtenindicatoren systematisch en op geregelde tijdstippen te meten of er 
vooruitgang geboekt is in de realisatie van de kinderrechten. 
2. uit die metingen en andere informatie beleidsconclusies te trekken en het beleid waar 
nodig aan te passen. 
3. parallel, op basis van wetenschappelijk onderzoek, kinderrechtenindicatoren te laten 
uitwerken die zo correct en omvattend mogelijk de normatieve inhoud van elk recht vatten, 
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en een accuraat beeld geven van de mate van realisatie van elk recht. In veel gevallen zal 
dit ook bijkomende of andere gegevensverzameling vergen. 
 
Brussel, 22 januari 2016 
 
Bernard De Vos (DGDE), Maud Dominicy (UNICEF België), Jacques Fierens (UNamur, ULg, 
UCL), Farah Laporte (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen), Wouter Vandenhole (Universiteit 
Antwerpen), Eric van der Mussele (OVB), Frédérique Van Houcke (CODE), Benoit Van 
Keirsbilck (DEI Belgique), Juan Verlinden (avocat.be), Effectieve leden 
Robert Crivit (Uit De Marge), Sibille Declercq (Awel), Geert Decock (OVB), Cécile Delbrouck 
(avocat.be), Olivier De Schutter (UCL), Sarah Grandfils (DEI Belgique), Géraldine Mathieu 
(DEI Belgique), Valérie Provost (CODE), Johan Put (K.U. Leuven, Karin Van der Straeten 
(DGDE), Plaatsvervangende leden 
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Bijlage 6 : Advies aangaande prioritaire aandachtspunten bij de redactie van het 

gecombineerde vijfde en zesde periodieke IVRK-rapport van België 

 
 Adviesorgaan NCRK  

 
Advies aangaande prioritaire aandachtspunten bij de redactie van het 

gecombineerde vijfde en zesde periodieke IVRK-rapport van België  
 
  

A. Methodologie 
 
Gezien de ondeelbaarheid van de rechten van het kind, is het niet opportuun een hiërarchie aan te 

brengen in de bepalingen van het IVRK of de concluding observations van het Kinderrechtencomité. 
Opdat België in zijn volgende rapport echter de meest spoedeisende thema's en problemen zou 

kunnen aansnijden en gelet op het beperkte aantal toegestane woorden (maximum 21.200 woorden), 
suggereert het adviesorgaan in dit advies prioritaire thema's die er best in aan bod komen, met 

bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. 

 
De keuze werd gemaakt in het licht van de relevante concluding observations die in 2010 aan België 

werden gericht door het Kinderrechtencomité (CRC) en door andere mensenrechtenorganen van de 
Verenigde Naties, voor zover hun recentste concluding observations die van het CRC bevestigen (zie 

bijlage voor de samenvatting ervan per thema). Het volgende rapport zou immers onder andere een 

overzicht moeten bieden van de inspanningen die sinds 2010 zijn geleverd om tegemoet te komen 
aan de door het Kinderrechtencomité aangekaarte bekommernissen.  

 
Het adviesorgaan heeft zich ook gebaseerd op het indicatorenwerk van de NCRK. Verschillende van 

die indicatoren leggen de vinger op reële problemen op het stuk van de eerbiediging van de rechten 

van het kind en/of wijzen op de onmogelijkheid om een goede maatregel te nemen door een gebrek 
aan gegevens in het algemeen of een gebrek aan gegevens betreffende bepaalde kwetsbare 

groepen.  
 

Het adviesorgaan beveelt ook aan om rekening te houden met de aanbevelingen die zullen worden 
opgenomen in het UPR-rapport betreffende België, dat eind januari 2016 wordt verwacht. 
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B. Algemene opmerking 
 

Het adviesorgaan merkt vooreerst algemeen op dat de insteek ‘belang van het kind’ nog te 
weinig tot uiting komt in het beleid. Het gevoerde beleid mist vaak een 'kinderrechten-
benadering', wat kan leiden tot maatregelen waarvan de impact op kinderen op voorhand 
onvoldoende werd overwogen. Het adviesorgaan beveelt aan dat de 'child impact 
assessment'-techniek algemeen zou worden toegepast in het kader van het migratiebeleid, 
het armoedebestrijdingsbeleid, de aan de gang zijnde gerechtelijke hervorming en enig 
ander beleid dat de rechten van het kind aangaat.  
 
Het adviesorgaan wijst ook op de prioritaire behoefte aan beleidscoördinatie2, aan het 
verzamelen van gegevens en aan budgetten die aan kinderen worden besteed, in 
samenhang met de relevante opmerkingen van het comité. 
 

C. Voorgestelde thema's die bijzondere aandacht verdienen in het kader van 
de opmaak van het rapport van België 
  

1. Kinderen in migratie 

Kinderen in migratie vormen een bijzonder kwetsbare groep kinderen. 
Het adviesorgaan verwijst naar zijn advies 'De situatie van kinderen in migratie', dat het in 
dit kader recent uitbracht en waarin systematisch het verband wordt gelegd met de rechten 
van het kind en met de aanbevelingen die ter zake internationaal toonaangevend zijn.  
Het adviesorgaan wijst ook op de aandachtspunten die vermeld zijn in de relevante 
concluding observations van de mensenrechtenorganen van de Verenigde Naties en in het 
vorige UPR-rapport en die het volgende beogen: 

- niet-begeleide kinderen beter beschermen, door hen te identificeren, hun leeftijd 

te schatten, hen te registreren, hun familie op te sporen, een voogd aan te 

wijzen, het hoger belang van het kind te bepalen, in behandeling en fysieke en 

psychosociale verzorging te voorzien, in gespecialiseerde opvang van slachtoffers 

van geweld te voorzien en een duurzame oplossing te zoeken; 

- voor alle kinderen in migratie: het gevoerde beleid inzake alternatieven voor 

detentie, gezinshereniging, schoolintegratie en huisvesting. 

Het adviesorgaan verwijst in dat kader ook naar de indicator 'duurzame oplossing' en naar 
de vaststelling dat niet voor alle niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (hierna afgekort 
als: NBM) een duurzame oplossing wordt gevonden voor het bereiken van de 
meerderjarigheid.  
Gezien de plicht die op de Belgische Staat rust om een duurzame oplossing voor elke NBM 
uit te werken, dient het uitblijven ervan als een falen te worden beschouwd, zowel door de 
Dienst Vreemdelingenzaken als door de voogd van de betrokken jongere. Het is dan ook 
aangewezen dat elk uitblijven van duurzame oplossing automatisch aan een onafhankelijke 
instantie wordt onderworpen, met het oog op een onderzoek naar de wijze waarop de 
procedure is verlopen en naar de rechtvaardigbaarheid van het bevel om het grondgebied te 
verlaten.  
Het adviesorgaan herinnert eveneens aan zijn advies betreffende het gebrek aan onder 
meer opvangplaatsen, voogden en psychosociale opvang voor NBM's.  

