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NAlEVING VN-KINDErrEcHtENVErDrAG

“
Als je geen 

stem hebt ben 
je voo r je gevoel 

niets waard.
”

VOOrWOOrD
Kinderrechten:
een rechtvaardige strijd 
De Europese vluchtelingencrisis, de toename van het aantal kinderen dat in armoede leeft, het 
stille leed van mishandelde kinderen. Ons werk lijkt met de dag aan relevantie te winnen. Een 
jaarverslag is het moment om terug te kijken naar de uitdagingen over 2015 en met u te delen 
wat we hebben bereikt. We drukken dit uit in cijfers en in verhalen. Moeilijker te vangen is het 
gevoel dat gepaard gaat met ons werk. Gevoelens van teleurstelling, omdat de belangen van 
kinderen nog te vaak over het hoofd worden gezien. En ook gevoelens van opluchting voor 
kinderen zoals voetbalfan Gláucio, zijn zus Márcia en de 17-jarige rechtenstudente-in-de-dop 
Margarita. Zij vielen onterecht buiten het Kinderpardon en we konden ze helpen. Maar met elk 
geholpen kind, komt ook het gevoel van teleurstelling voor de velen die nog in onzekerheid 
moeten leven.  

We zijn trots op wat we hebben bereikt na vijf jaar Girl Power, waardoor de nog kleine lokale 
organisaties waar we sinds 2011 mee samenwerken nu in staat zijn effectief en succesvol te 
lobbyen en kinderen te mobiliseren. We zijn onder de indruk van kinderen zoals Abraham Keita 
en Akhrat Selevani die ieder op hun eigen manier kinderrechten op de kaart weten te zetten. 
En we voelen ons dankbaar voor het vertrouwen van al onze partners in Nederland en 
daarbuiten; overheden, overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties, 
brancheorganisaties en experts, met wie we in 2015 weer veel hebben bereikt.  

Al die gevoelens van trots, dankbaarheid, opluchting en teleurstelling, proberen we in dit 
jaarverslag ook met u te delen. Ze zijn immers de basis voor onze drijfveren om met lange 
adem en vasthoudendheid dóór te blijven gaan om kinderrechten wereldwijd te borgen. We 
hebben weliswaar veel bereikt, maar er is nog zo veel meer te doen. De naleving van het 
VN-Kinderrechtenverdrag is nog lang geen vanzelfsprekendheid. Wereldwijd niet en zoals blijkt 
uit de grote kritiekpunten van het VN-Kinderrechtencomité, ook in Nederland niet. Daarom 
zullen we ons in 2016 opnieuw inzetten voor rechtvaardigheid. Voor kinderen in Nederland 
en daarbuiten. 

Aloys van Rest      Cees Weeda
Directeur        Voorzitter
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Mei | Nederland voor bescherming scholen in 
conflictgebieden
De Nederlandse regering spreekt zich op 
29 mei uit voor de Richtlijnen voor veilige 
scholen in conflictgebieden. We zijn verheugd 
dat Nederland de Richtlijnen steunt. In een 
coalitie van kinderrechtenorganisaties, 
roepen we al geruime tijd de betrokken 
ministers op zich te verbinden aan de 
richtlijnen om scholen te beschermen 
tegen militair gebruik, zodat kinderen in 
conflictgebieden onderwijs kunnen blijven 
volgen.

Mei | presentatie Jaarbericht Kinderrechten 
Uit het Jaarbericht Kinderrechten dat wij 
jaarlijks samen met UNICEf Nederland 
opstellen, blijkt dat vooral kwetsbare 
kinderen slachtoffer zijn van kinderrechten-
schendingen. Tijdens de presentatie van het 
Jaarbericht gaan jongeren in het haagse 
humanity house in gesprek met Tweede 
Kamerleden over diverse kinderrechten-
thema’s. We hopen dat het Jaarbericht 
Kinderrechten, met daarin de aanbevelingen, 
ideeën en visies van jongeren, dient als 
inspiratie voor de Nederlandse regering en 
iedereen die met kinderen werkt.

Juni | publicatie aanbevelingen VN-
Kinderrechtencomité aan de Nederlandse 
regering
Op 10 juni publiceert het Kinderrechten-
comité van de Verenigde Naties 
aanbevelingen aan de Nederlandse regering, 
waaruit blijkt dat Nederland op veel gebieden 
tekort schiet bij de naleving van het VN-
Kinderrechtenverdrag. het Comité uit vooral 
haar zorgen over de situatie van kwetsbare 

kinderen, zoals vluchtelingenkinderen en 
kinderen in de jeugdhulp. Een van de 
jongeren, Akhrat Selevani, die is mee 
geweest naar het Kinderrechtencomité in 
Genève mocht hierover samen met Aloys van 
Rest haar verhaal doen bij talkshow RTL Late 
Night! 

Juni | klachtrecht voor kinderen
het is hoog tijd dat ook Nederlandse 
kinderen een klacht mogen indienen bij de 
Verenigde Naties over kinderrechten-
schendingen in ons land. Nu kan dat niet, 
omdat Nederland het klachtenprotocol niet 
heeft geratificeerd. Kinderen in landen als 
El Salvador, Duitsland, Costa Rica, België en 
Albanië kunnen al wel officieel klagen over 
schendingen van hun kinderrechten. 
Defence for Children roept de overheid op 
het klachtenprotocol te ratificeren.

September | kinderrechtencoalities willen 
meer coördinatie vanuit EU 
het Nederlandse Kinderrechtencollectief, 
waar wij voorzitter van zijn en Eurochild, het 
netwerk van Europese kinderrechten 
organisaties, ontvangen op 23 en 24 
september achttien Europese kinderrechten-
coalities in Amsterdam voor een tweedaags 
congres. De coalities pleiten voor meer 
coördinatie vanuit de Europese Unie als het 
gaat om de bescherming van kinderrechten.

Oktober | lessen over mensenrechten
het Platform Mensen Rechten Educatie, waar 
wij deel van uitmaken, wil dat lessen over 
mensen rechten een prominente plek krijgen 
in het onderwijs. Dat advies krijgt 
staatssecretaris Dekker van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. het Platform 
Mensen Rechten Educatie schrijft in zijn 
advies dat Nederlandse scholen op dit 
moment relatief weinig doen aan burger-
schap. Dit kwam naar voren in gesprekken 
met leraren, leerlingen, ouders, onder-
nemers, wetenschappers en andere 
belangstellenden. 

NAlEVING VN-KINDErrEcHtENVErDrAG

Het VN-Kinderrechtenverdrag is de standaard voor alle wet- 
en regelgeving en beleid aangaande kinderen. Dat is wat wij 
nastreven. Onze instrumenten hiervoor zijn onderzoek, 
voorlichting, belangenbehartiging, actie en lobby. Veel van ons 
werk doen we samen binnen kinderrechtencoalities zoals het 
Kinderrechtencollectief, Kinderen in Tel, het Platform 
Mensenrechteneducatie, het Breed Mensenrechtenoverleg 
en Eurochild. Ook betrekken we kinderen en jongeren zelf in 
ons werk.

2015 iN vOgeLvLuChT

in mei 2015 legt Nederland verantwoording 
af bij het vN-Kinderrechtencomité in genève 
over de naleving van de rechten van 
kinderen, zoals geformuleerd in het vN-
Kinderrechtenverdrag. Andere onderwerpen 
die prominent onze aandacht vragen in 
2015 zijn kindermishandeling, armoede 
in Nederland en de nieuwe Sustainable 
Development goals, het vervolg op 
Millenium doelstelllingen.

een impressie van onze activiteiten door het 
jaar heen: 

 

Februari | toegang tot recht voor alle 
kinderen
In het jaarlijkse rapport ‘The State of the 
Worlds Children’ van UNICEf geeft collega 
Sharon Detrick in 2015 aan dat vernieuwing 
van het VN-Kinderrechtenverdrag noodzakelijk 
is. het Kinderrechtenverdrag was bij het 
schrijven ervan enorm innovatief. het 
Kinderrechtenverdrag vormt een krachtig 
wapen voor de bescherming van de rechten 
van kinderen wereldwijd. Desondanks zijn er 
nog veel kinderen waarbij de verwezenlijking 
van hun rechten nog verre van een 
vanzelfsprekendheid is. Om de problemen op 
te lossen die nog niet zijn opgelost, is 
vernieuwing nodig. Dit betekent dat er 
systemen moeten worden bedacht en nieuwe 
netwerken van probleemoplossers nodig zijn: 
regeringen, ontwikkelingswerkers, bedrijven, 
activisten en gemeenschappen afkomstig uit 
meerdere generaties en meerdere landen. 
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uiTgeLiChT

vN-Kinderrechtencomité: 
Nederland schiet tekort bij naleving kinderrechten
Eens in de vijf jaar legt Nederland verantwoording af bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève 
over de naleving van de rechten van kinderen, zoals geformuleerd in het VN-Kinderrechten-
verdrag. Namens meer dan 70 NGO’s bieden we als voorzitter van het Kinderrechtencollectief 
input aan het VN-Kinderrechtencomité middels een NGO-rapportage die we in 2014 hebben 
ingediend en toegelicht. 

