Lijst van vragen aan de Nederlandse regering – oktober 2003
In het Verdrag over de Rechten van het Kind staat dat een land iedere vijf jaar een
verslag naar het kinderrechtenComité van de Verenigde Naties moet sturen over hoe
het gaat met de kinderrechten in dat land. Ook organisaties die met en voor kinderen
werken kunnen een verslag schrijven en opsturen naar het Comité. Het Comité zal, ter
voorbereiding op het gesprek met de regering, eerst praten met de organisaties die ook
een verslag hebben ingediend. Naar aanleiding van het gesprek met de organisaties kan
het zijn dat het Comité nog extra vragen heeft voor de regering. De regering moet
deze vragen schriftelijk beantwoorden voordat het naar het gesprek met het Comité
gaat.

In oktober 2003 heeft het Comité gesproken met Nederlandse organisaties en jongeren
over kinderrechten in Nederland. Naar aanleiding van dit gesprek stelde het Comité nog
extra vragen aan de Nederlandse regering. De Nederlandse regering moet voornamelijk
extra informatie geven over kinderen en jongeren in Nederland.
Informatie en statistieken

1. Hoeveel kinderen leefden in 2000, 2001 en 2002 in Nederland? Er moet ook
informatie bijkomen over de verhouding jongens/meisjes, minderheden, etnische
groepen, steden en platteland).
2. Hoeveel geeft de Nederlandse regering uit aan:
a. onderwijs
b. kinderopvang
c. gezondheidszorg
d. speciale voorzieningen voor gehandicapte kinderen
e. hulp voor gezinnen
f. hulp voor kinderen die onder de armoedegrens leven
g. bescherming voor kinderen die uit huis geplaatst zijn en in
jeugdzorginstellingen wonen
h. activiteiten voor de preventie van en bescherming van kindermishandeling
en seksuele exploitatie van kinderen en kinderarbeid
i. jeugdstrafrecht
Geef ook aan wat de uitgaven zijn voor de gezondheidszorg en onderwijs dat door
andere organisaties dan de Nederlandse regering worden gedaan.
3. Wat kan de Nederlandse regering vertellen over het aantal kinderen dat de
afgelopen drie jaar:
a. niet meer bij hun ouders leven
b. geplaatst zijn in instellingen/internaten
c. wonen in een pleeggezin

d. geadopteerd zijn in Nederland of geadopteerd zijn door gezinnen die in
het buitenland wonen
4. Wat kan de Nederlandse regering vertellen over het aantal gehandicapte
kinderen, onderverdeeld in sekse, leeftijd, etniciteit en minderheidsgroepering,
die de afgelopen drie jaar:
a. bij hun familie wonen
b. in instellingen wonen
c. naar de gewone school gaan
d. naar een speciale school gaan
5. Hoeveel kinderen worden van of naar Nederland ontvoerd?
6. Geef informatie over kindermishandeling in Nederland door voor de laatste jaren
precies te vertellen:
a. hoe vaak er per jaar aangifte van kindermishandeling wordt gedaan
b. hoeveel aangiftes uiteindelijk geleid hebben tot een rechtszaak met een
uitspraak van de rechter.
7. Geef informatie over:
a. het aantal nieuwe leerlingen en school verlatende leerlingen op de peuteren kleuterschool, de basisschool en de middelbare school
b. hoeveel kinderen te vroeg van school gaan of een jaar blijven zitten
c. hoeveel onderwijzers er zijn ten opzichte van leerlingen
8. Geef zoveel mogelijk informatie over:
hoeveel baby’s en kinderen per jaar doodgaan
hoeveel tienerzwangerschappen er zijn
hoeveel mensen geslachtsziektes hebben
hoeveel jongeren zelfmoord plegen
hoeveel kinderen drugs en alcohol gebruiken en hoeveel kinderen roken.
hoeveel mensen werken in de jeugdgezondheidszorg.
9. Hoeveel kinderen in Nederland hebben HIV/Aids en wat wordt er gedaan om
deze kinderen te helpen?
10. Hoeveel:
a. minderjarigen worden er verdacht van een misdrijf, dat aangegeven is bij
de politie?
b. minderjarigen zijn er veroordeeld en welke straf hebben zij gekregen?
c. minderjarigen zijn als volwassene berecht?
d. gevangenissen zijn er voor minderjarige delinquenten en hoeveel jongeren
kunnen daarin terecht?
e. minderjarigen zijn opgesloten in jeugdgevangenissen, en hoeveel
minderjarigen zijn opgesloten in gevangenissen voor volwassenen?

