
Leeftijd
17

Woonplaats: Waalre

Ik houd van: spontaniteit 

Ik heb een hekel aan: jaloezie 

Ik maak me zorgen over: de wereldpolitiek

Mijn belangrijkste kinderrechtenwens: Dat elk kind naar school kan zodat 

zij hun eigen kansen kunnen bepalen.

Trim Mustafa-Muzaqi

Leeftijd 
17

Woonplaats: Arnhem

Ik houd van: muziek

Ik heb een hekel aan: mensen die zich druk maken om niets en moeilijk doen

Ik maak me zorgen over: de rechten van kinderen in de jeugdzorg

Mijn belangrijkste kinderrechtenwens: dat ook kinderen in de jeugdzorg een 

stabiele en veilige basis krijgen.

Kevin ten Thij

Leeftijd
24

Woonplaats: Utrecht

Ik houd van: muziek, uitgaan met vrienden

Ik heb een hekel aan: achterbaksheid 

Ik maak me zorgen over: het feit dat in een rijk land als Nederland nog 

zoveel te doen is op het gebied van kinderrechten 

Mijn belangrijkste kinderrechtenwens: dat Nederland in 2008 een 

Kinderombudsman heeft.

Frank Maas

Dit is wat wij de 
Verenigde Naties 
vertellen over 
kinderrechten 
in Nederland  

6 oktober 2008 -  Vijf jongeren en het Kinderrechtencollectief staan op de stoep bij de allerhoogste kinderrechten-

watchdog: het VN-Kinderrechtencomité. Het Kinderrechtencollectief rapporteert – naast de Nederlandse regering – nu 

handel.  In januari 2009 is de Nederlandse overheid bij het Comité om zich te verantwoorden over de uitvoering van het 

Kinderrechtenverdrag. Nu spreekt het Comité alvast met jongeren en het Kinderrechtencollectief. Wat gaan zij bepleiten?

Dit is 
Leeftijd

18
Woonplaats: Doorwerth, 

Ik houd van: zwemmen bij de reddingsbrigade, uitgaan, lezen 

en participeren in de samenleving

Ik heb een hekel aan: vroeg op staan,  mensen die van alles toezeggen maar 

vervolgens niets doen en mensen die dingen KUNNEN veranderen maar het 

gewoon niet doen 

Ik maak me zorgen over: de wachtlijsten in de jeugdzorg in Nederland.

Mijn belangrijkste kinderrechtenwens: een goede, gezonde, gelukkige 

basis voor elk kind.

Merel van Rees

Leeftijd
20

Woonplaats: Beuningen

Ik houd van: sporten (rolstoeltennis), muziek, computeren en theaterbezoek

Ik heb een hekel aan: te veel de nadruk op negatieve dingen leggen

Ik maak me zorgen over: politici die zich slecht inleven in de mensen over wie ze 

beslissingen nemen

Mijn belangrijkste kinderrechtenwens: geef kinderen en jongeren met een 

lichamelijke beperking alle mogelijkheden om zich net als leeftijdsgenoten 

te kunnen ontplooien.

Marjolein BuisDit is 

Dit is 

Dit is 

Dit is 

Fotografie: marcelbakker.com, Opmaak: Ruth Catsburg

voor de derde keer over het Kinderrechtenverdrag en voor de eerste keer over het Facultatief Protocol inzake Kinder-



 Vergroot de expertise en deskundigheid van 

 professionals in de opvang

 Medewerkers van instellingen voor slachtoffers van 

over de effecten hiervan op minderjarige slachtoffers, de behoef-

ten van minderjarige slachtoffers en de rechten van minderjarige 

kinderen. De bestaande trainingen moeten meer specifieke 

aandacht besteden aan de positie van minderjarigen. 

 Speciale aandacht voor buitenlandse alleenstaande 

 minderjarige slachtoffers

 Alle minderjarige slachtoffers van kinderhandel, woon-

achtig in Nederland, zouden de begeleiding en zorg moeten 

krijgen die zij nodig hebben, ongeacht hun afkomst en verblijfs-

status. Er zijn onvoldoende  waarborgen voor de veiligheid en 

bescherming van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbui-

ting die ‘illegaal’ in Nederland leven. 