INPUT

70 NGO’s

We zijn bij de sessie aanwezig en volgen de reactie van de 
Nederlandse delegatie kritisch. In de stevige kritiek van het  
VN-Kinderrechtencomité op de kinderrechtensituatie in Nederland 
zien we veel zorgelijke punten die we delen terug, zoals de 
decentralisatie van de jeugdhulp en de onzekere situatie van 
vreemdelingenkinderen. het goede nieuws is dat de Nederlandse 
overheid de standpunten van kinderen een structurele plek wil geven 
bij het ontwikkelen van beleid. In 2016 en de daaropvolgende jaren 
blijven we actief en kritisch volgen hoe de Nederlandse overheid 
verder vorm gaat geven aan de geformuleerde aanbevelingen.

Jaarbericht Kinderrechten:
kwetsbare kinderen slachtoffer kinderrechtenschendingen
In het Jaarbericht Kinderrechten 2015 dat in mei verschijnt, blijkt dat de rechten van kinderen 
in Nederland nog niet goed nageleefd worden, concluderen UNICEf Nederland en Defence for 
Children in het Jaarbericht Kinderrechten 2015. 

VOORLOPIGE
hEChTENIS

8 op 10
wachten op 
uitspraak

De cijfers zijn voor Nederlandse maatstaven schokkend. Bijna 8 op 
de 10 kinderen die in een justitiële jeugdinrichtingen verblijven, zitten 
in voorlopige hechtenis in afwachting van een uitspraak van de 
rechter. Verder staan er nog altijd 2.000 kinderen op de wachtlijst 
voor bureau Jeugdzorg, een daling van 22 procent ten opzichte van 
2013, maar nog steeds een veel te hoog aantal. Ook verdwenen vorig 
jaar 110 kinderen uit de asielopvang, zonder dat bekend is waarheen.
Samen met UNICEf Nederland roepen we de regering op om de 
beginselen van het VN-Kinderrechtenverdrag zonder voorbehouden om 
te zetten in wetgeving, beleid en in de praktijk. Waaronder het recht 
op participatie, kinderen hebben het recht om mee te praten over 
beslissingen die hen aangaan. Bij elk kinderrechtenthema geven zij in 
dit Jaarbericht dan ook hun mening over de cijfers en aanbevelingen.

November | internationale campagne voor 
Iraanse kinderrechtenactivisten
Tien kinderrechtenorganisaties, waaronder 
Defence for Children starten 20 november 
een internationale campagne om Atena 
Daemi en Saeed Shirzad uit de gevangenis 
te krijgen. De twee Iraniërs zitten een 
gevangenisstraf uit van veertien 
respectievelijk vijf jaar vanwege het 
vreedzaam verdedigen van kinderrechten. 
Onnavolgbaar en ontoelaatbaar wat ons 
betreft. 

November | fototentoonstelling 
Kinderrechtenweek
Op 20 november, de Internationale Dag voor 
de Rechten van het Kind, opent 
burgemeester henri Lenferink van Leiden 
samen met Aloys van Rest, directeur Defence 
for Children, in het stadhuis de fototentoon-
stelling ‘Dit was mijn slaapkamer’ van Anne 
Paq. De achttien foto’s tonen Palestijnse 
kinderen die hun huis zijn kwijtgeraakt. De 
tentoonstelling initiëren we samen met de 
Palestijnse Kinderen Coalitie (PKC) en de 
Gemeente Leiden. De tentoonstelling wordt 
in het kader van de Kinderrechtenweek 
gehouden en vraagt dit jaar aandacht voor de 
Palestijnse kinderen die in de Gazastrook 
hun veilige omgeving zijn kwijtgeraakt.

November | jongeren praten mee over 
invulling Sustainable Development Goals
De nieuwe ‘werelddoelen’ moeten het leven 
van alle mensen verbeteren en de toekomst 
van de aarde veiligstellen. De werelddoelen 
gaan onder meer over toegang tot onderwijs, 
het terugdringen van armoede, garanties voor 
een goed rechtssysteem en het verbeteren 
van gezondheidszorg. Omdat de doelen over 
het leven van toekomstige generaties gaat, 
organiseren we samen met UNICEf 
Nederland, Plan Nederland, Save the 
Children, NJR, SOS Kinderdorpen en World 
Vision een brainstorm over armoede, 
onderwijs en klimaatverandering. Drie 
ontwikkelingsdoelen waarvan jongeren zelf 
hebben aangegeven ze belangrijk te vinden.

December | Yvonne ten Kate winnaar Jaap 
Doek Kinderrechtenscriptieprijs
Op 8 december wint Yvonne ten Kate de 
derde Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 
voor haar scriptie: ‘Oost west, thuis best? 
Een analyse van de herijking van het beleid 
voor alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen’. Deze prijs voor de beste 
masterscriptie op het terrein van 
kinderrechten reiken we jaarlijks uit samen 
met de Afdeling Jeugdrecht van de 
Universiteit Leiden. 

December | petitie om kinderarmoede in 
Nederland te bestrijden
Samen met Save the Children overhandigen 
we aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
petitie over toenemende armoede onder 
kinderen in Nederland. We vragen aan het 
kabinet om een basis te creëren waarop 
kinderen het recht op sociale zekerheid 
kunnen inroepen. Dit kan door het 
voorbehoud op artikel 26 van het VN-
Kinderrechtenverdrag in te trekken.
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“
De aanbevelingen van de Verenigde Naties 
z ouden de basis moeten vo rmen voo r het 

verbeteren van het regeringsbeleid voo r alle 
kinderen in het Koninkrijk , dus zowel 

Euro pees als Caribisch Nederland. 
Daarover gaan we graag met de regering in 

gesprek .
”

Aloys van Rest – directeur Defence for Children

Onze partners

UNICEf Nederland – Ieder(In) – Verwey-Jonker Instituut – Eurochild 
– Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind – 
Kinderrechtswinkel – International Child Development Initiatives – Augeo 
foundation – Bernard van Leer foundation – fonds Verstandelijk 
Gehandicapten – Gemeente Leiden – Kinderombudsman – Stichting 
heilige Geest Weeshuis – Nationale Postcode Loterij – Stichting 
Kinderpostzegels Nederland – Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Universiteit Leiden 
– Nederlands Jeugdinstituut – NJR – Johanna Kinderfonds – 
Revalidatiefonds – Child friendly Agencies Nederland – Plan Nederland 
– World Vision – SOS Kinderdorpen – Amnesty International – human 
Rights Watch – Save the Children – Terre des hommes Nederland 
– War Child holland – VN Jongerenvertegenwoordigers naar UNESCO – 
Breed Mensenrechten Overleg (BMO) – Platform mensenrechteneducatie

“
Het meest fantastische vond ik toch echt dat we 
over iets mee mochten denken of mee mochten 

beslissen, en er ook echt naar geluisterd werd. En 
dat zodra het definitieve plan werd 

gepresenteerd, er echt elementen in zaten die wij 
bedacht hadden.

”
Koen (17 jaar) – lid jongerenpanel Jaarbericht Kinderrechten

Kinderarmoede in Nederland:
recht op sociale zekerheid
De groep kinderen die in Nederland in armoede leven, is groeiende. Volgens de meest recente 
cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau leven maar liefst 400.000 kinderen in armoede. 
Op de Kinderrechtenhelpdesk worden we in 2015 steeds vaker geconfronteerd met schrijnende 
situaties van kinderen die in armoede opgroeien. Volgens artikel 26 en 27 van het  
VN-Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op een toereikende levensstandaard. 
Voor een beperkte groep kwetsbare kinderen zou het mogelijk moeten zijn zelf aanspraak te 
maken op sociale zekerheidsvoorzieningen. Bij de volledige werking van artikel 26 wordt de 
zelfstandige positie van het kind erkent en kan er bij de toekenning van voorzieningen rekening 
gehouden worden met het belang van het kind, zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechten-
verdrag.

Samen met Save the Children roepen we in 
november het kabinet op om kinderen een 
zelfstandig recht op sociale zekerheid te 
geven. Dat kan door het voorbehoud op te 
heffen op artikel 26 van het  
VN-Kinder  recht enverdrag. hierin staat dat 
kinderen recht hebben op sociale zekerheid. 
De politieke partijen zullen dit aankaarten 
tijdens de begrotingsbehandeling Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW). We 
ondersteunen deze oproep door aan 
staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid een petitie aan te 
bieden over toenemende armoede.
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“
Als kind wil je 
ook dat er iets 

met jouw 
mening gedaan 

wordt...
”

30-11-2015
volkskrant
Kinderen mogen niet in armoede leven

Nu de
rechten voor
kinderen nog
Je u g d b e l e i d

Minder kinderen die op
Jeugdzorg wachten. Minder
kinderen in detentie. En toch
gaat het niet goed met de zorg
voor kinderen. Defence for
Children slaat alarm.

Door�onze�redacteur
Bas�Blokker

AMSTERDAM.�Wie vluchtig de tabel-
len bekijkt in zijn Jaarbericht Kinder-
rechten 2015, zou een tevreden direc-
teur van Defence for Children ver-
wachten. In de vanmiddag gepresen-
teerde rapportage gaan een heleboel
percentages omlaag – en omlaag bete-
kent dat op verschillende terreinen
vooruitgang wordt geboekt bij het te-
gengaan van ongewenste situaties
voor kinderen.

