
1 

OPKOMEN 
VOOR 
KINDER 
RECHTEN  

Advies van  
het VN-Kinder-
rechtencomité



OPKOMEN 
VOOR 
KINDER 
RECHTEN  

Advies van  
het VN-Kinder-
rechtencomité



KINDEREN 
EN HUN 
RECHTEN 
MOETEN 
WORDEN 
BESCHERMD

En dat 
gaat niet  
vanzelf



WIL JE WETEN OM  
WELKE ADVIEZEN HET 
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lees dan  
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verder!

ADVIES VAN HET
VN-KINDERRECHTEN 
COMITÉ
wat is dat?
Om de kinderrechtensituatie in ons land te 
verbeteren geeft het Kinderrechtencomité, 
van de Verenigde Naties, advies aan de 
Nederlandse overheid. We noemen dit 
aanbevelingen. Hiermee wil het Comité ervoor 
zorgen dat Nederland zich houdt aan het 
VN-Kinderrechtenverdrag. In dit verdrag staan 
afspraken over de rechten van kinderen. 
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Kinderenrechten zijn er voor alle kinderen  
tot 18 jaar. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, 
hoe je eruitziet en of je veel of weinig geld hebt thuis. 
Sommige kinderen hebben een moeilijker leven dan 
anderen. Bijvoorbeeld kinderen die leven in armoede, 
kinderen met een beperking of kinderen van 
ouders die zijn gevlucht. Zij hebben recht op extra 
bescherming en hulp. 

In Nederland moet de overheid 
ervoor zorgen dat de wetten en 
regels zo zijn gemaakt dat ze passen bij het VN-
Kinderrechtenverdrag. Of de Nederlandse overheid 
dit ook doet en of de wetten en regels worden 
nageleefd, controleert het VN-Kinderrechtencomité 
(officieel: het VN-Comité inzake de Rechten van het 
Kind genoemd). Dat is een groep van experts die 
vergaderen in Genève in Zwitserland, over hoe de 
kinderrechtensituatie kan worden verbeterd. 

WERELDWIJDE RECHTEN 
VAN HET KIND

CONTROLE OP 
KINDERRECHTEN 

Alle rechten van het kind zijn opgeschreven in het 
VN-Kinderrechtenverdrag. In dit document, dat 
is opgesteld door de Verenigde Naties, staan alle 
rechten van kinderen beschreven. Bijna alle landen 
ter wereld staan achter dit verdrag en moeten zich 
er dus aan houden. Dat lukt alleen helaas niet overal 
even goed. In het VN-Kinderrechtenverdrag staat 
ook dat landen elkaar moeten helpen de rechten 
uit het verdrag na te leven. Daarom kan het zijn dat 
Nederland geld geeft aan een ander land, waar veel 
armoede of oorlog is, om kinderen daar te helpen.

LANDEN 
HELPEN 
ELKAAR
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(adviezen)
Eén keer in de vijf jaar legt de Nederlandse regering 
uit hoe het ervoor staat met de kinderrechten in 
ons land. Het VN-Kinderrechtencomité geeft hierop 
een reactie in de vorm van een rapport. Dit gebeurt 
eens in de vijf jaar, zo ook in 2022. Dit rapport staat 
vol adviezen aan de Nederlandse overheid om de 
afspraken uit het VN-Kinderrechtenverdrag na te 
kunnen komen.

17 WERELD 
DOELEN 
Het VN-Kinderrechtencomité geeft 
de regering advies over hoe zij 
kinderrechten beter kunnen naleven. Dat is de 
basis. Verder wil het VN-Kinderrechtencomité 
ervoor zorgen dat kinderen kunnen meedoen 
en meedenken over projecten die gaan over het 
behalen van de 17 werelddoelen.  
Kijk maar eens op www.17doelendiejedeelt.nl  
naar welke doelen jij belangrijk vindt.

HET VN-
KINDERRECHTENCOMITÉ 
Het VN-Kinderrechtencomité houdt goed in 
de gaten wat de Nederlandse overheid doet 
en verwacht van de regering dat ze tijdens de 
volgende bespreking (over vijf jaar) laat zien wat 
ze met de adviezen hebben gedaan. Hieronder 
vind je een samenvatting van de adviezen van 
het VN-Kinderrechtencomité aan de Nederlandse 
regering.