  Geef op scholen voorlichting over (seksuele) 

 uitbuiting en geweld 

 Voorlichting over (seksuele) uitbuiting van kinderen 

zou onderdeel moeten uitmaken van het onderwijsprogramma 

over seksuele voorlichting. De lessen moeten niet alleen de 

aandacht vragen voor prostitutie maar ook andere vormen van 

uitbuiting en geweld behandelen. 

 Bevorder de betrokkenheid van reisorganisaties 

 bij de aanpak van kindersekstoerisme 

 Kindersekstoerisme kan alleen effectief bestreden 

worden als de gehele reissector hierbij betrokken is. De overheid 

moet een actieve rol spelen en concrete acties tegen kinderseks-

toerisme promoten. 

(NGO–rapportage, p. 19)

 Vergroot de capaciteit en expertise van de politie 

 De politie moet beter toegerust worden om onderzoek  

 te doen naar de (seksuele) uitbuiting van minderja-

rigen. Het gebrek aan prioriteit, capaciteit en ervaring aan de 

kant van de politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke 

macht blijft het belangrijkste struikelblok bij het onderzoek en 

de vervolging van (seksuele) uitbuiting van kinderen. Ook zou 

de Nederlandse overheid een grotere rol moeten spelen in het 

promoten van regionale en internationale samenwerking ter 

voorkoming en bestrijding van (seksuele) uitbuiting van 

Bescherm minderjarige 
slachtoffers van 

seksuele uitbuiting

Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind inzake handel in kinderen, 

kinderprostitutie en kinderporno-
grafie werd in Nederland van kracht 

op 23 september 2005. Dit is de 
eerste keer dat Nederland rappor-

teert aan het VN Comité inzake 
de Rechten van het Kind over de 

Protocol in Nederland. Het Kinder-

rapportage gemaakt over de aanpak 
van kinderhandel, kinderprostitutie, 

kinderpornografie en kinderseks-
toerisme in Nederland.   

Hieronder volgen zeven van de in totaal 

vijfentwintig aanbevelingen uit de rapportage van het 

Kinderrechtencollectief (KRC): 

 

 Creëer gespecialiseerde opvang-, 

 zorg- en behandelplekken

 Er is behoefte aan gespecialiseerde opvang en 

zorgvoorzieningen om kinderprostituees en minderjarige 

slachtoffers van (seksuele) uitbuiting passende zorg en 

begeleiding te kunnen bieden. Het aantal opvangplekken is te 

laag en er is onvoldoende specialistische zorg. 

(Opvolging van aanbeveling 57 van het VN Comité inzake de 

 Verbeter de herkenning en verwijzing van slachtoffers 

 Instellingen die zich bezig houden met kinder-

 prostitutie en/of (mogelijke) slachtoffers van kinder-

handel slagen er niet in om specifieke en volledige cijfers en 

gegevens bij te houden. De verschillende databestanden 

bemoeilijken de uitwisseling van informatie, en maken deze soms 
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tage, p.33 - 40) 

 Neem jeugdparticipatie serieus

 Het Nederlandse jeugdbeleid moet prioriteit geven  

 aan jongerenparticipatie. Dat heeft een wettelijke 

basis nodig voor instituten, scholen en de overheidsinstellingen. 

Jongeren moeten betrokken worden vanaf het moment van de 

vaststelling van een beleidsonderwerp tot aan de invoering en 

evaluatie. (Artikelen 12 en 17,  NGO-rapportage, p.41 - 47) 

  Bescherm jeugdige delinquenten

 Maak een einde aan de wachtlijsten voor behandel-  

 plaatsen voor kinderen in detentie. Verbeter de toe -

zichtmechanismen om kinderen in justitiële jeugdinrichtingen 

te beschermen tegen geweld. Het jeugdstrafrecht moet gericht 

blijven op de reïntegratie van het kind, en niet op steeds harder 

 Creëer groene speelruimten

 In de meeste steden speelt ten minste 25% van  

 kinderen nooit buiten. Neem in de regelingen voor 

de nieuwe bouwprojecten garanties op voor formele en 

informele speelruimtes. Regel voor de “groene speelterreinen” 