Zo nam het aantal kinderen op de
wachtlijst van Jeugdzorg vorig jaar af
met 22 procent, tot 1.983. Het aantal
minderjarigen in justitiële jeugd-
inr ichtingen nam met 16 procent af tot
1.270. Het aantal kinderen dat in gezin-

nen in vreemdelingenbewaring of ge-
zinsdetentie verblijft, nam af met
57 procent tot 120.

Toch zit Aloys van Rest niet in zijn
handen te wrijven. Er blijven nog veel
te veel verontrustende cijfers over in
dit achtste jaarbericht, dat Defence for
Children samen met Unicef heeft op-
ge steld.

Een greep uit het rapport: er zijn
39 kinderen jonger dan twaalf jaar op-
genomen in een gesloten jeugdinstel-
ling. Het DNA van 24.283 minderjari-
gen ligt intussen opgeslagen in de
dat abank voor strafzaken; een van de
stijgers in de tabellen. Van de tachtig
alleenstaande minderjarige vreemde-
lingen die vorig jaar werden onderge-
bracht in de beschermde opvang – om-
dat zij slachtoffer waren van mensen-
handel of dat zouden kunnen worden
– verdwenen tien kinderen zomaar, of
zoals ambtenaren van Veiligheid en
Justitie schrijven: „zelfstandig ver-
trokken zonder toezicht”.

„Voor elke zorgelijke verdwijning
van een Nederlands kind, gaat een
Amber Alert uit”, zegt Van Rest. „O ve r
de verdwijning van deze kinderen
wordt laconiek gedaan. Och, die duikt

wel weer ergens op. Deze kinderen zit-
ten in speciale bescherming omdat ze
beschermd moeten worden, hè.”

Kindermi shandeling

En dat zijn dan nog maar de cijfers die
Defence for Children en Unicef bij el-
kaar hebben kunnen krijgen. Van kin-
dermishandeling worden veel cijfers
gewoon niet meer bijgehouden. En nu
de jeugdzorg de primaire verantwoor-
delijkheid van de gemeente is gewor-
den, dreigt het zicht op ook die cijfers
te vervliegen.

Staatssecretaris Van Rijn (Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport, PvdA) wil
het verzamelen van data hierover aan
het Centraal Bureau voor Statistiek
uitbesteden. „Ja? En?”, zegt Van Rest.
„We zijn al bijna een half jaar verder en
het is nog niet gebeurd.”

Ook bij de positieve cijfers plaatst
Van Rest een kanttekening. Zo daalt
het aantal kinderen dat op de wacht-
lijst staat voor jeugdzorg al lange tijd,

Veel�DNA-materiaal�kinderen�bewaard Wachtlijsten jeugdzorg�
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van bijna 3.000 in 2011 naar minder
dan 2.000 vorig jaar. „Maar we krijgen
signalen dat het nu weer oploopt. Dit
weekend sprak ik een onderwijzeres
die zei: het duurt alweer wat langer
dan eerst.”

Een van de meest verontrustende
cijfers vindt Van Rest dit: in de grote
steden duurt 50 procent van de geval-
len van huiselijk geweld tegen kinde-
ren anderhalf jaar na de eerste mel-
ding nog voort.

Kwetsbare kinderen

Defence for Children heeft altijd veel
aandacht gevraagd voor de kinder-
rechten van minderjarige migranten.
„Deze minderjarigen lopen niet alleen
gevaar als kwetsbare kinderen, ze
worden ook nog eens niet door de wet
beschermd zoals Nederlandse kinde-
ren dat worden. Ze hebben niet het-
zelfde recht op jeugdzorg, bijvoor-
beeld. Hun ouders kunnen in de prak-
tijk onvoldoende aanspraak maken op

hulp bij opvoeding.” In het asielbe-
leid, zegt hij, wordt niet vanuit het
kind geredeneerd, maar vanuit de vol-
wassen migrant. De kinderen worden
hooguit ‘mee genomen’.

Ook hier geldt dat vooruitgang
zichtbaar is op de meeste criteria van
de rapportage. Mede door lobbywerk
van Defence for Children en Unicef.
Maar Van Rest wil daar bepaald niet
over opscheppen. „Wij hebben lang
gelobbyd voor huisvesting voor mi-
grantenkinderen. Daarvoor zijn de ge-
zinslocaties geopend, maar als je dan
ziet wat de praktijk is... zo was het he-
lemaal niet onze bedoeling. Er is te
weinig speelruimte, te weinig kwalita-
tieve educatie, de kinderen zitten er
met getraumatiseerde ouders.”

Er is, ook al mede door lobbywerk,
geen zogeheten grensdetentie meer
voor gezinnen, plekken waar asielzoe-
kers bij aankomst worden opgesloten.
In oktober vorig jaar is de ‘gesloten ge-
z i n s vo o rz i e n i n g ’ in Zeist geopend.
„Dat is te kort om echte conclusies
over te trekken. Maar we krijgen al sig-
nalen dat het qua zorg en aandacht on-
dermaats is. Er zitten heel kwetsbare
gezinnen, waarbij niet naar de belan-

gen van de kinderen wordt gekeken.
Volgend jaar kunnen we er meer over
zeggen. Als we dan vaststellen – en ik
voorspel nu al dat we dat gaan doen –
dat het onder de maat is, dan zeggen
we dat ook hardop.”

K i n d e ra c h t i g

Volgende week gaat Defence for Child-
ren met andere organisaties mee met
staatssecretaris Van Rijn naar Genève,
waar Nederland wordt gehoord door
het VN-comité voor de Rechten van
het Kind. „Daarom wilden we dit jaar
eerder dan anders ons jaarbericht pu-
bliceren. Zo hopen we de Nederlandse
regering nog eens te inspireren.”

Als de Nederlandse regering het VN-
Kinderrechtenverdrag serieus neemt,
dan zou ze ook het Klachtenprotocol
ondertekenen. Hiermee waarborgt de
overheid de mogelijkheid tot het in-
dienen van klacht bij het VN-Kinder-
rechtencomité. Een kleine moeite,
vindt Van Rest. „Er zijn Afrikaanse lan-
den die het al hebben getekend, Ne-
derland niet.” Hij vindt het exempla-
risch voor de houding. „K i n de r re c h -
ten worden gezien als, nou ja, toch wat
kinderachtig .”

worden�korter Ruim�200�kinderen�meer�dan�5�jaar�in�azc

Kinderen�van�asielzoekers�op�een�centrum�voor
tijdelijke�opvang�in�het�Groningense�Onnen.

FOTO�KEES�VAN�DE�VEEN,�BEWERKING�NRC�FOTODIENST
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tweets van de dag

Phil Kleingeld biograaf:
Het is de toon die de muziek maakt. 
#achterstand wordt verdoezeld met het 
woord #werkvoorraad. #taalgebruik

Harmieke van Eijk medewerker ZOA:
Een succes is vaak ‘ineens’ van ieder-
een en een flop meestal maar van één 
#gedachten

stilgezet
Lucas 11:4

Verlangen
Vergeef ons onze zonden, want 
ook wijzelf vergeven iedereen die 
ons iets schuldig is.

Dit gebed legt Jezus ons op de 
lippen: een gebed dat verlangt om 
de beide kanten van vergeving 
te leren kennen. Hoe moeilijk is 
het om vergeving voor jezelf te 
aanvaarden! Hoe zwaar is het om 
anderen te vergeven! Maar Jezus 
heeft beloofd dat zijn last licht is 
en zijn juk zacht. Want als Hij zijn 
Geest geeft, dan hoeven we het 
dus niet zelf te doen. Wij hoeven 
onze beschadigingen niet zelf te 
genezen …
En stap één is, dat de Geest in 
ons verlangen gaat werken. Een 
klein beetje echt verlangen om 
te kunnen vergeven. Niet omdat 
het moet van de kerkenraad, 
maar omdat we vertrouwen dat 
Jezus gelijk heeft. Alleen al dat 
verlangen voelt zo zoet en pijnlijk 
tegelijk. Het voelt als leven in de 
dood.
Ach goede Heilige Geest, leer mij 
verlangen!

Ik word telefonisch benaderd om net 
als vorig jaar weer te lopen voor een 
collecte. Dat wil ik wel. Een week la-
ter wordt er weer gebeld voor een 
collecte. ‘Wanneer? Welke straat?’ 
vraag ik. ‘Oké, doe maar’, geef ik 
aan. Totdat ik op een dag twee keer 
een plastic zak krijg met twee keer 
een lijst voor dezelfde collecte. Dan 
pas denk ik dieper na. Heb ik nu ‘ja’ 
gezegd op twee dezelfde collectes? 
Nu weet ik dat ik een volgende keer 
moet proberen in ieder geval één 
keer ‘nee’ te zeggen.

ik & mijn huis
bijdragen? achterop@nd.nl

Nee zeggen

Wat is uw houvast in leven en sterven? 
Dat is de kern van de eerste vraag uit de 
Heidelbergse Catechismus. In deze serie 
geven bekende Nederlanders – christenen 
en niet-christenen – antwoord op deze 
vraag die zicht geeft op het perspectief in 
hun leven. Vandaag: Bas van der Graaf 
(52), predikant van de protestantste 
Jeruzalemkerk en begeleider van pioniers 
in Amsterdam.