                                                 
2
 Zie het nog steeds ontbreken van een federaal coördinerend kinderrechtenminister; de beperkte middelen 

waarover de NCRK beschikt. 
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Het adviesorgaan verwijst ook naar de indicator 'kindvriendelijke residentiële opvang' en 
naar de noodzaak om de voorwaarden voor residentiële opvang van zowel begeleide als 
niet-begeleide kinderen in migratie verder te verbeteren. 

2. Kinderen in armoede 

Het adviesorgaan wijst op de aandachtspunten die vermeld zijn in de relevante concluding 
observations van de mensenrechtenorganen van de Verenigde Naties en die onder andere 
het volgende beogen:   

- de non-discriminatie ten aanzien van kinderen in armoede bevorderen, 

inzonderheid op het stuk van onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding;  

- erover waken dat de begrotingsposten voor het beleid inzake kansarme of 

bijzondere kwetsbare kinderen worden beschermd, ook in geval van economische 

crisis of in andere uitzonderlijke situaties; 

- voor alle kinderen de toegang tot de gezondheidsdiensten waarborgen;  

- het gezinsbijslagstelsel en het stelsel van de tegemoetkomingen voor kinderen 

ten laste versterken, in het bijzonder voor de kansarme gezinnen, zoals de 

eenoudergezinnen, de grote gezinnen en de gezinnen met werkloze ouders; 

- het huisvestingsbeleid versterken. 

Het adviesorgaan verwijst ook naar het indicatorenwerk van de NCRK, en meer in het 
bijzonder naar de vaststellingen inzake: 

- het uitstellen van gezondheidszorg om financiële redenen;  

- de toegankelijkheid van de hulp: gebrek aan een veralgemeende raadpleging van 

de Belgische kinderen daarover in het kader van de HBSC-enquête, die nochtans 

gericht is op de gezondheid en het welzijn van de Belgische kinderen; 

- de huisvestingsomstandigheden: een schrijnend tekort aan sociale 

huurwoningen; 

- de toegankelijkheid van plaatsen waar kleine kinderen worden opgevangen, van 

kleuterscholen en van vrijetijdsbesteding; 

- gelijke kansen om een zinvol en toekomstgericht schooltraject te kunnen volgen 

(probleem van de onterechte oriëntaties naar het buitengewoon onderwijs en het 

kwalificerend onderwijs, niet-naleving van het beginsel van de kosteloosheid van 

het onderwijs, ...); 

- de algemene vaststelling van sociale ongelijkheden bij de meting van de 

kinderrechtenindicatoren. 

In het kader van de indicator 'financiële steun aan de gezinnen' stelt het adviesorgaan de 
volgende vraag: is de kinderbijslag door de tijd voldoende geëvolueerd om zijn 
oorspronkelijke doel, namelijk het bestrijden van armoede, nog te kunnen waarmaken? 
Het adviesorgaan wil ook beklemtonen dat de kinderbijslag op geen enkele wijze aan 
voorwaarden mag worden gekoppeld of mag worden gebruikt als drukkingsmiddel in het 
kader van het tegengaan van spijbelen of enige andere beleidsdoelstelling.   

 
3. Op systematische wijze voorzien in participatie, onder andere via 

onafhankelijke toezichts- en klachtenmechanismen, voor alle kinderen die 

gedwongen hulpverlening krijgen en in het bijzonder voor geplaatste en 

gedetineerde kinderen 
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Het adviesorgaan verwijst naar de studie 'Children's rights behind bars' die in 2014 door 
DEI-Belgique werd uitgevoerd en, zonder zich uit te spreken over de inhoud ervan, naar de 
aanbevelingen die in die studie zijn gedaan. Deze studie zou een interessante insteek 
kunnen vormen voor de bijdrage van de overheden in deze thematiek. 
Het adviesorgaan wijst ook op de aandachtspunten die vermeld zijn in de relevante 
concluding observations van de mensenrechtenorganen van de Verenigde Naties en in het 
vorige UPR-rapport, die onder andere het volgende beogen:   

- de tenuitvoerlegging waarborgen van het recht van het kind om te worden 

gehoord, overeenkomstig artikel 12 van het verdrag, en de participatie 

bevorderen van alle kinderen, onder andere in alle gerechtelijke en 

administratieve procedures;  

- waarborgen dat de kinderen die in psychiatrische instellingen zijn geplaatst 

goede en aangepaste informatie krijgen over hun situatie, met inbegrip van 

informatie over de duur van hun verblijf; 

- een onafhankelijk mechanisme invoeren voor de controle op de rechten van 

kinderen die in psychiatrische instellingen zijn geplaatst, in partnerschap met 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, en alle klachten en 

beweringen inzake kindermishandeling op transparante wijze onderzoeken; 

- waarborgen dat de kinderen niet langer de facto worden afgezonderd.   

Het adviesorgaan staat erop dat het rapport informatie bevat over de 
afzonderingsmaatregelen die worden toegepast in alle leefomgevingen van kinderen, zulks 
ongeacht de naam die wordt gegeven aan de afzonderingsplaats (cf. isolatieruimtes, 
prikkelarme ruimtes, time-outruimtes, ...) en niet alleen in de gemeenschapsinstellingen en 
in de psychiatrie. 
Ook op de toegang tot de gezondheidszorg in de gemeenschapsinstellingen moet dieper 
worden ingegaan.  
Het adviesorgaan verwijst ook naar het indicatorenwerk van de NCRK en meer in het 
bijzonder naar de indicatorfiche 'participatie in het kader van plaatsing', op grond waarvan 
kan worden geconcludeerd dat op alle overheidsniveaus een doeltreffende externe 
procedure ontbreekt en dat de betrokken minderjarigen niet op adequate wijze worden 
geraadpleegd.   
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4. Probleem van de wachttijden en de zorgkwaliteit in de jeugdbijstand en de 

geestelijke gezondheidszorg, met nadruk op kinderen met een handicap 

Het adviesorgaan wijst op de aandachtspunten die vermeld zijn in de relevante concluding 
observations van de mensenrechtenorganen van de Verenigde Naties en in het vorige UPR-
rapport, die onder andere het volgende beogen:   

- grondig onderzoek doen naar de redenen voor de lange wachttijden om gebruik 

te kunnen maken van gepaste sociale en medische diensten;  

- de wachtlijsten verkorten door middel van extra menselijke en financiële 

middelen; 

- bijzondere bijstand bieden die beantwoordt aan de behoeften en, op grond van 

het belang van het kind, prioriteit geven aan ambulante hulp; 

- systematisch gegevens verzamelen, analyseren en verspreiden;  

- een mechanisme voor de ondersteuning van gezinnen met kinderen met een 

handicap invoeren dat kan voorkomen dat zij in een instelling worden 

opgenomen (als dat inderdaad in het belang van de kinderen is) en dat hun 

verzelfstandiging kan bevorderen; 

- de toegankelijkheid van alle infrastructuur, daaronder begrepen de 

onderwijsinstellingen en het openbaar vervoer, verbeteren voor kinderen met een 

handicap; 

- het recht op participatie, daaronder begrepen het recht gehoord te worden, van 

kinderen met een handicap bevorderen. 

