
Heb je eigenlijk recht op geluk? Of op fouten maken? Mag je zelf beslissen of je 
naar school gaat? In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties staan de 
belangrijkste kinderrechten op een rij. Dat zijn afspraken tussen landen over hoe  
we met kinderen moeten omgaan zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. 

ARTIKEL 1. WIE IS EEN KIND?
Je bent kind als je nog geen 18 jaar bent.

ARTIKEL 2. GEEN DISCRIMINATIE 
Alle rechten gelden voor alle kinderen, ongeacht waar je 
vandaan komt of hoe je eruitziet. 

ARTIKEL 3. BELANG VAN HET KIND
Als er iets over of voor jou moeten worden besloten, moet 
altijd eerst worden gekeken naar wat voor jou het beste is. 

ARTIKEL 4. WAT DOET DE OVERHEID?
De overheid moet er alles aan doen om te zorgen dat je 
veilig en gezond kunt opgroeien. 

ARTIKEL 5. ROL OUDERS 
Je ouders moeten ervoor zorgen dat je krijgt waar je 
recht op hebt. Zoals gezond eten en onderwijs,  
maar ook liefde en waardering. 

ARTIKEL 6. LEVEN EN ONTWIKKELEN
Je hebt het recht om te leven. 

ARTIKEL 7. NAAM EN NATIONALITEIT 
Als je wordt geboren, heb je recht op een naam en een na
tionaliteit. Ook moet je kunnen weten wie je ouders zijn. 

ARTIKEL 8. IDENTITEIT 
Je hebt het recht dat je identiteit (wie je bent, hoe je heet, 
waar je vandaan komt) wordt beschermd. 

ARTIKEL 9. SCHEIDING VAN OUDERS 
Je hebt het recht om bij je ouders te wonen, tenzij dit 
echt niet kan. Je mag dan nog wel contact houden met je 
ouders. 

ARTIKEL 10. GEZINNEN BIJ ELKAAR HOUDEN
Gezinnen moeten bij elkaar kunnen wonen. Als je vader, 
moeder of beide ouders in een ander land wonen, moet 
je bij ze op bezoek kunnen gaan. 

ARTIKEL 11. GEEN ONTVOERING
Je mag niet ontvoerd worden. 

ARTIKEL 12. EIGEN MENING 
Je mag je mening geven. Naar jouw mening moet 
 worden geluisterd.

ARTIKEL 13. MENING GEVEN 
Je bent vrij om je mening te geven. Wel moet je anderen 
natuurlijk respectvol behandelen. 

ARTIKEL 14. VRIJHEID VAN GELOOF
Je bent vrij om te denken, vinden en geloven wat je wilt.
 
ARTIKEL 15. VERENIGING 
Je mag met andere kinderen bij elkaar komen, lid van 
een vereniging worden of zelf een club beginnen. 

ARTIKEL 16. PRIVACY 
Niemand mag zich zomaar bemoeien met jouw privé
leven. Mensen mogen bijvoorbeeld niet ongevraagd 
berichtjes bekijken die jij schrijft of krijgt. 

ARTIKEL 17. INFORMATIE 
Je hebt het recht om begrijpelijke informatie te krijgen 
en verzamelen over alles wat voor jou belangrijk is.  

ARTIKEL 18. GOEDE OPVOEDING 
Je ouders moeten er voor zorgen dat je alles hebt wat  
nodig is om op een fijne manier op te groeien.  
De overheid kan daarbij helpen.

ARTIKEL 19. GEEN MISHANDELING 
Je mag niet verwaarloosd, mishandeld of misbruikt   
worden. Mensen mogen jou op geen enkele manier 
geweld aandoen. 

ARTIKEL 20. BESCHERMING KINDEREN 
ZONDER GEZIN 
Kinderen die niet thuis wonen hebben recht op  
bijzondere bescherming. 

ARTIKEL 21. ADOPTIE 
Bij adoptie moet goed worden gekeken of de regels  
worden gevolgd, om kinderen te beschermen. 

ARTIKEL 22. VLUCHTELINGENKINDEREN 
Vluchtelingenkinderen hebben recht op extra hulp en 
bescherming. 