‘Ik ben opgegroeid met het geloof van Zondag 10 
van de Heidelbergse Catechismus: er is een he-
melse Vader die voor je zorgt – alles komt uit 
zijn vaderhand, ook het lijden. Dat vind ik nog 
steeds een troostende gedachte, maar zij kwam 
in mijn jonge jaren op scherp te staan toen ie-
mand uit mijn belijdenisgroep kanker kreeg en 
overleed. Het kwam nog dichterbij toen een 
vriendin werd getroffen door dezelfde ziekte en 
op relatief jonge leeftijd kwam te sterven. Ik ver-
trouwde de God die voor mij zorgt niet meer. 
Misschien had Hij haar wel ziek gemaakt. 
Een bezoek aan de inmiddels overleden Johannes 
van der Staaij, beter bekend als pater Amadeüs, 
in een trappistenklooster in Tegelen bracht een 
ommekeer. Hij was betrokken bij de charismati-
sche vernieuwing binnen de Rooms-Katholieke 
Kerk en had een genezingsbediening. De pater 
vertelde dat veel zieken, ondanks zijn gebed, tot 
zijn teleurstelling stierven. Toch straalde hij ver-
trouwen in God uit. Hij kon mensen loslaten, of 
ze overleden of genazen. Dat maakte indruk op 
mij.
Daarna las ik veel boeken over gebedsgenezing 
– zo werkt een verandering vaak bij mij – en be-
zocht ik charismatische bijeenkomsten. Ik kreeg 
een gerijpter beeld van God: ik kan me op zijn 
vaderlijke liefde verlaten, maar zie Hem ook als 
een medestrijder tegen het kwaad, ook al laat Hij 
het lijden toe. Jezus Christus is hét grote teken 
dat God in onze geschiedenis, in ons lijden, is af-
gedaald.
Ik vind houvast in het goede van diverse tradi-
ties. Op dit moment bij de Britse theoloog Tom 
Wright met zijn visie op het koninkrijk van God. 
Het is een hardnekkig misverstand dat het geloof 
in Jezus alleen een ticket voor de hemel oplevert. 
Het koninkrijk is er nu al, in déze wereld. Dat 
helpt mij enorm als dominee in Amsterdam. 
Onze gemeente telt driehonderd leden, vooral 
jonge mensen, onder wie studenten. Er is sprake 
van groei, er komen mensen van buiten, maar 
het gaat langzaam: de afgelopen zes jaar heb ik 
tien tot geloof gekomen mensen gedoopt. Men-
sen verhuizen ook weer, of stoppen met de kerk. 
Onze kerk staat in een multiculturele buurt met 
de laatste jaren een toestroom van yuppen. Een 
paar jaar geleden werd een juwelier aan de Jan 
Evertsenstraat bij een overval doodgeschoten. 

Jonge hoogopgeleide buurtbewoners, geen chris-
tenen, namen initiatief tot verbetering van de 
buurt. Vroeger zou ik me beschaamd hebben ge-
voeld. Hadden wij als christenen niet het voor-
touw moeten nemen? Nu zie ik deze wederop-
standing van de wijk als een teken van Gods ko-
ninkrijk. Hij heeft ervoor gezorgd dat deze 
mensen opstonden om een einde te maken aan 
een onleefbare situatie in de wijk.

Drie keer in de week bezoek ik een sportschool. 
Ik praat daar met mensen die bepaald geen kerk-
gangers zijn. Ze zien mij als de dominee. Sommi-
gen gaan – heel grappig – bij mij biechten als ze 
iets verkeerds hebben gedaan. Met een aantal 
raak ik altijd in gesprek over God. Dan kan ik ge-
lijk het verschil tussen de kerk en Jezus uitleg-
gen. Want van de kerk moeten ze niets hebben. 
Die perkt hun vrijheid in. Dat vinden ze verve-

lend, want Amsterdam is de stad van de vrijheid. 
Veel mensen denken seksueel vrij te zijn, maar 
hunkeren naar echte geborgenheid. In een ge-
sprek probeer ik de vraag te stellen of ze geen 
slaaf zijn van hun lusten. Ik maak duidelijk dat 
het geloof mij juist vrijheid geeft.
Bij mijn aantreden in Amsterdam zag ik vooral 
mensen die Jezus niet kenden. Een collega wees 
mij erop dat ik mij liet leiden door angst. Zij 
dreigden verloren te gaan en ik moest hen red-
den. Tegenwoordig besef ik beter dat ik mensen 
niet kan bekeren. Ik zou willen dat veel mensen 
een Bijbelklas zouden volgen, maar zo werkt dat 
niet in deze stad. Ik durf los te laten. God is aan 
het werk in Amsterdam, en ik mag meedoen.
Die ontspannenheid ervaar ik ook in mijn per-

soonlijk leven. Mijn vrouw en ik hebben drie 
dochters. Etty, de tweede, is paranormaal be-
gaafd. Dat is heel lang verborgen gebleven in ons 
gezin. Ze bleek ook een vriend te hebben en is 
gaan samenwonen. Alles kwam ineens boven 
water en we dreigden elkaar kwijt te raken. Ge-
lukkig hebben we elkaar kunnen vasthouden en 
weer teruggevonden. Mijn vrouw ging daarin 
voorop. ‘We kunnen haar in ieder geval liefheb-
ben’, zei ze.
Een paar jaar geleden schreef ik erover in dag-
blad Trouw. Als ik dat stuk nu teruglees, denk ik: 
Jongen, wat liet jij je nog regeren door angst. Als-
of haar zielenheil van mij afhing. Waar dat van-
daan komt? Door het toch wat eenzijdige accent 
in onze gereformeerde theologie: wie gelooft, 
wordt gered – wie niet gelooft, gaat verloren. Ge-
lukkig corrigeerde een collega mij: vanuit het 
koninkrijk gedacht staat de koepel van Gods 
trouw over jullie kind, zei hij. Ik vertrouw erop 
dat zij niet zomaar uit Gods hand zal vallen.
Vorig jaar is Etty getrouwd, in een kapel. Ze 
vroeg mij om een spiritueel moment te verzor-
gen. Toen heb ik Psalm 121 gelezen, de 
trouwpsalm van mijn grootouders, mijn ouders 
en van ons: ‘Ik sla mijn oog op naar de bergen, 
vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van 
de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Het 
raakte me toen ze zei nog steeds de berijmde 
versie van deze psalm te zingen. Ik heb haar en 
haar man de zegen van God mogen geven.’

Ik durf los te laten

Gerald Bruins nd.nl/geloof beeld Dick Vos houvast

‘Sommigen gaan – 
heel grappig – bij 
mij biechten als 
ze iets verkeerds 
hebben gedaan.’
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‘De cijfers zijn erg verontrustend’, zegt Aloys van 
Rest, directeur van Defence for Children, ‘In de 
vier grote steden is bijvoorbeeld in de helft van 
de gezinnen waar sprake is van kindermishan-
deling, anderhalf jaar na de eerste melding nog 
steeds sprake van geweld tegen kinderen. En 
het aantal meldingen van online seksueel 
misbruik is vorig jaar zelfs toegenomen met 77 
procent, tot 1331 meldingen.’
Er zijn nog meer schokkende cijfers. Zo moeten 
bijna 8 op de 10 kinderen die in een gevangenis 
zitten, nog wachten op een uitspraak van de 
rechter. Verder staan er nog altijd tweeduizend 
kinderen op de wachtlijst voor bureau Jeugd-

zorg. Dat is een daling van 22 procent ten 
opzichte van 2013, maar nog steeds een veel te 
hoog aantal, vindt Defence for Children.
Nederland heeft het Kinderrechtenverdrag van 
de Verenigde Naties ondertekend. Daarom 
moeten we ons verantwoorden voor het 
VN-Kinderrechtencomité. Want het moet snel 
beter gaan met de kinderrechten.

507 Roeland van Mourik • beeld novum / Rein van Zanen

Kinderrecht nog niet goed geregeld
Met de rechten van kinderen in 
Nederland gaat het niet goed. 
Dat zegt Defence for Children, 
een organisatie die opkomt 
voor kinderrechten.

wat vind jij?
Kinderen mogen niet met geweld te maken krijgen.

20-5-2015
NRC handelsblad
Nu de rechten voor kinderen nog

28-5-2015
RTL Late Night
Kritiek VN-Kinderrechtencomité op naleving 
kinderrechten in Nederland

29-5-2015
Nederlands Juristenblad
Verontrustend aantal 
kinderrechtenschendingen in NL

8-8-2015
vrij Nederland
Idylle in de ‘armste’ buurt
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Nederlands Dagblad
Kinderrechten nog niet goed geregeld

20-5-2015
Radio 1 Journaal
Naleving kinderrechten onder de maat in 
Nederland
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samenwerkingsprotocol met het AKJ. Met dit 
protocol kunnen vragen zorgvuldig worden 
overgedragen aan het AKJ die vervolgens 
ondersteunt bij de vraag of klacht. 