Het adviesorgaan legt de nadruk op het beter verzamelen van gegevens. In de indicatorfiche 
'langdurige plaatsing’, uitgewerkt door de NCRK, wordt de vinger gelegd op de 
tekortkomingen die moeilijk te verzoenen zijn met het engagement van de Belgische staat 
tot het hanteren van plaatsing als ultimum remedium van de kortst mogelijke duur. 
Het adviesorgaan staat ook erop dat in het rapport uitleg wordt gegeven over de aan de 
gang zijnde hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, met 'kinderrechten' als 
invalshoek. 
 

5. Kinderen met een handicap 

Het adviesorgaan wijst op de aandachtspunten die vermeld zijn in de relevante concluding 
observations van de mensenrechtenorganen van de Verenigde Naties en die onder andere 
het volgende beogen:   

- meer concrete maatregelen nemen met het oog op het waarborgen van de 

schoolinclusie van kinderen met een handicap,  

- erop toezien dat voldoende middelen worden toegewezen voor kinderen met een 

handicap − en erop toezien dat die middelen worden aangewend voor specifieke 

doeleinden om zo te voorkomen dat zij voor andere doeleinden zouden worden 

gebruikt − teneinde te voldoen aan al hun behoeften, daaronder begrepen de 

tenuitvoerlegging van programma's voor de opleiding van de personen die 

beroepsmatig met kinderen met een handicap werken, in het bijzonder de 

leerkrachten in de gewone scholen; 
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- van 'inclusief onderwijs' een volwaardig onderdeel maken van de basisopleiding 

van de leerkrachten aan de universiteiten en de hogescholen en van de 

bijscholingen;  

- het inrichten van aangepaste en toegankelijke speelplaatsen en het aanbieden 

van toegankelijke vrijetijdsbesteding. 

 
In samenhang met de indicatoren en met CO CRC § 71, legt het adviesorgaan de nadruk op 
de nood om gegevens te verzamelen die de mogelijkheid bieden de verhouding te 
berekenen tussen het aanbod aan en de vraag naar opvangplaatsen, vrijetijdsbesteding en 
aangepaste speelruimtes voor kinderen met een handicap. 
 

6. Recht op kwaliteitsvol onderwijs  
 
In het onderwijs moet op transversale wijze een 'kinderrechtenbenadering' worden 
geïmplementeerd, om van de scholen plaatsen te maken waar de rechten van het kind 
concreet invulling krijgen. Het Adviesorgaan verwijst naar General Comment ‘The aims of 
education’. 
 
Het adviesorgaan verwijst ook, in samenhang met de relevante concluding observations van 
de mensenrechtenorganen van de Verenigde Naties (zie bijlage), naar de keuze van de 
terreinactoren, de administraties en de andere betrokken deskundigen in het kader van het 
indicatorenwerk van de NCRK om, naast de vijf indicatoren inzake welzijn in het algemeen, 
drie indicatoren inzake het recht op onderwijs, die verband houden met de kwaliteit van het 
leven op school, uit te werken. Het gaat om de indicatoren 'gevoel van welzijn op school', 
'gevoel gehoor te krijgen' en 'gevoel rechtvaardig behandeld te worden'. Die beleving van 
het leven op school kan niet worden losgekoppeld van de inspanningen die de scholen 
leveren om de burgerschapszin te bevorderen bij hun personeel en hun leerlingen.     
 

7. Kinderen en justitie 
 

Tot slot stelt het adviesorgaan, in samenhang met de relevante concluding observations van 
de mensenrechtenorganen van de Verenigde Naties (zie bijlage), vragen bij de eerbiediging 
van de rechten van het kind in het kader van de aan de gang zijnde gerechtelijke 
hervorming, inzonderheid op het stuk van de organisatie van de juridische bijstand en de 
werking van de jeugdrechtbanken. Het stelt vast dat: 

- er te weinig middelen zijn (dit betreft onder meer de behoefte aan instellingen 

die aangepast zijn aan de soms specifieke behoeften van de kinderen: geestelijke 

gezondheid, handicap, kinderen die niet voldoen aan toelatingsvoorwaarden voor 

de private instellingen, broer en zussen, enz);  

- de openingsuren van de griffies beperkt zijn, wat het voor de advocaat moeilijk 

maakt om het dossier te raadplegen binnen een termijn die de mogelijkheid biedt 

om werkelijk van gedachten te wisselen met de jongere alvorens de zaak 

voorkomt of in het kader van een toekomstige herziening van het dossier op 

vraag van het kind;  

- het recht op participatie van de minderjarige en het recht op juridische bijstand 

in het kader van de beslissingen genomen in het kabinet van de rechter beter 

moet worden geëerbiedigd, binnen elke rechtbank en elke politiepost;  
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- het recht op de persoonlijke levenssfeer beter moet worden geëerbiedigd, door 

de inrichting van ruimtes waar de jongere en zijn advocaat vertrouwelijke 

gesprekken kunnen voeren;  

- het recht op een kwaliteitsvolle jeugdadvocaat, verplicht gevormd in 

kinderrechten en in communicatie met kinderen, moet beter worden 

geëerbiedigd (cf. EU draft directive on guarantees for children in criminal 

procedures);  

- de rechten van anderstaligen beter moeten worden geëerbiedigd in elke fase van 

de procedure, vanaf het politieniveau, onder meer op het vlak van de 

systematische aanstelling van tolken, hun continue aanstelling doorheen de 

volledige procedure, hun vervanging in geval van fricties (cf. EU directive on 

interpreting and translating in criminal procedures).    

 
 
D. Opmerking betreffende de kinderrechtenthema's die niet aan bod zijn 
gekomen in het advies   
Het adviesorgaan heeft een selectie gemaakt, wat betekent dat verschillende thema's en 
rechtenclusters, zoals de algemene beginselen, de monitoring van de rechten van het kind, 
geweld in ruime zin (met inbegrip van mishandeling en het OPSC), de gezondheid van 
adolescenten, jeugddelinquentie (met uitzondering van het aspect 'toezicht- en 
klachtenmechanismen') en kinderrechteneducatie (met uitzondering van het 
leerplichtonderwijs) niet aan bod zijn gekomen 
 
Het Adviesorgaan herhaalt, in het licht van het beginsel van de ondeelbaarheid van 
kinderrechten, dat huidig advies geenzins een priorisering van kinderrechten impliceert. 
 