VN-AANBEVELINGEN 
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WAAR GAAN DE 
AANBEVELINGEN OVER? 
We zetten het op een rijtje: 

Het uitvoeren van het verdrag

De basis van kinderrechten

Burgerrechten en vrijheden

Geweld tegen kinderen

Gezinssituatie en alternatieve zorg

Kinderen met een handicap

Basisgezondheid en welzijn

Onderwijs, vrije tijd en culturele activiteiten

Speciale bescherming

Extra richtlijnen

Concrete stappen

EEN PLUIM VOOR 
NEDERLAND
Laten we positief beginnen. Het 
VN-Kinderrechtencomité is blij dat 
Nederland een aantal zaken goed heeft 
geregeld en dat veel is verbeterd sinds 
de aanbevelingen van vijf jaar geleden. 
Zo stond in artikel 1 van de Grondwet 
al dat discriminatie verboden is, maar 
in dit artikel komt nu ook een verbod 
op discriminatie vanwege een handicap 
en seksuele geaardheid. Verder moeten 
Nederlandse bedrijven voortaan verklaren 
dat zij kinderarbeid tegengaan. En op de 
Nederlandse eilanden Aruba, Bonaire, 
Saba en Sint Eustatius is het straffen door 
iemand pijn te doen nu verboden.
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1Aanbevelingen

Verzameling van gegevens
Maak een duidelijk systeem voor de gegevens die worden 
verzameld: opgedeeld in leeftijd, geslacht, woonplaats, 
afkomst, nationaliteit, enzovoort. 

Ook moeten bepaalde gegevens beter worden verzameld 
en onderzocht. Zoals gegevens over discriminatie van 
kinderen, kinderen die in armoede leven, kinderarbeid 
en geweld tegen kinderen. Deze gegevens moeten ook 
worden gedeeld met bijvoorbeeld de overheid, zodat 
betere regels kunnen worden gemaakt.

Onafhankelijk toezicht
Zet zo snel mogelijk een systeem op waarmee Aruba de 
naleving van  kinderrechten beter kan bijhouden. In alle 
landen van ons Koninkrijk moeten kinderen een klacht 
in kunnen dienen en deze klachten moeten worden 
onderzocht en professioneel en kindvriendelijk worden 
behandeld.

Taskforce Kinderrechten
De Taskforce Kinderrechten bestaat uit een groep mensen 
die ervoor willen zorgen dat alle vier de landen van ons 
Koninkrijk, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland, 
goed met elkaar samenwerken. Ook wil de Taskforce 
de verschillen tussen de vier landen ten aanzien van de 
naleving van kinderrechten zo klein mogelijk houden. 
Het VN-Kinderrechtencomité vindt dat er goed naar de 
Taskforce moet worden geluisterd. Ook moet de Taskforce 
genoeg geld en tijd krijgen om kinderen en organisaties te 
laten meepraten. 

Voldoende geld
Laat er voldoende geld zijn voor het naleven van 
kinderrechten en zorg dat de uitvoering goed gebeurt. 
Zorg ervoor dat volwassenen en kinderen samen kunnen 
bepalen waar het geld van de gemeente of regering 
aan wordt uitgegeven. Nederlandse bedrijven die in het 
buitenland werken, moeten daar ook belasting betalen, 
zodat dat land genoeg geld heeft om kinderrechten goed 
te kunnen naleven.  
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Leer kinderen dat zij rechten hebben 
Maak kinderen bewust van hun eigen rechten. Zorg 
ervoor dat zij weten waar zij recht op hebben. Dit geldt 
ook voor alle mensen die met en voor kinderen werken, 
ook zij moeten weten welke rechten kinderen hebben. 
Verspreid bijvoorbeeld folders en ander materiaal en 
maak kinderrechten bespreekbaar op school.