Februari | richtlijnen jeugdhulp ondergaan 
kinderrechtentoets
Gedurende het jaar zijn we als extern expert 
betrokken bij het programma Richtlijnen 
jeugdhulp en jeugdbescherming. Elke richtlijn 
onderwerpen we aan een kinderrechtentoets. 
In 2015 worden drie nieuwe richtlijnen 
gepubliceerd, waarop wij in 2014 een 
kinderrechtentoets hebben uitgevoerd:  
Richtlijn residentiële jeugdhulp, Richtlijn 
kinderen van ouders met psychische 
problemen en Richtlijn stemmingsproblemen 
bij kinderen en jongeren. 

Maart | bezoek delegatie uit Kosovo aan 
Nederland
In maart 2015 ontvangen we een delegatie 
uit Kosovo in het kader van het project 
‘Protecting Children in Kosovo: ‘from policy 
to practice’. De delegatie bestaat uit een 
aantal ambtenaren vanuit verschillende 
ministeries die vanuit hun positie op 
nationaal niveau van groot belang zijn voor 
het ontwikkelen en implementeren van de 
nieuwe kinderbeschermingswet in Kosovo. 
het doel van het driedaagse bezoek was om 
hen meer bekend te maken met het systeem 
in Nederland en hen te inspireren. Ook was 
het bezoek aanknopingspunt voor discussie 
over knelpunten die zij ervaren. 

Juni | Europees onderzoek minimumregels 
voor politieverhoor
Onder leiding van de Maastricht University 
werken we samen met vier andere landen 
aan het EU-onderzoek ‘Protecting Young 
Suspects in Interrogations’. Minderjarige 
verdachten komen na hun aanhouding vaak 
voor het eerst in contact met politie en 
justitie en worden tijdens het politieverhoor 
geconfronteerd met lastige vragen en 
beslissingen. Daarom moet hen in een vroeg 
stadium adequate rechtsbescherming 
worden aangeboden. In Europa bestaan 
daarvoor nu geen minimumregels en dat 

moet veranderen, zo blijkt uit het onderzoek. 
het onderzoek verschijnt in 2015 in 
boekvorm onder de titel ‘Interrogating Young 
Suspects: Procedural Safeguards from a 
Legal Perspective’. het onderzoek wordt 
verder uitgevoerd door Warwick University, 
Antwerp University, Jagiellonian University, 
Macerata University en PLOT Limburg.

Juni | I’m ready! Van jeugdhulp naar 
zelfredzaamheid 
Voor het project I’m Ready!, heeft een groep 
jongeren tien aanbevelingen voor gemeenten 
opgesteld om de overgang naar zelfstandig-
heid vanuit een jeugdinstelling of pleeggezin 
minder abrupt te maken. De jongeren willen 
boven alles hulp bij praktische zaken én een 
persoon om op terug te kunnen vallen. De 
aanbevelingen worden ondersteund door de 
website www.imready.nl en de korte film I’m 
Ready! over twee jongeren die op hun 18de 
verjaardag op eigen benen staan, omdat hun 
jeugdhulp stopt en zij de jeugdinstelling 
moeten verlaten. De tien aanbevelingen 
werden op 29 juni aangeboden aan 
wethouder Blokhuis van de Gemeente 
Apeldoorn.
 
Juli | partnerorganisatie uit Georgië brengt 
werkbezoek aan Nederland 
In het kader van een door de Europese 
Commissie gefinancierd project, waarin wij 
als adviseur betrokken zijn, brengen de 
directeur en een medewerker van onze 
Georgische partnerorganisatie Public health 
foundation een werkbezoek aan Nederland 
om ervaringen te delen en meer te weten te 
komen over het jeugdgezondheidszorg-
systeem, de multidisciplinaire aanpak van 
kindermishandeling en preventie van 
kindermishandeling op scholen in Nederland. 

Augustus | samenwerking met Centrum 
Internationale Kinderontvoering
Op 25 augustus tekenen we een 
samenwerkingsprotocol met het Centrum 
Internationale Kinderontvoering. We krijgen 
op de Kinderrechtenhelpdesk geregeld 
klachten en vragen over (dreigende) 
internationale kinderontvoering en 

JEUGDrEcHt 

Defence for Children komt in binnen- en buitenland op voor de 
rechten van kinderen die te maken krijgen met familierecht, 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdhulp en 
jeugdstrafrecht. We zetten ons in het bijzonder in voor de 
rechten van extra kwetsbare kinderen, zoals slachtoffers van 
kindermishandeling, kinderen die in een gesloten instelling zijn 
geplaatst, kinderen met een beperking en kinderen die 
opgroeien in armoede. Ook richten we ons op de bescherming 
van kinderen en jongeren die te maken hebben met het 
strafrecht als slachtoffer, als verdachte of als veroordeelde. 
Kinderen en jongeren die te maken krijgen met strafrecht zijn 
bijzonder kwetsbaar. Zij hebben een aparte rechtspositie, 
waarbij in wet, praktijk en beleid altijd rekening moet worden 
gehouden met de leeftijd, ontwikkeling en het belang van het 
kind.
 
2015 iN vOgeLvLuChT

via de Kinderrechtenhelpdesk staan we in 
2015 in 448 zaken kinderen, ouders en 
professionals bij met juridisch advies, 
bemiddeling en voorlichting. het aantal 
aanvragen over kwesties rond jeugd- en 
familierecht is in de eerste helft van 2015 
met bijna 55 procent gestegen. Zo 
verdubbelt het aantal vragen over voogdij, 
omgangsregelingen en echtscheidingen. 
het aantal meldingen over jeugdhulp neemt 
met ongeveer twintig procent toe tot 76%. 
Dat laatste is vooral toe te schrijven aan 
meer vragen over pleegzorg en over 
kinderbeschermingsmaatregelen. Ook is er 
een opvallende stijging van het aantal 
zaken over armoede.  verder valt op dat  
- net als in 2014 - de vragen over 
jeugdstrafrecht nog altijd gaan over het 
contact met de politie, de politiecel en het 
verhoor.

Dit speelde nog meer in 2015:

 

 

Januari | samenwerking 
Kinderrechtenhelpdesk met AKJ 
(Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg)
Via de Kinderrechtenhelpdesk krijgen we 
geregeld klachten en vragen die gaan over 
problemen met jeugdhulp, maar die geen 
vraag om juridische ondersteuning behelzen. 
Daarom tekenen we in januari een 
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(pleeg)ouders, jeugdhulpinstellingen, 
gemeenten, hogescholen en andere 
samenwerkingspartners aan het vergroten 
van de bekendheid en de implementatie van 
Q4C in de jeugdhulp. 

Oktober | rekening houden met 
omstandigheden van minderjarige bij  
DNA-afname
In oktober schrijven we vanuit de 
Kinderrechtenhelpdesk een kinderrechten-
rapportage in de zaak van een minderjarige 
die DNA moest afstaan na veroordeling voor 
een strafbaar feit. De minderjarige kreeg 60 
uur taakstraf opgelegd, waarvan de helft 
voorwaardelijk. Defence for Children vraagt in 
de kinderrechtenrapportage aandacht voor 
het feit dat de huidige Wet DNA onderzoek 
geen rekening houdt met de omstandigheden 
van de individuele minderjarige: elke 
veroordeelde moet DNA afstaan, ongeacht 
het feit of de straf. Dit vinden wij in strijd 
met het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook het 
VN-Kinderrechtencomité is veroordelend: 
volgens het Comité dient Nederland 
überhaupt te stoppen met het afnemen van 
DNA van minderjarigen. In deze zaak wierp 
het bezwaar zijn vruchten af: het bezwaar 
werd door de rechter gegrond verklaard.

November | vijfde Mulock Houwer-lezing over 
de opvoeding van competente rebellen 
Ouders, leraren en sociaal werkers moeten 
jongeren weer leren om vreedzaam te 
vechten voor hun idealen. Juist door jongeren 
actief naar hun ideeën te vragen en hen uit 
te dagen, kan radicalisering en geweld 
worden beteugeld. Dat zegt pedagoog Micha 
de Winter op 19 november in zijn Mulock 
houwer-lezing, die we jaarlijks organiseren 
met het Nederlands Jeugdinstituut in 
samenwerking met Pro Juventute, de 
hogeschool Leiden en de Canon Sociaal 
Werk.

November | minderjarigen in politiecel terug 
op politieke agenda 
Al jarenlang pleiten we voor verbetering van 
de rechtspositie van minderjarigen in 
politiecellen. In 2014 verbleven bijna 5.500 

minderjarigen een nacht of langer in de 
politiecel. Uit ons eerdere onderzoek ‘Een 
paar nachtjes in de cel’ blijkt dat er veel 
verbeterd moet worden. Dat minderjarigen 
gedurende het verblijf in een politiecel 
grotendeels hetzelfde worden behandeld als 
volwassenen, is bovendien in strijd met het 
VN-Kinderrechtenverdrag. De PvdA zet het 
onderwerp terug op de politieke agenda en 
herhaalt dat het verblijf in een politiecel voor 
kinderen ingekort moet worden van maximaal 
zestien naar drie dagen. Naast een kortere 
detentieduur wil de politieke partij ook 
aparte cellen voor minderjarigen. Minister 
Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft 
aangegeven het onderwerp te gaan 
bespreken met politie en justitie. Defence for 
Children blijft het onderwerp nauwlettend 
volgen.