Gezien de beperkte omvang van het volgende rapport is het evenwel niet haalbaar om alle 
relevante thema’s te behandelen. Om die reden schoof het Adviesorgaan er in dit advies 
enkele naar voren. 
 
Brussel, 22 januari 2016 
Bernard De Vos (DGDE), Maud Dominicy (UNICEF België), Jacques Fierens (UNamur, ULg, 
UCL), Farah Laporte (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen), Wouter Vandenhole (Universiteit 
Antwerpen), Eric van der Mussele (OVB), Frédérique Van Houcke (CODE), Benoit Van 
Keirsbilck (DCI-Belgium), Juan Verlinden (avocat.be), werkende leden 
Robert Crivit (Uit De Marge), Sibille Declercq (Awel), Geert Decock (OVB), Cécile Delbrouck 
(avocat.be), Olivier De Schutter (UCL), Sarah Grandfils (DCI-Belgium), Géraldine Mathieu 
(DCI-Belgium), Valérie Provost (CODE), Johan Put (K.U. Leuven), Karin Van der Straeten 
(DGDE), plaatsvervangende leden 
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Bijlage : Samenvatting concluding observations V.N.-mensenrechtenorganen, 
aangehaald in het advies  
  

   
1. De situatie van kinderen in migratie 

 
a. CO OPSC §36 : de bescherming van afgescheiden en niet-begeleide kinderen 

verbeteren, met name hun identificatie, leeftijdsbepaling, registratie, het 

opsporen van de familie, de aanstelling van een voogd, de bepaling van hun 

belang, de nodige behandelingen en zorgen.   

 
b. CO CRC §42 (sensu stricto mbt geweld) : de beschikbaarheid van speciale 

noodverblijven voor vrouwen en hun kinderen op het hele grondgebied 

waarborgen.  

 
c. CO CRC §65 d) : Zowel dakloze vrouwen en kinderen als niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen op te nemen als prioritaire begunstigden van 

haar armoedebestrijdingsstrategie, waarbij ook dringende en duurzame 

maatregelen dienen te worden genomen om hen geschikte huisvesting en 

andere dienstente bieden.  

 
d. CO CRC §67 c) :  Meer inspanningen leveren om de ongelijkheid inzake 

prestaties te verkleinen, door bijzondere aandacht te besteden aan het 

promoten van het onderwijs bij kinderen van vreemde herkomst  

 
e. CO CRC §75 a) : Zijn verplichting na te komen om alle niet-begeleide 

kinderen bijzondere bescherming en bijstand te verlenen, ongeacht of ze al 

dan niet een asielvraag hebben ingediend;  

 
f. CO CRC §75 b) : waarborgen dat alle niet-begeleide en van hun familie 

gescheiden kinderen die asiel zoeken, een voogd krijgen toegewezen tijdens 

hun asielprocedure ongeacht hun nationaliteit. 

 
g. CO CRC §75 c) : Te verzekeren dat gezinshereniging op een positieve, 

menselijke en snelle wijze wordt aangepakt, in overeenstemming met art. 10 

van het Verdrag en met de gepaste aandacht voor de hogere belangen van 

het kind  

 
h. CO CRC §77 (zie ook vorige UPR §11): een einde maken aan de detentie van 

kinderen in gesloten centra, alternatieven voor detentiemogelijkheden 

creëren voor gezinnen die asiel aanvragen en de noodzakelijke maatregelen 

treffen om snel tijdelijke huisvesting te vinden om gezinnen wiens 

asielaanvraag geweigerd werd en die op straat leven, een onderkomen te 

bieden.  

 
i. Vorige UPR §52 en 53: « Trouver des solutions à long terme pour éviter les 

situations dans lesquelles les demandeurs d’asile, en particulier les femmes et 
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les enfants, sont contraints de vivre dans des conditions dégradantes » et 

« Faire en sorte qu’il y ait suffisamment de logements répondant aux normes 

de sûreté et de sécurité pour les demandeurs d’asile » 

 
j. CO OPSC §36 a) en CO CRC §81b): zich conformeren aan de verplichting 

voldoende bescherming te bieden aan alle slachtoffers van kinderhandel, en 

hen een verblijfsvergunning afleveren, onafhankelijk van hun bereidheid om 

mee te werken aan de gerechtelijke procedures  

 
k. CO CERD §20 : Veiller à ce que le règlement Dublin III soit transposé en droit 

interne et interprété par les autorités conformément aux normes 

internationales et à la Convention 

 
l. Vorig UPR §54 : Continuer à accorder une attention particulière aux droits des 

enfants et des femmes qui demandent l’asile, en particulier en leur 

fournissant un abri et en les mettant à l’abri de la violence  

 
m. CO CAT §21, CO CERD §20, vorig UPR §87 : « Veiller à ce que l’on ne recoure 

à la détention des demandeurs d’asile qu’en dernier ressort et, lorsqu’elle est 

nécessaire, pour une période aussi courte que possible et sans restrictions 

excessives » et « Faire en sorte que des mesures non privatives de liberté 

soient utilisées chaque fois que possible et que les demandeurs d’asile aux 

frontières ne soient placés en détention qu’en dernier ressort » 

 
 
2. De situatie van kinderen in armoede 

 
a. CO CRC §20d) : Strategische budgetlijnen uit te tekenen voor 

minderbedeelde of bijzonder kwetsbare kinderen en voor die situaties die 

mogelijk positieve sociale maatregelen vereisen en te verzekeren dat die 

budgetlijnen beschermd zijn, ook in tijden van economische crisis of andere 

noodsituaties.  

 
b. CO CRC §57 : Het Comité roept de Lidstaat op dringend doelgerichte 

maatregelen te treffen om. Het Comité beveelt bovendien aan dat de Lidstaat 

zijn ziekteverzekeringssysteem herziet om de gezondheidszorgkosten te 

verlagen voor de meest benadeelde families + de toegang tot 

gezondheidszorgdiensten voor alle kinderen te waarborgen en ouders aan te 

moedigen om gebruik te maken van de gezondheidszorgdiensten die voor 

hun kinderen beschikbaar zijn 

 

c. CO CRC §65b) : Een diepgaande analyse uit te voeren van de diverse 

factoren die armoede in de hand werken waarbij kinderen getroffen worden, 

samen met de reikwijdte en impact ervan, om zo een allesomvattende 
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armoedebestrijdingsstrategie te kunnen uitwerken die evidence-based is en 

gestoeld op de mensenrechten.  