Kinderrechten en het bedrijfsleven 
Creëer een veilige omgeving waarin bedrijven geen 
activiteiten kunnen uitvoeren die schadelijk zijn voor 
kinderen. Zoals het uit de grond halen van, en handelen 
in, olie, soja of palmolie. Deze activiteiten kunnen 
negatieve gevolgen hebben voor kinderrechten en het 
milieu. Hier moet meer onderzoek naar komen en er 
moeten eventueel wetten voor worden aangepast om 
bedrijven te verplichten zich aan de regels te houden. 
Ook moet toezicht worden gehouden op bedrijven 
die kinderrechten niet naleven. Het liefst met zo veel 
mogelijk landen om sterker te staan. 
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2Aanbevelingen

Stop discriminatie
Alle kinderen binnen het Nederlandse Koninkrijk 
(dus ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius) moeten 
dezelfde rechten hebben als het gaat om toegang tot 
bijvoorbeeld jeugdhulp, gezondheid en onderwijs. Ook 
is het belangrijk dat kinderen met een handicap en 
kinderen zonder verblijfsvergunning toegang hebben tot 
kwalitatief goed onderwijs. 

Verder moeten alle gemeenten zorgen voor een 
kindvriendelijk antidiscriminatiebureau waar kinderen 
gevallen van discriminatie kunnen melden. Als er toch 
wordt gediscrimineerd moet dit worden onderzocht door 
een team van experts. De oorzaken van discriminatie 
moeten worden aangepakt, zodat kinderen niet meer 
worden gediscrimineerd vanwege bijvoorbeeld hun geloof, 
omdat ze geen vaste woonplaats hebben, of omdat ze 
vluchteling, gehandicapt, lesbisch, homoseksueel of 
transgender zijn.

Belang van het kind 
Zorg ervoor dat het belang van kinderen voorop staat in 
wetten en regels waarmee kinderen te maken kunnen 
krijgen. En zorg dat ouders of de mensen die voor de 
kinderen zorgen voldoende begeleiding krijgen, zodat het 
belang van kinderen voorop komt te staan bij het nemen 
van beslissingen die voor kinderen belangrijk zijn.

Respect voor de mening van het kind
Geef alle kinderen, ook kinderen onder de twaalf jaar, 
het recht hun mening te geven over zaken die voor hen 
belangrijk zijn. In de rechtbank bijvoorbeeld, op school 
of in het ziekenhuis. Verder moet actie worden genomen 
om kinderen echt te laten deelnemen aan gesprekken. 
Bijvoorbeeld door kinderen informatie te geven over 
welke nieuwe wetten en regels er worden gemaakt. De 
mening van kinderen moet ook worden meegenomen 
in het nemen van beslissingen die gevolgen voor hen 
kunnen hebben. Ook moeten experts die met kinderen 
werken worden opgeleid zodat zij kinderen leren 
betrekken bij zaken die voor hen belangrijk zijn.
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3Aanbevelingen

Recht op privacy en toegang tot informatie
Zorg voor wetten en regels om kinderen te 
beschermen in de digitale wereld. Kinderen hebben 
recht op privacy en moeten worden beschermd tegen 
online risico’s. Denk aan films en foto’s met schadelijke 
inhoud, zoals geweld. Ook moeten er maatregelen 
komen om daders op te kunnen pakken.

Recht op identiteit 
Kinderen hebben het recht te weten waar ze vandaan 
komen. Wat hun identiteit is. Ook al is dit moeilijk te 
achterhalen, omdat de moeder haar kind bijvoorbeeld 
heeft achtergelaten in een ziekenhuis. Zorg dat altijd 
zal worden geprobeerd de identiteit van een kind te 
achterhalen.

Geboorteaangifte en nationaliteit 
Geef alle kinderen die zijn geboren op Aruba of  
Curaçao, ook kinderen zonder verblijfsvergunning, 
toegang tot een geboorteaangifte en/of 
identiteitskaart. 

Ook moeten kinderen, waar ze ook wonen, een 
nationaliteit krijgen als ze deze nog niet hebben. 
Daarbij moeten zij toegang krijgen tot onderwijs, 
gezondheidszorg en sociale voorzieningen zoals geld. 

Sowieso mag een nationaliteit nooit worden 
afgenomen, ook niet als kinderen of hun ouders 
iets doen wat als bedreigend wordt gezien voor de 
nationale veiligheid.
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Stop geweld
Alle vormen van geweld tegen kinderen moeten worden 
onderzocht en er moet worden ingegrepen. Ook in het 
geval van verwaarlozing of (online) seksueel misbruik. 
Kinderen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius moeten 
beter beschermd worden tegen misbruik, huiselijk 
geweld en lijfstraffen. 