ARTIKEL 23. HANDICAP 
De overheid moet ervoor zorgen dat kinderen met een be
perking zo normaal en zelfstandig mogelijk kunnen leven. 

ARTIKEL 24. GEZONDHEID 
Je moet gezond kunnen opgroeien. Als je ziek bent heb je 
recht op hulp.  

ARTIKEL 25. KINDEREN DIE NIET THUIS WONEN 
Als je uit huis bent geplaatst (niet meer thuis woont) 
moet er regelmatig worden gekeken of dat de beste plek 
is voor jou. 

ARTIKEL 26. FINANCIËLE HULP 
Je hebt als kind recht op financiële hulp van de overheid 
als je dat nodig hebt. 

ARTIKEL 27. ETEN, EEN HUIS, KLEREN EN MEER
Je hebt recht op een ‘goede levensstandaard’. Dat bete
kent in ieder geval een huis om in te wonen, genoeg  
eten en drinken en kleren. 

ARTIKEL 28. ONDERWIJS 
Je hebt het recht (maar ook de plicht!) om naar school te 
gaan. 

ARTIKEL 29. WAT JE MOET LEREN 
Je moet op school je talenten kunnen ontwikkelen.  
Je moet leren wat je nodig hebt om later voor jezelf te 
zorgen en ook goed voor anderen te zijn. 

ARTIKEL 30. EIGEN CULTUUR 
Kinderen met een andere taal en cultuur dan die van de 
meeste mensen in het land waar ze wonen, hebben het 
recht om hun eigen taal te spreken en hun eigen cultuur 
en geloof te beleven.

ARTIKEL 31. SPELEN 
Je hebt als kind recht op rust en vrije tijd. In je vrije tijd 
moet je kunnen spelen of iets anders kunnen doen waar 
je van houdt. 

ARTIKEL 32. GEEN KINDERARBEID 
Je mag geen werk doen dat niet goed is voor je  
gezondheid of waardoor je niet naar school kan. 

ARTIKEL 33. GEEN DRUGS 
Ieder kind moet beschermd worden tegen drugs. 

ARTIKEL 34. GEEN SEKSUEEL MISBRUIK 
Mensen mogen jou niet tot seks dwingen of andere  
seksuele handelingen. 

ARTIKEL 35. GEEN KINDERHANDEL 
Je mag als kind niet worden ontvoerd of verkocht. 

ARTIKEL 36. GEEN UITBUITING
Je hebt recht op bescherming tegen alle vormen van 
uitbuiting. 

ARTIKEL 37. OPSLUITEN VAN KINDEREN 
Als je iets doet wat niet mag, mag je niet zomaar worden 
opgesloten of gestraft. Je moet hulp kunnen krijgen van 
een advocaat. 

ARTIKEL 38. BESCHERMING TEGEN OORLOG 
Als er oorlog is, hebben kinderen recht op extra  
bescherming en zorg. 

ARTIKEL 39. ZORG VOOR SLACHTOFFERS 
Als je het slachtoffer bent van geweld, oorlog,  
mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing of  
uitbuiting, moet je goede hulp krijgen.

ARTIKEL 40. KINDERSTRAFRECHT 
Kinderen moeten straffen krijgen die bij kinderen  
passen. 

ARTIKEL 41. BETERE REGELS 
Als er betere regels zijn dan de regels in het  
Kinderrechtenverdrag, hebben die regels voorrang. 

ARTIKEL 42. INFORMATIE KINDERRECHTEN
Als kind moet je informatie krijgen over je rechten. 

ARTIKEL 43. SPECIAAL KINDERRECHTENCOMITÉ
Een groep mensen die veel van kinderrechten weten, 
controleren of landen zich ook echt aan de afspraken 
over kinderrechten houden.

ARTIKEL 44. VERSLAG UITBRENGEN
Landen schrijven elke vijf jaar aan het Kinderrechten
comité hoe het met kinderrechten gaat in hun land.  

ARTIKEL 45. ORGANISATIES VOOR KINDEREN
Organisaties die met en voor kinderen werken, moeten 
goed opletten dat kinderen krijgen waar ze recht op 
hebben. 

ARTIKEL 46-54. REGELS OVER HET VERDRAG
In deze laatste artikelen staan regels over het Kinder
rechtenverdrag zelf. 
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