 
 

d. CO CRC §65c) : Een multidimensionele aanpak te hanteren om de 

gezinsvoordelen en het kinderbijslagsysteem te versterken, in het bijzonder 

voor minder bedeelde gezinnen zoals eenoudergezinnen en gezinnen met 

veel kinderen en/of werkloze ouders 

e. CO CRC §65d) : Zowel dakloze vrouwen en kinderen als niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen op te nemen als prioritaire begunstigden van 
haar armoedebestrijdingsstrategie, waarbij ook dringende en duurzame 
maatregelen dienen te worden genomen om hen geschikte huisvesting en 
andere diensten te bieden.  
 

f. CO CESCR §18: « Renforcer les mesures prises en vue de combattre la 
pauvreté qui touche les personnes les plus défavorisées et marginalisées, y 
compris les enfants et les personnes d’origine étrangère »  
 

 
 
3. Op systematische wijze voorzien in participatie, onder andere via 

onafhankelijke toezichts- en klachtenmechanismen, voor alle kinderen 

die gedwongen hulpverlening krijgen en in het bijzonder voor 

geplaatste en gedetineerde kinderen 

 
a. CO CRC §36 : het recht van het kind om gehoord te worden in 

overeenstemming met artikel 12 van de IVRK verzekeren en de deelname 

van alle kinderen op alle overheidsniveaus en binnen de familie, scholen en 

de gemeenschap bevorderen met bijzondere aandacht voor kinderen in 

kwetsbare situaties. Het Comité roept de Lidstaat tevens op de ondersteuning 

van de participatie van kinderen bij het rapporteringsproces voort te zetten.  

 
b. CO CRC §38 :  de wetgeving die de procedure in de rechtbanken en de 

administratieve procedures regelt, moet verzekeren dat een kind dat in staat 

is zijn eigen mening te vormen, het recht heeft deze mening te uiten en dat 

hieraan voldoende gewicht wordt toegekend.  

 
c. CO CRC §59 c) : verzekeren dat kinderen die geplaatst worden voor interne 

verpleging binnen een psychiatrische zorginstelling gepaste informatie krijgen 

over hun situatie, met inbegrip van de duur van hun verblijf in de 

psychiatrische zorg, dat ze in contact kunnen blijven met hun familie en de 

buitenwereld en dat er geluisterd wordt naar en rekening gehouden wordt 

met hun meningen;  

 
d. CO CRC §59 d) : Het mechanisme van onafhankelijke monitoring van de 

rechten van kinderen in de psychiatrie te implementeren, in partnership met 
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vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, en op een 

transparante manier alle klachten en aantijgingen over de slechte 

behandeling van kinderen te onderzoeken;  

 
e. CO CRC §83 g) : verzekeren dat kinderen niet langer de facto onderworpen 

worden aan eenzame opsluiting 

 
 
4. Probleem van de wachttijden en de zorgkwaliteit in de jeugdbijstand 

en de geestelijke gezondheidszorg, met nadruk op kinderen met een 

handicap 

 
a. CO CRC §45 : Het Comité beveelt de Lidstaat aan een uitgebreid onderzoek 

te voeren naar de oorzaken van de lange wachtlijsten voor aangepaste 

sociale dienstverlening. Het Comité roept de Lidstaat tevens op om dringend 

meer diensten voor kinderopvang beschikbaar te maken en te verzekeren 

dat ze toegankelijk zijn voor alle kinderen ongeacht hun bijzondere 

opvoedingsbehoeften of de socio-economische status van hun families. Het 

Comité roept de Lidstaat op kinderen met een handicap in diensten voor 

kinderopvang de bijzondere bijstand te verlenen die ze behoeven, te 

verzekeren dat diensten voor kinderopvang worden geleverd door opgeleid 

personeel en dat de ontwikkeling van kinderen in een vroeg stadium wordt 

bevorderd, overeenkomstig de principes en bepalingen van het Verdrag.  

 
b. CO CRC §59 a) : de ontwikkeling van alle onderdelen van de geestelijke 

gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, met inbegrip van de preventie, 

de behandeling van mentale stoornissen in de eerstelijnsgezondheidszorg en 

de gespecialiseerde outreach-diensten, voort te zetten zodat de vraag naar 

plaatsen voor interne verpleging binnen psychiatrische instellingen afneemt 

en aan kinderen zorg verstrekt kan worden zonder ze uit hun familiale 

omgeving te halen;  

 
c. CO CRC §59 b) : Menselijke en financiële middelen op alle niveaus van de 

geestelijke gezondheidszorg ter beschikking te stellen om de lange 

wachtlijsten korter te maken en te verzekeren dat de kinderen toegang 

hebben tot de diensten die ze nodig hebben  

 
d. CO CRPD §16 : Adopter des mesures pour protéger les droits des enfants 

handicapés à être consultés sur toutes les questions qui les concernent, en 

leur assurant une aide appropriée à leur handicap et à leur âge 

 
e. CO CRPD §16 en 35 +vorige UPR §22 : Allouer les ressources nécessaires 

pour appuyer les familles des enfants handicapés, prévenir leur abandon et 

leur placement en institution, et veiller à leur inclusion et leur participation 

dans la communauté sur un pied d’égalité avec les autres enfants + Mettre 
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en place d'un mécanisme de soutien aux familles ayant des enfants 

handicapés qui prévienne leur abandon et leur institutionnalisation 

 
f. CO CRPD §22 en vorig UPR §22 : Adopter un cadre juridique avec des 

objectifs précis et obligatoires en matière d'accessibilité, tel que bâtiments, 

routes et transports, services et accessibilité numérique. Ce cadre juridique 

devrait également assurer le suivi de l'accessibilité et un calendrier concret 

pour ce suivi, et évaluer les modifications progressives apportées à ces 

infrastructures. Des sanctions dissuasives doivent être intégrées dans le cadre 

juridique en cas de non-respect de ces dispositions 

 
g. CO CRPD, §22 : Promouvoir tous les aspects de l'accessibilité, conformément 

à la Convention et à la lumière du Commentaire Général No. 2, incluant 

l’accessibilité à la langue des signes, couvrant tout le pays en matière de 

langue des signes, sur un pied d’égalité avec les autres citoyens dans les 

différentes langues officielles et différentes formes de communication, quel 

que soit leur lieu de résidence dans le pays en termes d’accès aux services 

publics, avec une attention toute particulière aux procédures relatives à 

l’application de la loi et de la justice 

 
h. CO CRPD §33 : Œuvrer pour une politique de désinstitutionalisation en 

réduisant les investissements dans l'infrastructure collective et en favorisant 

les  choix personnels 

 
i. §33 CRPD : Mettre en place un Plan d'action du handicap à tous les niveaux 

de l'Etat qui garantisse l'accès aux services de vie autonome pour les 

personnes handicapées afin qu’elles puissent vivre dans la communauté (ce 

plan doit faire disparaître les listes d'attente existantes, et veiller à ce que les 

personnes handicapées aient accès à des ressources financières suffisantes et 

à ce que les communautés soient accessibles aux personnes handicapées) 

 
j. CO CRPD §45: Collecter, analyser et diffuser systématiquement des données 

sur les filles, garçons et femmes handicapés 

 
 