Verder moet ervoor worden gezorgd dat kinderen 
makkelijk aangifte kunnen doen als zij slachtoffer 
zijn van geweld. Ook moeten  zij toegang hebben tot 
goede en kindvriendelijke ondersteuning, bijvoorbeeld 
psychologische therapie. 

Ook moeten experts onderwijs krijgen zodat zij het 
eerder zien als er iets aan de hand is en dus sneller 
kunnen handelen. Verder moeten kinderen die zelf 
dader zijn van bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend 
(kwetsend) gedrag toegang krijgen tot goede hulp. 

Schadelijk voor kinderen
Verbied het uitvoeren van onnodige operaties bij 
intersekse kinderen. Dit zijn kinderen die zijn geboren 
met een lichaam dat niet in het standaard hokje 
mannen- of vrouwenlichaam past. 

Deze kinderen moeten op latere leeftijd goed worden 
geïnformeerd zodat zij kunnen beslissen of ze een 
operatie willen. Intersekse kinderen moeten sociale, 
medische en psychologische hulp of therapie kunnen 
krijgen. 

Verder mogen kinderen die mentaal zo in de knoop 
zitten dat zij in een mentale gezondheidszorginstelling 
zitten, nooit meer worden opgesloten in een 
aparte ruimte. Dit geldt ook voor kinderen in 
jeugdzorginstellingen.

4Aanbevelingen
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Gezinssituatie 
Kinderen mogen niet uit hun gezin worden 
weggehaald alleen omdat er geldzorgen zijn bij de 
ouders. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij sommige 
kinderen uit gezinnen die zijn getroffen door de 
toeslagenaffaire. Kinderen die slachtoffer zijn van 
de toeslagenaffaire moeten geld en psychische hulp 
krijgen. 

Er moet in elke situatie gekeken worden wat het beste 
is voor het kind. Ook moeten er wetten en regels 
komen om gezinnen die dakloos zijn, en geen geld 
hebben, te helpen. 

Uit huis geplaatste kinderen
Verbeter de pleegzorg en opvanghuizen. Geef gezinnen 
voldoende geld zodat ze de zorg die nodig is binnen 
het gezin kunnen betalen. Neem meer actie om 
nooduithuisplaatsingen te verminderen, voorkom het 
regelmatig doorplaatsten van kinderen en houd hier 
goed toezicht op. 

Kinderen in de jeugdzorg of geestelijke 
gezondheidszorginstellingen moeten bezwaar kunnen 
maken als er beslissingen over hen worden genomen 
waar zij het niet mee eens zijn. 

Zorg dat kinderen op Aruba en Curaçao naar een veilige 
plek kunnen wanneer zij niet in hun eigen gezin kunnen 
blijven. Zet in deze landen een pleegzorgsysteem op.

5Aanbevelingen
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5Aanbevelingen

Kinderen met een handicap
Zorg dat alle kinderen met een handicap, ook kinderen 
met een psychische beperking, toegang hebben tot 
inclusief onderwijs. Ook op Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius. Ieder kind verdient individuele steun en 
aandacht. 

De wet die bepaalt dat kinderen naar school moeten, 
moet veranderen. In de wet staat dat sommige kinderen 
met een handicap niet naar school hoeven. Maar deze 
kinderen moeten gewoon het onderwijs krijgen waar 
zij recht op hebben. Verder moeten ook de ouders goed 
worden geïnformeerd, zodat ze weten waar ze terecht 
kunnen voor hulp.
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Lichamelijke gezondheid
Bij het tegengaan van kindersterfte moeten ook 
zwangere vrouwen in kwetsbare omstandigheden, zoals 
vrouwen in asielzoekerscentra, goede zorg krijgen. 
Zwangeren die tot een risicogroep behoren moeten tijdig 
worden opgemerkt. 

Verder moet overgewicht onder kinderen worden 
aangepakt met activiteiten die een gezonde leefstijl 
promoten. Zoals een wet die reclames verbiedt van 
ongezond eten die gericht zijn op kinderen. Ook moet 
hulp worden geboden aan kinderen met overgewicht.