f. minderjarigen zitten in voorarrest en hoeveel dagen zitten ze dan
gemiddeld in voorarrest?
g. aangiftes van mishandeling van minderjarigen tijdens hun arrestatie en
detentie zijn er gedaan?
11. Geef informatie over:
a. het aantal kinderen dat slachtoffer is van seksuele uitbuiting, inclusief
prostitutie, pornografie en handel voor seksuele doeleinden
b. het aantal kinderen dat slachtoffer is van seksuele uitbuiting en hulp
krijgen
c. het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers en
vluchtelingenkinderen, en het aantal kinderen, dat wacht op uitzetting.
Vragen over de uitvoering van het Verdrag in Nederland
1. Het Comité heeft in 1999, toen de Nederlandse regering voor het eerst met het
Comité praatte, een aantal aanwijzingen (aanbevelingen) gegeven om de rechten
van het kind in Nederland nog beter te beschermen. De Nederlandse regering
heeft niet alle aanwijzingen opgevolgd. Zo is er nog te weinig gedaan aan
onderwijs over mensenrechten, het tegengaan van meisjesbesnijdenis en het
bedenken van een goed systeem voor jeugdzorg. Gaat de Nederlandse regering
hier nog aan werken?
2. De Nederlandse regering heeft gezegd dat een aantal artikelen van het Verdrag
niet of anders door Nederland uitgevoerd zullen worden. Ze hebben
voorbehouden gemaakt bij het Verdrag. Het gaat om artikel 26 (sociale
zekerheid), 37 (jeugdstrafrecht) en 40 (jeugdstrafrecht). Is Nederland nog van
plan deze voorbehouden in te trekken?
3. Er zijn een aantal internationale verdragen die Nederland ondertekend heeft
maar waarvan Nederland zegt dat die niet voor Aruba (onderdeel van het
Koninkrijk Nederland) gelden. Deze verdragen, Haagse verdragen genoemd omdat
ze in Den Haag zijn gemaakt, gaan over alimentatie betalen door ouders,
kinderontvoering en internationale adoptie. Waarom gelden deze verdragen niet
voor Aruba?
4. Is er binnen de Nederlandse overheid een ministerie of een persoon die
verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid en de uitvoering (implementatie) van het
Kinderrechtenverdrag in Nederland? Is er een Nationaal Actieplan
Kinderrechten/jeugdbeleid gemaakt? Of gaat dat nog gemaakt worden?
5. Hoe wordt in Nederland informatie en cijfers verzameld over kinderen?
6. Waar en hoe kunnen kinderen klagen over hoe er met ze omgegaan wordt?

Vertaling van het Verdrag
Is het Kinderrechtenverdrag vertaald in het Nederland en ook in andere talen die in
Nederland gesproken worden? Kan het Comité die vertalingen zien?

Wetten, beleid etc.
De Nederlandse overheid moet allerlei informatie geven over nieuwe wetten, nieuw
beleid en nieuwe projecten die te maken hebben met kinderrechten.
Onderwerpen voor het gesprek
Hieronder staan onderwerpen die het Comité graag met de Nederlandse regering wil
bespreken tijdens het gesprek op 19 januari 2004:
1. De discriminatie van immigranten, ongedocumenteerde migranten, vluchtelingen
en asielzoekende kinderen in Nederland.
2. Lijfstraffen (straffen waarbij je lichamelijk pijn gedaan wordt) op school, in
instellingen en thuis.
3. Aangifte van kindermishandeling bij de politie en de mogelijkheden voor kinderen
en ouders om hulp te krijgen.
4. Alternatieve zorg
5. Adoptie van kinderen uit het buitenland en het controleren van adoptiebureaus
die in Nederland helpen bij het adopteren van kinderen
6. Jeugdgezondheidszorg in Nederland
7. Projecten en voorzieningen voor gehandicapte kinderen
8. Vluchtelingen en asielzoekende kinderen in Nederland en de mogelijkheden voor
hen om onderwijs te volgen en een huis te krijgen
9. Seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland
10. Jeugdstrafrecht in Nederland