5. Inclusie van kinderen met een handicap 

 
a. CO CRC § 55: concretere acties te ondernemen om inclusief onderwijs voor 

kinderen met een handicap te verzekeren alsook de integratie in 

dagzorgcentra. Het Comité vraagt de Lidstaat tevens te verzekeren dat de 

middelen die worden toegewezen aan kinderen met een handicap voldoende 

zijn en voor dat doel gereserveerd worden zodat ze niet gebruikt worden voor 

andere doeleinden en al hun behoeften kunnen dekken, waaronder 

programma’s voor het opleiden van professionals die met kinderen met een 

handicap werken, in het bijzonder onderwijzers die met kinderen met een 

handicap werken binnen het gewoon onderwijs.  
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b. CO CESCR §23 en CO CRPD § 37 : Mettre en place une stratégie cohérente 

en matière d’enseignement inclusif pour les enfants handicapés dans le 

système ordinaire, en prenant soin d'allouer des ressources financières, 

matérielles et humaines suffisantes 

 
c. CO CRPD §37 en vorig UPR §22 : Veiller à ce que ces enfants handicapés  

reçoivent, dans le cadre de l’éducation, l’appui dont ils ont besoin, entre 

autres la mise à disposition : de milieux scolaires accessibles, 

d'aménagements raisonnables, d’un plan d'apprentissage individuel, de 

technologies d'assistance et de soutien dans les classes, de matériel et de 

programmes éducatifs accessibles et adaptés, et d’une formation de qualité 

pour tous les enseignants, y compris les enseignants handicapés, dans 

l'utilisation du braille et de la langue des signes en vue d'améliorer l'éducation 

de toutes les catégories d'enfants handicapés, y compris les aveugles, sourds 

et aveugles, sourds et malentendants, filles et garçons +  Veiller à ce que les 

ressources allouées aux enfants handicapés soient suffisantes − et affectées 

à des fins particulières pour éviter qu’elles ne soient utilisées à d’autres fins − 

pour couvrir tous leurs besoins, y compris la mise en œuvre de programmes 

de formation des professionnels travaillant avec des enfants handicapés, en 

particulier les enseignants, dans les écoles ordinaires 

 
d. CO CRPD §37 : Veiller à ce que l'éducation inclusive soit partie intégrante de 

la formation de base des enseignants dans les universités ainsi qu’au cours 

de la formation régulière en cours d'emploi 

 
e. CO CESCR §10 : Veiller à ce que les personnes handicapées et les personnes 

d’origine étrangère puissent jouir pleinement de leurs droits économiques, 

sociaux et culturels 

 
f. CO CRC §71 : ervoor te zorgen dat kinderen in opvangcentra, kinderen met 

een handicap en kinderen onder psychiatrische begeleiding gepaste en 

toegankelijke speelruimtes tot hun beschikking krijgen waar ze kunnen spelen 

en vrijetijdsactiviteiten kunnen beoefenen.  

 
 

6. Recht op kwaliteitsvol onderwijs dat op transversale wijze een 
'kinderrechtenbenadering' implementeert, om van de scholen plaatsen 
te maken waar de rechten van het kind concreet invulling krijgen 
 
a. CO OPSC §18a): De voorzieningen van het Facultatief Protocol nog verder 

bekend te maken bij het brede publiek, in het bijzonder bij kinderen en hun 

gezinnen, onder andere door de integratie van de bepalingen van het 

Facultatief Protocol in het studiepakket van alle niveaus van het 

onderwijssysteem en in geschikt materiaal dat specifiek voor kinderen wordt 

ontworpen;  
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b. CO CRC §26 : systematisch onderwijs- en trainingprogramma's te verstrekken 

betreffende de principes en bepalingen van het Kinderrechtenverdrag, voor 

kinderen, ouders en alle beroepsgroepen die werken voor en met kinderen, 

met inbegrip van rechters, advocaten, ordehandhavers, leerkrachten, 

medisch personeel en maatschappelijk werkers + mensenrechteneducatie, 

inclusief kinderrechten, op te nemen in de lessenpakketten (curricula) van 

alle basisscholen en secundaire scholen 

 
a. CO CRC §67a) : De noodzakelijke maatregelen te nemen om schoolgelden af 

te schaffen in overeenstemming met de Grondwet 

 
c. CO CRC §67b) : Te waarborgen dat alle kinderen toegang hebben tot 

onderwijs, ongeacht hun socio-economische status, en dat kinderen uit arme 

gezinnen niet langer worden doorverwezen naar speciale 

onderwijsprogramma’s 

 
d. CO CRC §67c) Meer inspanningen te leveren om de ongelijkheid inzake 

prestaties te verkleinen, door bijzondere aandacht te besteden aan het 

promoten van het onderwijs bij kinderen van vreemde herkomst 

 
e. CO CRC §67d) : Geen repressieve maatregelen te nemen die een negatieve 

impact hebben op de gezinnen die economisch en sociaal het meest 

benadeeld zijn en allicht niet zullen bijdragen tot hun grotere betrokkenheid 

bij het schoolsysteem, maar in plaats daarvan coherente strategieën uit te 

werken met de hulp van leerkrachten, ouders en kinderen om de 

kernoorzaken voor schooluitval aan te pakken 

 
f. CO CRC §69 : allesomvattende preventie- en bewustmakingscampagnes te 

ontwikkelen in de strijd tegen pesten en eender welke andere vorm van 

geweld op school 

 
g. Rapport UPR §11 et 50 : Redoubler d’efforts pour assurer la mise en œuvre 

appropriée de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier le 

plein exercice du droit à l’éducation + Promouvoir l’égalité d’accès à l’école 

par une politique de ralliement visant à intégrer dans le système éducatif les 

enfants des familles pauvres, étrangères ou appartenant à des minorités 

 
7. Kinderen in contact met justitie  

 
 

a. CO CRC §83 (inleiding): verzekeren dat de normen voor jeugdrecht volledig 

geïmplementeerd worden, in het bijzonder de artikels 37 (b), 40 en 39 van 

het Verdrag, evenals de United Nations Standard Minimum Rules for the 

Administration of Juvenile Justice (de VN standaardminimumregels voor de 

berechting van kinderen of zogenaamde ‘Beijing Rules’), de United Nations 

Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (de VN-richtlijnen voor 
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de preventie van jeugddelinquentie of de zogenaamde ‘Riyadh Guidelines’) en 

de United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their 

Liberty (de VN-regels voor de bescherming van jongeren onder de 18 jaar die 

van hun vrijheid zijn beroofd of de zogenaamde ‘Havana Rules’). Het Comité 

dringt er bij de Lidstaat in het bijzonder op aan rekening te houden met de 

Algemene Bemerking Nr. 10 (2007) van het Comité over kinderrechten in het 

jeugdrecht.  