Mentale gezondheid
Verbeter de mentale gezondheidszorg van kinderen. 
Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende opgeleid 
personeel en geld om mentale problemen bij kinderen 
te voorkomen. Verder moet de overheid meer geld 
uitgeven om de oorzaken van depressies en zelfdoding 
te achterhalen. Laat kinderen meedenken bij de 
ontwikkeling van behandelingen die voor hen zijn 
bedoeld.

Gezondheid van jongvolwassenen 
Zorg voor goede informatie voor jongvolwassenen 
over hun seksuele gezondheid en voortplanting. 
Verder moet er een betere aanpak komen om 
het gebruik van drugs, alcohol en sigaretten te 
voorkomen. Jongvolwassenen moeten hulp krijgen als 
zij verslaafd raken. 

Ook moet er een landelijk plan komen om game-
verslaving of een vorm van internetverslaving te 
voorkomen en te behandelen. 
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Gevolgen van klimaatverandering
Verminder de uitstoot van broeikasgassen (gassen die 
de aarde opwarmen) zoals internationaal is afgesproken. 
Deze afspraken moeten worden nagekomen waarbij 
rekening gehouden wordt met de behoeften en 
meningen van kinderen. Er moeten maatregelen komen 
die ervoor zorgen dat zware orkanen op de Caribische 
eilanden worden voorkomen en de zeespiegel minder 
snel stijgt. 

Verder moet de Nederlandse overheid de regels voor 
de luchtvaart- en transportsector verbeteren zodat 
zij minder luchtvervuiling veroorzaken en minder 
broeikasgassen uitstoten. Hierbij moet Nederland 
rekening houden met kinderrechten. Ook is het 
belangrijk dat kinderen weten dat zij recht hebben 
op een zo goed mogelijke gezondheid en dat 
klimaatverandering dat in de weg staat. 

Leven zonder armoede
Verbeter wetten en regels zodat alle kinderen binnen het 
Koninkrijk een goed leven hebben. Zoals door het bieden 
van geld aan kinderen die leven in armoede en door 
ervoor te zorgen dat zij niet dakloos worden. Gezinnen in 
nood moeten worden voorzien van een goede woning. 

Al met al moet worden gezorgd voor een gezamenlijke 
aanpak om armoede onder kinderen tegen te gaan. 
Daarbij moet er extra aandacht zijn voor kinderen in een 
moeilijke gezinssituatie. Denk aan kinderen die met één 
ouder wonen, kinderen in gezinnen die moeten leven van 
een uitkering, kinderen die in een opvanglocatie wonen 
en kinderen zonder verblijfsvergunning. 

7Aanbevelingen
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Onderwijs
Zorg dat er minder kinderen vroegtijdig van school gaan 
of van school worden verwijderd. Zorg er ook voor dat 
de conceptwet voor thuisonderwijs wordt afgerond en 
neem deze wet aan. Zorg dat er toezicht wordt gehouden 
op de kwaliteit van het thuisonderwijs en dat het 
thuisonderwijs aan minimumeisen voldoet. 

En zorg dat er genoeg personeel en geld is om de wet 
uit te voeren die gaat over veiligheid op school. Deze 
wet regelt onder andere het aanpakken van (online) 
pestgedrag en het voorkomen en op tijd opsporen 
hiervan.

Onderwijs over mensenrechten
Ontwikkel onderwijsmateriaal over mensenrechten dat 
respect en waardering voor de diversiteit van mensen 
stimuleert (aanmoedigt). En zorg ervoor dat leraren les 
kunnen geven over kinderrechten. 

Verbeter ook het onderwijs over kinderrechten en over 
het VN-Kinderrechtenverdrag. Maak dit een verplicht 
onderdeel van het onderwijs op scholen. 
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Asielzoekende kinderen, vluchtelingenkinderen 
en migrantenkinderen
Maak kindvriendelijke asielprocedures, door kinderen 
bijvoorbeeld te ondervragen op een manier die bij ze past 
en door duidelijke informatie te geven. Zet het belang van 
deze kinderen voorop, luister goed naar het kind, houd 
rekening met zijn of haar mening. 

Asielzoekende kinderen, vluchtelingenkinderen en 
migrantenkinderen hebben dezelfde rechten als kinderen 
met de Nederlandse nationaliteit. Verbied en voorkom ook 
dat deze kinderen worden gescheiden van hun ouders. Al 
deze kinderen moeten toegang krijgen tot onder andere 
onderwijs en gezondheidszorg zonder gediscrimineerd te 
worden. 