bomen waarin kinderen kunnen klimmen en houtafval om hut -

 Onderwijs in kinderrechten

 Maak van mensenrechteneducatie een verplicht  

 onderdeel van het schoolcurriculum en van be -

roepstrainingen voor de leerkrachten in het middelbaar- en 

basisonderwijs. Garandeer een volledige toegang tot onderwijs 

voor de kwetsbare groepen zoals “illegalen” en hoogbegaafde 

kinderen. Scholen moeten veilige plekken worden. (Artikel 28, 

 Integreer kinderrechten in de 

 ontwikkelingsamenwerking 

 Benader de ontwikkelingssamenwerking vanuit het 

kinderrechtenperspectief. Meer aandacht moet gegeven wor -

den aan jongerenparticipatie, kinderen en kinderrechtenorga -

nisaties. Integreer in het armoedebeleid de aanbevelingen van 

het VN rapport van prof. Pinheiro over geweld tegen kinderen. 

Top Tien 
aanbevelingen voor een 

betere invoering van het 
Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van 

het Kind (IVRK)

 Benoem de kinderombudsman

 Het is er tijd voor!

 (Geen gevolg gegeven aan de aanbeveling 21 van 

het VN Comité inzake de Rechten van het Kind, 2004, NGO-

rapportage, p. 9 - 13)  

 Verbeter de  jeugdzorg

 Minstens 150.000 kinderen in Nederland hebben  

 enige vorm van jeugdzorg nodig. Garandeer hen het 

recht op de jeugdzorg! Hef de bestaande wachtlijsten op en 

garandeer een verlaagde caseload. Focus op pleegzorg voor elk 

kind en monitor de onlangs ontwikkelde gesloten jeugdzorgin -

stellingen. (Artikel 3 lid 2, NGO-rapportage, p. 9 - 13)  

 Reageer op elk geval van kindermishandeling

 Jaarlijks zijn in Nederland tussen de 106.000 en 160.000 

kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of (seksueel) 

misbruik. Daarvan wordt ongeveer 25% gemeld bij een Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling. Het melden van elk geval van kinder-

mishandeling moet verplicht gesteld worden voor professionals die 

met kinderen werken. Garandeer ook directe en adequate hulp na 

iedere melding van een vermoeden van kindermishandeling. Geen 

mishandelde kinderen op wachtlijsten!

 (Artikel 19, NGO-rapportage, p.14 – 20)  

 Geen uitsluiting voor “illegale kinderen”

 Geef ouders van kinderen zonder verblijfvergunning  

 de mogelijkheid om hun kinderen een passende 

levensstandaard te bieden of geef behuizing aan families die 

geen toegang hebben tot het sociale zorgstelsel. Zet geen kin -

deren op straat. (Artikel 2 en 27, NGO-rapportage, p.21 – 32)  

 Bestrijd armoede

 In Nederland leven 310.000 kinderen op of onder de 

 armoedegrens. Ken bijzondere kortingen toe voor 

bepaalde activiteiten, zoals sport en cultuur, aan kinderen in 

gezinnen die op het bijstandsniveau leven. Hef het voorbehoud 
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Het Facultatief Protocol bij het 

implementatie van het Facultatief 

rechtencollectief heeft een speciale 

mensenhandel hebben onvoldoende kennis over kinderhandel, 

(NGO–rapportage, p. 14-16, FP Art. 8 en 9)

(NGO–rapportage, p. 18-19, FP Art. 9)

kinderen. (NGO–rapportage, p. 9-10,  20, FP Art. 4, 6, 7, 8 en 10)

(p. 16 NGO–rapportage, FP Art. 8 en 9) 

ten te bouwen. (Artikel 31, NGO- rapportage, p.55-60)

straffen. (Artikelen 37 en 40, NGO- rapportage, p. 48-54)

NGO-rapportage, p. 61 - 64)

(Artikel 4, 12, 19, 39, NGO- rapportage, p.65 – 68.)

op bij het artikel 26. (Artikelen 24, 26, 27 28, 3, NGO-rappor-

zelfs onmogelijk. (NGO–rapportage, p. 12, FP Art. 8 en 9)

Rechten van het Kind,  NGO–rapportage, p. 13, FP Art. 8 en 9)