 
b. CO CRC §83 a) : Zijn wetgeving te herzien om zo een eind te stellen aan de 

mogelijkheid om kinderen als volwassenen te berechten en ze samen met 

volwassenen vast te houden en om onmiddellijk alle kinderen uit 

gevangenissen voor volwassenen te verwijderen 

 
c. CO CRC §83 b) : Te verzekeren dat kinderen een advocaat en een volwassen 

vertrouwenspersoon ter beschikking hebben in alle stadia van een 

gerechtelijk onderzoek, met inbegrip van ondervragingen door een 

politiebeambte 

 
d. CO CRC §83 c) : Een wettelijke basis bieden aan kinderen om met bijstand 

van een advocaat gespecialiseerd in jeugdrecht, gerechtelijke stappen te 

kunnen ondernemen  

 
e. CO CRC §83 d) : Bij prioriteit een uitgebreid beleid betreffende alternatieve 

sancties voor minderjarige overtreders te ontwikkelen om te verzekeren dat 

kinderen slechts in laatste instantie en zo kort mogelijk opgesloten worden 

 
f. CO CRC §83 e) : Manieren te onderzoeken om te verzekeren dat kinderen die 

van hun vrijheid worden beroofd, vastgehouden worden in inrichtingen 

dichtbij hun verblijfplaats en dat al deze centra bereikbaar zijn met het 

openbaar vervoer 

 
g. CO CRC §83 f) : Te verzekeren dat veroordelingen op regelmatige basis 

herzien worden  

 
h. CO CRC §83 g) : ) Te verzekeren dat kinderen niet langer de facto 

onderworpen worden aan eenzame opsluiting 

 
i. CO CRC §83 h) : De verenigbaarheid van administratieve sancties met het 

Verdrag te evalueren. 
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Bijlage 7: Activiteiten Commissie  

 
Vergaderingen Stemgerechtigde leden en Bureau: 16 maart 2015 (voorbereidende 
vergaderingen 19 januari 2015, 9 maart 2015, 12 maart 2015), 27 april 2015, 2 juni 2015 
(voorbereidend overleg met kabinet en FOD Justitie: 12 mei 2015 en 22 mei 2015), 8 juni 
2015 
 
Sinds 8 juni 2015 is de vergadering van Stemgerechtigde leden herbenoemd tot 
‘intergouvernementeel orgaan’. Vergaderingen: 11 september 2015, 16 november 2015, 15 
januari 2016 en 23 februari 2016 
 
Bureauvergaderingen: 16 november 2015 
 
Vergaderingen Adviesorgaan: 18 augustus 2015, 5 oktober 2015, 9 november 2015, 11 
december 2015, 24 maart 2016 + ontmoetingen met bij het migratie-advies betrokken 
administraties/kabinetten: 15 januari 2016 + ontmoeting met kabinet Staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie: 14 maart 2016  
 
Plenaire zittingen: 8 juni 2015 en 22 februari 2016 
 
Co-organisatie studiedag DEI Belgique, Children’s rights behind bars, 8 mei 2015, Brussel  
 
Project Nationale Kinderrechtenindicatoren:   

- Technische opvolgingscomités:  

o indicatoren voor de rechten van jongeren met hulpvraag: 8 januari 2015, 14 

december 2015 

o indicatoren voor de rechten van minderjarigen die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd: 22 januari 2015, 14 december 2015 

o indicatoren recht op onderwijs: 4 december 2015 

o indicatoren recht op gezondheid, welzijn en familie : 14 december 2015 

 

- Interviews: 20 januari 2015: Mw France Blanmailland, voorzitter Hoge Raad voor de 

Justitie 

- Overleg met stemgerechtigde leden: 16 maart 2015 

- Overleg met Kinderrechtencoalitie: 26 maart 2015 

- Overleg met Kinderrechtencommissariaat: 3 april 2015 

- Ontmoeting met Innocenti Research Centre, Firenze: 9 april 2015 

- Overleg met Onderwijs Vlaanderen (AGODI): 18 mei 2015 

- Overleg met Dienst Vreemdelingenzaken: 22 mei 2015 

- Réunion avec AGAJ (Dhr Saavedra en Mw Mulkay): 11 juni 2015 

- Overleg met kabinetsvertegenwoordiger Minister Antoniadis, Duitstalige 

Gemeenschap: 6 augustus 2015 

- Overleg met HBSC Vlaanderen en FWB: 14 september 2015 

- Overleg met Mw Leen Walravens, vertegenwoordiger VVSG: 11 september 2015 

- Overleg met Vlaamse Gemeenschap (Afdeling Jongerenwelzijn, Zorg en Gezondheid 

en afdeling Jeugd) : 9 oktober 2015 

- Overleg met de FWB-administratie Onderwijs : 20 november 2015  
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- Overleg betreffende het project ‘specifieke enquêtes voor buitenlandse 

minderjarigen’: 10 februari 2016 (Laurence Bruyneel, Caritas International), 19 

februari 2016 (Ingrid Declunder, Gardanto vzw), 10 maart 2016: Laurence Bruyneel, 

Caritas International en Wim Bonny, Rode Kruis Vlaanderen 

-  

 
Verhuis NCRK-secretariaat: Overlegmomenten 14 april 2015 en 20 april 2015 en verhuis op 
29 april 2015 

 
Beheer website: 
Overleg met Fedict: 11 mei 2015 (Uitbreiding website), 28 september 2015 (Service review 
en bespreking mogelijkheden oprichting forum), 8 december 2015 (Drupal 6 End of life 
Infosessie) 
 
SAP-introductie, FOD Justitie, Brussel: 29 mei 2015 
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Bijlage 8: Externe vergaderingen, studiedagen, congressen en representaties   

 

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

 
Overleg met Kabinet Justitie, 19 januari 2015, Brussel 
 
Ontmoeting met Hoofd Dienst Mensenrechten FOD Buitenlandse Zaken, Dhr Bart Ouvry, 26 
januari 2015, Brussel 
 
Bijeenkomsten instellingen met een mandaat dat aanleunt bij mensenrechten: 13 januari 
2015, 3 februari 2015, 1 september 2015, 6 oktober 2015 
 
Ontmoeting met de VN special rapporteur on contemporary forms of slavery, mevrouw 
Urmila Bhoola, 23 februari 2015, Brussel 
 