December | Better Care Network brengt 
praktische gids Kinderen zonder ‘thuis’ uit
het Better Care Network, waar Defence for 
Children onderdeel van uitmaakt brengt 
Kinderen zonder ‘thuis’ uit, een praktische 
gids over projecten voor kinderen in 
ontwikkelingslanden. Miljoenen kinderen in 
ontwikkelingslanden moeten het stellen 
zonder veilig thuis. Duizenden Nederlanders 
bekommeren zich om het lot van deze 
kinderen en willen graag iets voor hen doen. 
De gids is voor hen gemaakt. het 
uitgangspunt van Kinderen zonder ‘thuis’ is 
dat elk kind het recht heeft om op te groeien 
in een liefdevol gezin. De inzet van 
stichtingen en vrijwilligers zou zich in de 
eerste plaats moeten richten op steun aan 
(pleeg)gezinnen, en pas in de laatste plaats 
op de opvang in kinderhuizen. De gids vertelt 
hoe je dat, samen met organisaties en 
betrokkenen in landen zelf, het beste kunt 
aanpakken.

December | Mediawise: pilot afgerond
Jongeren in gesloten instellingen hebben 
geen vrije toegang tot internet. Zij missen de 
kans om zich internetvaardigheden eigen te 
maken en hebben geen toegang tot 
jongereninformatie terwijl zij daar wel recht 
op hebben. Deze jongeren hebben echter als 

internationale omgang. Met deze 
samenwerking willen we onze krachten 
bundelen en het werk beter op elkaar 
afstemmen. 

Augustus | zorg voor maatwerk in 
armoedebeleid 
De Kinderrechtenhelpdesk krijgt in 2015 in 
toenemende mate zaken binnen over 
armoede. Deze armoedezaken hebben vaak 
negatieve en verstrekkende gevolgen voor de 
kinderen in het gezin. Kinderen krijgen te 
maken met een gebrek aan basisbehoeftes 
zoals onvoldoende eten, tekort aan kleding 
en uitsluiting van sociale activiteiten. 
Daarnaast komen signalen binnen bij 
Defence for Children van gezinnen die te 
maken hebben met een uithuiszetting of een 
afsluiting van de nutsvoorzieningen. Naar 
aanleiding van deze signalen besluiten we 
om samen met Save the Children onderzoek 
uit te voeren en een lobbytraject te starten. 
Wij willen dat in het landelijke en lokale 
armoedebeleid het belang van het kind meer 
centraal komt te staan.

September | pleidooi voor snelle uitspraak in 
jeugdzaken 
In een strafzaak van een minderjarige 
verdachte duurde het bijna drie jaar voordat 
er een uitspraak kwam. De eerder door de 
hoge Raad vastgestelde ‘redelijke termijn’ 
werd met 18 maanden overschreden. Wij 
geven hierop de reactie dat dit een zeer 
onwenselijke situatie is. Niet-ontvankelijk 
verklaren zou in sommige jeugdzaken 
mogelijk moeten zijn. Om een pedagogisch 
effect op de minderjarige te hebben is 
volgens het VN-Kinderrechtenverdrag een 
snelle uitspraak noodzakelijk. het  
VN-Kinderrechtenverdrag en het karakter 
van het jeugdstrafrecht bieden voldoende 
aanknopingspunten om in zaken die 
uitzonderlijk lang duren te kiezen voor niet-
ontvankelijkheid. Met name in lichte zaken 
die vooral met leeftijd en pubergedrag te 
maken hebben en waar de schade beperkt 
is, is behandeling van een zaak 34 maanden 
later niet gewenst. 

September | publicatie rapport Minderjarige 
slachtoffers van seksueel misbruik in het 
strafproces  
In september verschijnt ons 
onderzoeksrapport over de positie van 
minderjarige slachtoffers van seksueel 
geweld in het strafrecht. De belangrijkste 
conclusie in het onderzoek is dat 
minderjarigen van 12 jaar en ouder door 
politie en justitie te veel aangesproken en 
behandeld worden als volwassenen. 
Belangrijke knelpunten doen zich onder meer 
voor in de informatievoorziening aan de 
minderjarige slachtoffers, hun bejegening 
tijdens verhoren, het ontbreken van wettelijke 
eisen (specifieke expertise) aan de 
professionals waar deze minderjarigen mee 
te maken krijgen gedurende het strafproces 
en de bescherming van hun privacy. We 
hebben de zorgen besproken met 
beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie, 
het openbaar ministerie en de politie. 
Vervolgens hebben we ze onder de aandacht 
gebracht bij Kamerleden en hebben hen 
opgeroepen om aan de slag te gaan met de 
aanbevelingen uit het onderzoek. Waar 
mogelijk ondersteunen wij hen hierbij.  

Oktober | opsluiting zonder tussenkomst 
rechter nog steeds mogelijk onder Jeugdwet 
In oktober roepen we met een brief politici 
op om nogmaals kritisch te kijken naar de 
voorwaardelijke machtiging jeugdhulp, die het 
mogelijk maakt om minderjarigen op te 
sluiten zonder rechterlijke toets.  

Oktober | lancering website Q4C 
Kwaliteitsstandaarden jeugdhulp 
In oktober 2015 lanceren we een geheel 
vernieuwde website over Q4C. De Q4C-
kwaliteitsstandaarden voor jeugdhulp (Q4C), 
die laten zien hoe de kwaliteit van 
residentiële jeugdhulp en pleegzorg er 
volgens kinderen en jongeren uit moet zien, 
zijn nog niet goed bekend onder 
hulpverleners en beleidsmakers. In diverse 
projecten die we samen met Stichting 
Alexander en JongWijs in 2015 uitvoeren, 
werken we samen met kinderen, jongeren, 
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“
Het is belangrijk om in de voo rbereiding o p z elfstandigheid 

ook waarde te hechten aan wat er wel goed gaat, en niet 
alleen te focussen o p pro blemen.

”
Paul Blokhuis – wethouder Apeldoorn en voorzitter Jeugd van het samenwerkingsverband 

van grote gemeenten in Nederland (G32)

Minderjarige slachtoffers van 
seksueel misbruik in het strafproces

Een toetsing aan het internationale kinderrechtenkader

M
inderjarige slachtoffers van seksueel m

isbruik in het strafproces - D
efence for C

hildren

Ytje Minke Hokwerda
Timo Veldman
Lisa de Graaf
Caroline Rueb

Rapport:
Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het 
strafproces
In september publiceren we de resultaten van een onderzoek 
naar de positie van minderjarige slachtoffers van seksueel 
misbruik in het strafproces. Uit het onderzoek blijkt dat 
slachtoffers van seksueel misbruik van twaalf jaar en ouder 
in het strafproces te veel aangesproken en behandeld worden 
als volwassenen. Voorzieningen zijn nodig om de procedure 
voor deze groep kindvriendelijker te maken zodat de 
informatievoorziening en bejegening beter is afgestemd op de 
capaciteiten en behoeften van deze minderjarigen en hun 
rechten, waaronder het recht op privacy, beter gewaarborgd 
zijn. Zedenrechercheurs, officieren van justitie, rechters en 
advocaten zijn bijvoor beeld niet speciaal getraind om met 
deze minderjarige slachtoffers om te gaan en aan hen worden 

nauwelijks specifieke eisen gesteld. Dat is wel het geval voor de professionals bij de politie die 
jongere slachtoffers verhoren. 
Minderjarige zedenslachtoffers van twaalf jaar en ouder krijgen hiermee niet de bescherming 
waar zij op basis van internationale regelgeving recht op hebben. Onze oproep om het 
strafproces voor minderjarige slachtoffers meer kindgericht te maken, vindt weerklank in de 
Tweede Kamer. De minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd het rapport grondig te 
gaan bestuderen en noemt het belang van de kwestie ‘evident’.

“
Voor een zo rgvuldig onderzoek , wilden we 
ook de ervaringen van kinderen betrekken. 

We wilden weten hoe zij het strafproces 
hebben ervaren. We hebben daarom in het 

onderzoek samengewerkt met het Kinder- en 
Jongerentraumacentrum in Haarlem. Zij 
hebben ons geho lpen bij de werving en het 

interviewen van kinderen en ouders .
”

Ytje Minke Hokwerda – projectcoördinator Defence for Children 
en medeauteur van het rapport  

geen ander gerichte jongereninformatie, 
communicatievaardigheden en presentatie-
technieken nodig om een goede basis voor 
hun toekomst te creëren. Daarom 
implementeren we samen met Click f1 het 
project Mediawise in justitiële jeugd-
inrichtingen en gesloten jeugdhulp-
instellingen. Via het platform van Mediawise 
krijgen de jongeren beperkt en beveiligd 
toegang tot informatie via internet en leren 
zij 21st Century Skills waardoor ze bij blijven 
met de nieuwste mediaontwikkelingen. In 
2015 besluiten de directeuren van alle 
justitiële jeugdinrichtingen samen met de 
Dienst Justitiële Inrichtingen van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie dat 
Mediawise past in het beleid van de 
instellingen en dat zij Mediawise graag in alle 
justitiële jeugdinrichtingen willen gaan 
implementeren. 