Verder moeten kinderen en hun gezinnen 
zo snel mogelijk van noodopvangplekken 
worden overgebracht naar kindvriendelijke 
opvangplekken, zonder vaak te moeten 
verhuizen.  

Alleenstaande / alleenreizende kinderen
Kijk opnieuw naar de regels en wetten voor 
gezinshereniging voor alleenstaande kinderen. 
Alleenstaande kinderen zijn kinderen die zonder hun 
ouders naar Nederland zijn gekomen. 

Er moet sneller worden besloten of de ouders van deze 
kinderen of andere familieleden ook naar Nederland 
mogen komen. 

Alleenstaande kinderen moeten een hulpverlener 
krijgen en er moet een blijvende oplossing voor hen 
worden gevonden, zoals een verblijfsstatus, pleegzorg 
en hulp bij hun integratie. Onderzoek hoe het kan dat 
alleenstaande kinderen uit de opvang verdwijnen. En 
neem maatregelen om te voorkomen dat dit gebeurt. 
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Mensenhandel
Geef kinderen die uit het buitenland komen én mogelijk 
slachtoffer zijn geworden van mensenhandel een 
speciale verblijfsvergunning. Ook al is het nog niet 
bewezen dat zij echt slachtoffer zijn. Zorg hierbij ook voor 
genoeg personeel en andere middelen (zoals geld) om 
deze kinderen te beschermen. 

Laat de resultaten en voortgang zien van het programma 
‘Samen tegen mensenhandel’. Verder moet ervoor 
worden gezorgd dat alle gemeentes plannen ontwikkelen 
om kinderhandel tegen te gaan. Inclusief (online) 
seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting door lover 
boys (mensenhandelaren). 

Jeugdstrafrecht 
Kijk of de leeftijd van kinderen die gestraft mogen 
worden kan worden verhoogd van 12 naar 14 jaar. En 
zorg dat alle kinderen jonger dan 18 jaar onder het 
jeugdstrafrecht vallen en niet kunnen worden gestraft 
zoals volwassenen. 

Voorkom en verminder de tijd dat kinderen vastzitten 
en onderzoek zo snel mogelijk of kinderen terecht 
vastzitten. Zorg er ook voor dat straffen een laatste 
redmiddel is. Is dit zo? Dan moet de straf zo kort mogelijk 
zijn. 

In de gevangenis zelf moeten kinderen zo kort mogelijk 
gescheiden worden van andere kinderen en niet samen 
met volwassenen worden opgesloten. 

Maak verder een goed plan om te voorkomen dat 
kinderen misdrijven plegen, beperk het afnemen van 
DNA en onderzoek of het strafblad van kinderen kan 
worden vernietigd.
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Kinderhandel, seksuele uitbuiting en misbruik
Maak alle vormen van kinderhandel strafbaar. Voorkom 
ook online handel als het gaat over seksuele uitbuiting 
en kindermisbruik, onder andere door hier aandacht aan 
te besteden in nationale wetten en regels. 

Voer onderzoeken uit om ervoor te zorgen dat 
internetbedrijven die seksueel misbruik online plaatsen, 
dit direct moeten verwijderen. 

Ook moeten bijvoorbeeld politieagenten, advocaten, 
juristen en anderen die met online kindermisbruik te 
maken kunnen krijgen leren hoe zij kunnen helpen bij 
het oplossen van misdrijven en het beschermen van 
slachtoffers.

Kinderen betrokken bij gewapende conflicten
Verhoog de minimumleeftijd voor vrijwillige aanmelding 
bij het leger naar 18 jaar en maak het werven van 
kinderen door niet-overheidsgroeperingen onder de  
18 jaar voor het leger strafbaar. 

Zorg dat geen enkel kind dat betrokken is geweest bij 
een gewapend conflict, dus ook kinderen tussen de 15 
en 17 jaar, verantwoordelijk kan worden gehouden voor 
misdrijven tijdens dat conflict. Deze kinderen moeten 
worden beschermd door het VN-Vluchtelingenverdrag. 
Zorg ook dat snel ontdekt wordt of kinderen die 
misschien betrokken waren bij een gewapend conflict, 
de juiste ondersteuning krijgen. Zoals hulp bij van 
psychologische klachten en het integreren in de 
samenleving. 