Kennismakingsgesprek met de federale, Brusselse en Waalse regeringsvertegenwoordigers: 
9 en 12 maart 2015, Brussel 
 
Overleg met kabinetsvertegenwoordiger Minister Antoniadis, Duitstalige Gemeenschap: 6 
augustus 2015 
 
Ontmoeting met de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dhr Muiznieks: 15 
september 2015 
 
Voorstelling Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan, Brussel: 29 september 2015 
 
Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi), Research on stage, Brussel: 8 oktober 2015 
 
Meeting kinderrechtenindicatoren, Eurochild, Brussel: 30 november 2015 
 
Interview door Agentschap Jongerenwelzijn, in kader van hervorming Vlaams jeugdrecht (5 
augustus 2015) 
 
Voorzitterschap dagdeel tijdens tweedaagse studiedag CIDE (Centre interdisciplinaire des 
droits de l’enfant) en Université de Namur, « L’avant-projet de décret portant le Code de la 
prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse », Namen : 25 en 26 
januari 2016 
 
Jeugdpermanentie Antwerpen: uiteenzetting over het IVRK, meer bepaald over de 
beroeps/aanvechtingsmogelijkheid voor minderjarigen te Genève (procedure), en de 
mogelijke gronden voor een dergelijke procedure, evenals uiteenzetting over het NCRK-
indicatorenproject: 2 februari 2016 
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 De voorzitter en het Secretariaat van de NCRK verstrekten advies bij 
volgende gelegenheden: 

 
Adviesraad Keki: vergadering van 8 oktober 2015 
 
CoorMulti-overleg en andere raadplegingen door de FOD Buitenlandse Zaken: 
Vergaderingen van 13 januari, 23 januari 2015, 29 januari 2015, 3 februari 2015, 21 mei 
2015, 12 juni 2015 (UPR middenveld), 26 juni 2015 (opvolging CO VN-comités), 7 
september 2015 (voorbereiding ontmoeting met Europees Mensenrechtencommissaris) 
 
Reflectiegroep jeugd- en kinderrechten, Agentschap sociaal – cultureel werk 
voor jeugd en volwassenen, Vlaamse overheid, Brussel 
Vergaderingen van 24 februari 2015, 21 april 2015, 23 juni 2015, 21 januari 2016 
 
Opvolgingsgroep ‘groupe de suivi CIDE’, OEJAJ, Communauté française, Brussel 
Vergaderingen van 6 februari 2015 en 19 juni 2015  
 
Bevraging door Platform Minderjarigen op de vlucht: 
Project ‘duurzame oplossing’: Vergadering van 9 februari 2015, 10 maart 2015 
 
Bevraging door DEI Belgique: 
Project ‘children’s rights behind bars’: overleg van 26 februari 2015 en deelname aan 
opvolgingscomité en voorbereiding studiedag 8 mei 2015: 27 april 2015, 4 mei 2015 
 
Réseau d’experts du Forum Jeunesse citoyenne, FWB, gepiloteerd door Conseil de la 
Jeunesse, Service de la Jeunesse en de Ministre de la Jeunesse : 10 maart 2016 
 
Aanwervingsprocedures: 
Niveau A NL: voorbereidend overleg 4 september 2015, selectie week 12 oktober 
 
 
 

 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: 

 
27 januari 2015: Platform Kinderen op de vlucht, “De impact van terugkeren of blijven 
zonder papieren voor gezinnen met minderjarige kinderen”, Brussel 
 
3 februari 2015: Expertenseminarie ‘Practical guidance on establishing or strengthening a 
national reporting and coordination mechanism on human rights’, FOD Buitenlandse Zaken, 
Brussel 
 
26 maart 2015: Voorstelling armoedejaarboek 2015, POD MI, Brussel 
 
23 avril 2015 : Studiedag ULG : La protection de la jeunesse: 50 ans, le temps de la 
maturité et des réformes ? 
 
5 mei 2015: Kinderrechtencoalitie, Rondetafel over de impact van discriminatie op kinderen, 
Brussel 
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28 mei 2015: Symposium 50 jaar jeugdbescherming, Leuven, KU Leuven 
 
3 september 2015 : Voorstelling ”Migratie in cijfers en in rechten 2015” Federaal 
Migratiecentrum Myria, Brussel 
 
24 september 2015: Europa-conferenties 2015 OFO, Tips & tricks om een veroordeling door 
het hof van justitie van de Europese Unie te vermijden, Brussel, OFO 
 
29 september 2015: voorstelling Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan, Brussel 
 
8 oktober 2015: research on stage VOS en MOF, KeKi, Brussel 
 
22 oktober 2015: Europa-conferenties 2015 OFO, De verschillende arresten van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie over asiel, Brussel, OFO 
 
19 november 2015: Europa-conferenties 2015 OFO, De reactie van de Europese Unie op de 
huidige asiel- en migratiecrisis, Brussel, OFO  
 

17 december 2015: Europa-conferenties 2015 OFO, De strijd tegen het radicalisering, 

Brussel, OFO 

 
15 februari 2016 : European Conference “CHILDREN’S RIGHTS BEHIND BARS: Human 
Rights of Children deprived of liberty. Improving Monitoring Mechanisms”, Brussel 
 
15 maart 2016 : Voorstelling rapport 2015 Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
survey: “Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s 
health and well-being”, Brussel 
 
 

http://www.hbsc.org/
http://www.hbsc.org/
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Bijlage 9: Publicaties NCRK  

 
Sarah D’hondt en Catherine Péters, Nationale kinderrechtenindicatoren. Make them count, 
Brussel, Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, 2016, 222 p. 
 
Sarah D’hondt et Catherine Péters, Indicateurs nationaux des droits de l’Enfant. Make them 
count, Bruxelles, Commission nationale pour les droits de l’Enfant, 2016, 218 p. 
 
 
 

 
 
 
Deze publicaties kunnen geraadpleegd worden op www.ncrk.be/nl/inhoud/indicatoren

http://www.ncrk.be/nl/inhoud/indicatoren
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Bijlage 10: Persoverzicht Indicatoren 

 

www.rtl.be, 16/02/16 

  

http://www.rtl.be/
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http://fr.metrotime.be/, 16/02/16 

 

  

http://fr.metrotime.be/
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www.levif.be, 16/02/16 

 

 

 

http://www.levif.be/
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http://www.demorgen.be/, 16/02/16 

  

http://www.demorgen.be/
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http://www.dhnet.be/, 16/02/16 

  

http://www.dhnet.be/
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La meuse 08/03/16 
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Bijlage 11: Persoverzicht : advies migratie 

 

http://www.7sur7.be/, 7/12/15 

 
  

http://www.7sur7.be/
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http://www.hln.be/, 7/12/15 

http://www.hln.be/
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