December | Werkwijze Veilig Thuis: 
een quickscan
In 2015 onderzoeken we door middel van 
een quickscan diverse signalen die binnen 
zijn gekomen bij de Kinderrechtenhelpdesk 
over de werkwijze van Veilig Thuis. Op basis 
van de quickscan komt een zorgelijk beeld 
naar voren over de randvoorwaarden 
waarbinnen Veilig Thuis haar taken moeten 
uitvoeren en het effect dat dit heeft op de 
toegang tot effectieve hulp voor kinderen die 
slachtoffer van kindermishandeling zijn of 
dreigen te worden. het recht op bescherming 
zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechten-
verdrag wordt daarmee niet gewaarborgd. We 
hebben de zorgen onder de aandacht 
gebracht van Tweede Kamerleden, 
beleidsmakers op de ministeries van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
Veiligheid en Justitie en de Inspectie 
Jeugdzorg en besproken met vertegen-
woordigers van de Veilig Thuis-organisaties. 
De quickscan is tot stand gekomen 
met financiële ondersteuning van Stichting 
Kinderpostzegels Nederland. 

 

 

I’m Ready!

Van jeugdhulp naar zelfredzaamheid

We hebben een groot aantal publicaties nageplozen 
over de voorbereiding op een zelfstandig leven.  

Lees de conclusies.

Download de gratis Kwikstart app 
direct in Google Play of in de App Store.

uiTgeLiChT
 
van jeugdinstelling of pleeggezin naar zelfstandigheid:  
I’m ready! 
De overgang van een verblijf in een jeugdinstelling of een 
pleeggezin naar zelfstandigheid is voor veel jongeren te 
abrupt. Sommigen komen daardoor in de problemen. 
Jongeren met ervaring met jeugdhulp hebben in het project 
I’m ready! zelf tien aanbevelingen opgesteld ter verbetering 
van de hulp aan 16-plussers die in pleeggezinnen of 
jeugdinstellingen verblijven. De jongeren willen boven alles 
hulp bij praktische zaken én een persoon om op terug te 
kunnen vallen. Nu ontbreekt dat vaak. Gemeenten zouden 
bovendien moeten zorgen voor betaalbare huisvesting. De 
jongeren overhandigen hun aanbevelingen op maandag 29 
juni 2015 aan Paul Blokhuis, wethouder in Apeldoorn en 
voorzitter Jeugd van het samenwerkingsverband van grote 
gemeenten (G32). I’m ready! is een project van Stichting 
Alexander, JongWijs, JSO, Kindersperspectief, Spectrum en 
Defence for Children.

STRIJDEN VOOR KINDERREChTEN 1918 JAARVERSLAG 2015 | DEfENCE fOR ChILDREN



“
Zonder eerst met mij te overleggen, 

stuurde AMK mijn ouders midden in de 
zomervakantie een brief. Ik was net te laat 

om die te onderscheppen. Mijn vader was 
woest en ik kreeg er z ó hard van langs dat 

ik besloot nooit meer iets te z eggen. 
Tegen niemand.

”
Anouschka (17 jaar) – ervaringsdeskundige kindermishandeling

Internationaal 
In Oekraïne, Georgië en Kosovo werken we samen met lokale partnerorganisaties, Nederlandse 
en internationale deskundigen aan de verbetering van de naleving van kinderrechten in het 
kinderbeschermingssysteem, de jeugdhulp en het jeugdstrafrecht.

Kosovo 
In Kosovo werken we bijvoorbeeld samen met Terre des hommes Kosovo aan de versterking 
van het kinderbeschermingssysteem. In dit project werken we nauw samen met de overheid in 
Kosovo en organiseren we uitwisseling met Nederlandse deskundigen van binnen en buiten de 
overheid. In 2015 dragen we bij aan de totstandkoming van een nieuwe kinderbeschermings wet 
en werken we aan het versterken van de capaciteit van professionals op lokaal niveau door 
middel van het geven van advies bij de ontwikkeling van werkprotocollen en trainingsmodules. 
het ruim twee jaar durende project is gestart in januari 2014 en loopt door tot 1 april 2016. 
het project wordt gefinancierd door het MATRA-programma van het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken.

“
Als kind wil je ook dat er iets met jouw 

mening gedaan wordt, en als dat niet 
gebeurt denk je de vo lgende keer wel twee 

keer na voo r je, je mening geef t
”

Tom (17 jaar) – ervaringsdeskundige jeugddetentie

 “
Voor minderjarigen is het juist heel 

belangrijk dat z e met een schone lei kunnen 
beginnen na een veroo rdeling voo r een 

jeugdzonde.
”

Maartje Berger – juridisch adviseur Defence for Children

gesloten jeugdhulp: 
blijvende zorg 
In 2015 besteden we opnieuw veel aandacht aan gesloten jeugdhulp. We vinden het 
onvoorstelbaar dat het in Nederland gebeurt dat kinderen in een gesloten instelling worden 
geplaatst zonder dat de rechter dit toetst. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag en de Jeugdwet 
mag dit niet. het gaat hier om een bijzonder kwetsbare groep kinderen, van wie de vrijheid om 
verschillende redenen ontnomen wordt. het plaatsen van een minderjarige in gesloten 
jeugdhulp is de zwaarste kinderbeschermingsmaatregel die Nederland kent. Gesloten jeugdhulp 
is een vorm van vrijheidsbeneming en mag volgens het VN-Kinderrechtenverdrag alleen als 
uiterste maatregel worden toegepast en dan zo kort mogelijk.  
Ook blijkt dat de rechtspositie van minderjarigen in de gesloten jeugdhulp minder goed is 
geregeld dan de rechtspositie van minderjarigen die in psychiatrische ziekenhuizen 
(jeugdpsychiatrie) of justitiële jeugdinrichtingen (jeugdstrafrecht) verblijven. We willen dat de 
verschillen opgeheven worden. Al langer pleiten we er dan ook voor harmonisatie van de 
wetgeving die van toepassing is op de verschillende vormen van vrijheidsbeneming. het in 
2015 gehouden onderzoek door ZonMw onderschrijft onze zorg en standpunten. Dit geeft ons 
nieuwe handvatten om aanhoudend te blijven lobbyen op dit onderwerp.  

Kindermishandeling:
ontoelaatbaar!
Kinderen die zijn mishandeld of misbruikt, zijn levenslang getekend. het Kinderrechtencollectief 
zet zich in voor betere bescherming van kinderen tegen kindermishandeling en pleit er voor dat 
er in de preventie en aanpak van kindermishandeling meer aandacht is voor: 
•	 kwetsbare	groepen,	zoals	kinderen	met	een	handicap,	migrantenkinderen,	minderjarige	

asielzoekers, ongedocumenteerde kinderen, kinderen met een ouder die psychiatrisch ziek 
of verslaafd is, kinderen in instellingen en in pleeggezinnen;

•	 het	perspectief	van	kinderen	en	jongeren	zelf	op	de	preventie	en	aanpak	van	
kindermishandeling.

Om inzicht te geven in de wereld van de 119.000 kinderen 
die jaarlijks worden mishandeld, delen zeven jongeren hun 
jeugdervaringen en de langetermijngevolgen die zij hiervan 
ondervinden. Burgemeesters, wethouders, maar ook 
professionals vanuit de politie, de jeugdhulpverlening en de 
wetenschap reflecteren hierop. Met de verhalen gebundeld in 
het boek ‘het heeft invloed op alles’ zet het 
Kinderrechtencollectief, waar wij voorzitter van zijn, politieke 
bestuurders aan om in het jeugdbeleid rekening te houden 
met de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.
het boek wordt in 2016 gepubliceerd en is financieel 
mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Onze partners

Stichting Alexander – Augeo foundation – Bernard van 
Leer foundation – Better Care Network – h.A.J. Bekhuis 
Stichting – Instituto Don Calabria – JSO Expertisecentrum – Stichting 
Jeugdfonds Wees een Zegen – Ieder(In) – JongWijs – Stichting Q4C 
Nederland – The Public health foundation of Georgia – Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Ministerie van 
Buitenlandse Zaken – Ministerie van Veiligheid en Justitie 
– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Universiteit 
Leiden – Nederlands Jeugdinstituut – hogeschool Leiden – 
Canon Sociaal Werk – Eurochild – Nederlands Instituut van Psychologen 
– Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen – 
Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers – Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind – Provincie Zuid-holland – Provincie 
Gelderland – Stichting Kinderperspectief – fonds Slachtofferhulp – 
Kinderombudsman – LOC Zeggenschap in zorg – Nationale 
Postcode Loterij – Save the Children – Steunfonds Pro Juventute – 
Stichting Kinderpostzegels Nederland – STUK – All Ukrainian foundation 
on Children´s Rights – Terre des hommes Regional office central and 
south-east Europe – Terre des hommes Albanie en Kosovo – Universiteit 
Leiden – Europese Commissie – AKJ – Centrum Internationale 
Kinderontvoering – fonds 1818 – Clickf1 – fonds 21 – VSB-fonds – 
Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie 
– Maastricht University – Penal Reform International – UNICEf 
Nederland – Nationale Reclasserings Actie – Stichting Dijkverzwaring 
– Ludwig Boltzmann Institute (Oostenrijk) – University of Tartu (Estland) 
– Irish Penal Reform Trust (Ierland) – Ombudsman Letland – ANCES 
Association Nationale dos communautes éducatives et sociales 
(Luxemburg) – helsinki foundation for human Rights (Polen) – 
Universitatea de Vest (Roemenie) – Proyecto Solidario (Spanje) – OMCT 
SOS Torture Network – Centar za prava deteta (Servie) – Council of Europe 
– Instituto Don Calabria – IJJO (International Juvenile Justice Observatory) 
– Kesa-CPA – fundacion Diagrama – Include Youth – hors la Rue france 
– Rights International Spain – Terre des hommes International foundation 

in Brussel
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 …Rondzwevende slibdeeltjes die het 
bodemleven verstikken, hebben van 
het Markermeer een biologisch dode 
binnenzee gemaakt.