Klachtrecht 
Maak het mogelijk dat kinderen een klacht kunnen 
indienen bij het VN-Kinderrechtencomité als zij vinden 
dat hun rechten zijn geschonden en ze alles al hebben 
geprobeerd in hun eigen land om dit te herstellen, maar 
dit niet is gelukt. 
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Vervolgstappen en verspreiding
Zorg ervoor dat alle huidige aanbevelingen worden 
nageleefd en dat er een kindvriendelijke versie 
komt van de aanbevelingen (dat is dankzij het 
Kinderrechtencollectief in ieder geval gelukt, want de 
kindvriendelijke versie ligt voor je). 

Ook adviseert het Kinderrechtencomité dat de 
volgende rapportage en de aanbevelingen worden 
vertaald in alle officiële talen van het Koninkrijk. 

Landelijke systemen 
Maak een overheidssysteem om rapportages voor 
internationale en regionale mensenrechtensystemen 
te kunnen voorbereiden en opstellen. Dit systeem 
helpt ook om goed te kunnen omgaan met 
verdragsverplichtingen die volgen uit deze systemen. 

Dit systeem moet wel goed en continu worden 
onderhouden door medewerkers die niets anders doen 
dan dat. Deze medewerkers moeten in staat zijn aan 
de bel te trekken bij mensenrechtenorganisaties als 
het mis gaat.

De volgende rapportage 
De volgende rapportage over het VN-Kinderrechten-
verdrag moet uiterlijk 6 maart 2027 worden 
ingeleverd. Hierin moet Nederland rapporteren over 
hoe al deze aanbevelingen (die je hierboven hebt 
gelezen) zijn opgevolgd. 
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... EN JOUW 
MENING TELT

Wij zijn het Kinderrechtencollectief en we bestaan 
uit verschillende organisaties die opkomen voor de 
rechten van kinderen. Ook houden we in de gaten of 
de kinderrechten worden nageleefd. Samen zorgen 
we ervoor dat jij als kind krijgt waar je recht op hebt.

WIE ZIJN WIJ? 

JOUW STEM  
WORDT GEHOORD...
Met dit boekje legt het Kinderrechtencollectief jou 
graag uit wat de VN heeft gevraagd aan Nederland 
om kinderrechten beter na te leven. Het 
Kinderrechtencollectief houdt de komende jaren, 
samen met kinderen en jongeren, de voortgang 
nauwlettend in de gaten. Dit gebeurt op basis van 
tien thema’s:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ben je jonger dan 18 jaar? En wil je betrokken zijn bij  
een van deze thema’s? Neem dan contact op met  
info@kinderrechten.nl. Jij hebt het recht om gehoord  
te worden als het gaat om zaken die belangrijk voor je  
zijn en invloed hebben op jouw leven. 

Het Kinderrechten  
Collectief!

Non-discriminatie 

Kind- en jongerenparticipatie

Geweld tegen kinderen

Jeugdhulp en bescherming

Mentaal welzijn

Armoede onder kinderen

Onderwijs

Migratie

Mensenhandel en (seksuele) uitbuiting

Jeugdstrafrecht
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Wij danken alle kinderen en jongeren die hebben 
meegelezen om de tekst in dit document zo duidelijk 
mogelijk voor je te maken.

Heel erg 
bedankt! 

EYA
(14)

CATOO 
(15)

SARAH 
(17)

BIJOUX 
(15) FIEN

(16)

LIEVE
(15)

MATHILDE
(14)

IMANE 
(14)

ERU
(14)

BRAM 
(14) MAURITS 

(18)

ANNE 
(15)

EMMA 
(17)

MARA
(19)

JULIUS 
(13)
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Kinderrechten.nl

Dit boekje is gemaakt door het Kinderrechtencollectief.  
We bestaan uit de volgende organisaties: Defence for Children, 
Kinderpostzegels, de Nationale Jeugdraad (NJR), Save the Children, 
Terre des Hommes en UNICEF Nederland, met als adviseur het 
Nederlands Jeugdinstituut. En hebben daarnaast vele andere partners.