 …Maar met een archipel van eilandjes, 
waarvoor woensdag het contract werd 
getekend, hopen Natuurmonumenten 
en Rijkswaterstaat een gevarieerde 
natuur terug te krijgen.

 ▶ Lelystad
Of de toekomstplaatjes niet te mooi 
zijn? Landschapsarchitect Rik de Vis-
sers zag het woensdag zijn publiek den-
ken, tijdens zijn beeldpresentatie van 
een ambitieus natuurontwikkelings-
project: de Marker wadden. Dat is een 
archipel van eilandjes ten zuiden van 
de Houtribdijk die Lelystad met 
Enkhuizen verbindt. ‘Ik durf de stelling 
aan dat het hier redelijk op gaat lijken’, 
zei De Visser in het Nieuw Land Erf-
goedcentrum in Lelystad.
De eerste fase, waarmee begin volgend 
jaar wordt begonnen, bestaat uit de 
aanleg van een licht gebogen dijk van 
zand, versterkt met rotsblokken (de 
rechterkant van het eiland op de foto 
onder). Die moet een luwe ruimte 
scheppen van 300 hectare voor het op-
spuiten van een laag grond bestaande 
uit een mix van zand-, klei- en slibdeel-
tjes. Met de eerste fase is een bedrag 
gemoeid van vijftig miljoen euro. De 
hele archipel – waarbij er richting de 
Houtribdijk (zie achtergrond foto on-
der) nog vier eilanden bij komen – be-
strijkt in totaal 800 hectare, maar dat is 
vooralsnog toekomstmuziek vanwege 
de kosten die worden begroot op 300 
miljoen euro. Dat geld is er nog niet.

recreatiemogelijkheden
De aanleg van de archipel – een eilan-
dengroep met daartussen lagunes, slib-
platen, kreken en brede vlechtende 
geulen met luw en ondiep water – 
moet niet alleen een voedselrijk vogel-
paradijs opleveren. Ook de mens is er 
van harte welkom om met zijn bootje 
aan te meren, bleek woensdag. De eer-
ste excursies naar een drijvend bezoe-
kerscentrum zijn er volgend jaar al, liet 
Natuurmonumentendirecteur Marc van 
den Tweel weten. Bij recreatie wordt 
verder gedacht aan een jachthaven 
(rechts op de foto), vogelkijktorens en 
een speelvallei voor kinderen.

De inrichting van de archipel sluit aan 
op hoe de Zuiderzee er vroeger uitzag, 
lichten de betrokkenen toe: Wadden-
zee-achtig met lage duinen, strandjes 
en licht stromend water vanwege de 
getijden. De dynamiek van ‘doorspoe-
ling’ moet het biologisch dode water 
zonder stroming – veertig jaar geleden 
ontstaan door de aanleg van de Hout-
ribdijk – weer gezond maken. In een 
videoboodschap neemt boswachter An-
dré Donker ter plekke een duik in het 
niet meer dan vier meter diepe troebele 
water. Maar al na anderhalve meter 
duiken is het zwart voor zijn ogen, rap-
porteert hij na afloop.
Met de aanleg van het eerste eiland 
door baggerbedrijf Boskalis vindt er een 
bijzondere samenwerking plaats tussen 
Natuurmonumenten en Rijkswater-
staat. Een alliantie met een natuurorga-
nisatie was een paar jaar geleden nog 

ondenkbaar, moest directeur-generaal 
Jan Hendrik Dronkers van Rijkswater-
staat erkennen. ‘Ze noemden ons “as-
faltsmeerders” en we werden nooit ge-
associeerd met leefbaarheid.’

Oranjegevoel
Volgens VNO-NCW-voorzitter Hans de 
Boer kan dit ‘bouwen met de natuur’-
project ‘een uithangbord worden voor 
de rest van de wereld’. Hij hoopt op 
soortgelijke opdrachten vanuit het bui-
tenland, wat gunstig is voor de econo-
mie. Daarom zou de aanleg van de Mar-
ker Wadden naar zijn mening moeten 
worden verankerd in een nieuw regeer-
akkoord. Hij noemt dit project typisch 
een voorbeeld waarvan ‘heel Neder-
land’ enthousiast zou kunnen worden 
en een beetje een ‘Oranjegevoel’ krijgt. 
Zo van: ‘Wij kunnen nog wat in dit 
land.’ <

Hans Hopman nd.nl/binnenland beeld Natuurmonumenten

Aanleg van vogelparadijs kweekt ‘Oranjegevoel’

Een impressie van de waterspeelplaats voor kinderen.

De archipel in het Markermeer, met op de achtergrond de Houtribdijk. Een haven 
(rechts) wordt de voordeur van dit natuurgebied. Op de voorgrond de met rots-
blokken beklede dijk die de lagune beschermt tegen afkalving door wind en water.

Kinderen van twaalf tot achttien 
jaar die slachtoffer zijn geworden 
van seksueel misbruik, moeten 
kindvriendelijker worden behandeld. 

Dat zegt kinderrechtenorganisatie De-
fence for Children in een rapport dat gis-
teren verscheen. De organisatie meent 
ook dat de privacy van slachtoffers tij-
dens strafprocessen door justitie beter 
moet worden gewaarborgd.
Het rapport van Defence for Children 
betreft kinderen van twaalf tot achttien 
jaar, omdat de regels voor kinderen on-
der de twaalf jaar opvallend genoeg wel 
kindvriendelijk zijn. 
Ytje Hokwerda, een van de opstellers 
van het rapport, wijst op de internatio-
nale verdragen en richtlijnen zoals die 
zijn verwoord in het VN-kinderrechten-
verdrag. ‘Het VN-verdrag bevat normen 
waar de ondertekenaars zich aan moe-
ten houden, zoals: “Minderjarigen die 
slachtoffer zijn geworden van seksueel 
geweld moeten als kwetsbare groep bij-
zondere bescherming krijgen.” Aan die 
normen wordt in Nederland niet genoeg 
invulling aan gegeven.’
Hokwerda baseert zich op een internati-

onale juridische analyse. Daarbij heeft 
ze onder meer gesproken met zes min-
derjarige slachtoffers van seksueel mis-
bruik en vijf ouders van slachtoffers. 
Door die gesprekken en de input van 
professionals komt Defence for Children 
tot een aantal bevindingen die met 
name betrekking hebben op de positie 
van de slachtoffers in het rechtsproces. 
Eén van die bevindingen gaat over het 
zogenaamde informatieve gesprek. ‘Dat 
is een gesprek dat plaatsvindt tussen 
een zedenrechercheur en het slachtoffer 
waarin wordt gekeken of het zinvol is 
om aangifte te doen’, legt Hokwerda uit. 
‘De zedenrechercheurs hebben vaak 
geen specifieke kennis van minderjari-
gen en de slachtoffers worden slecht 
voorbereid, waardoor geregeld verve-
lende situaties ontstaan. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld met twee meisjes gespro-
ken die besloten hebben om geen aan-
gifte te doen omdat ze het gesprek zo 
naar vonden.’
Datzelfde merkt ook Richard Korver, 
advocaat van verdachten en slachtof-
fers. Hij ziet wekelijks problemen in de 
behandeling van slachtoffers van seksu-
eel misbruik. ‘Aan een meisje van veer-

tien werd tijdens een informatief ge-
sprek gevraagd of ze al eens eerder seks 
had gehad. Dat is een erg confronteren-
de vraag. Slachtoffers van seksueel mis-
bruik kunnen zulke gesprekken als zeer 
traumatiserend ervaren.’ 

kindnummer
Een ander heikel punt is de privacy van 
slachtoffers in vergelijking met die van 
verdachten. Hokwerda: ‘De namen van 
minderjarigen worden nu voluit ge-
noemd, ook als het slachtoffer niet aan-
wezig is. Die namen kun je later nog 
overal tegenkomen. Daarom pleiten wij 
voor het gebruik van kindnummers ter 
vervanging van persoonsgegevens, zo-
dat de privacy van slachtoffers voldoen-
de wordt gewaarborgd.’ 
Ook Korver is stellig. ‘Het is werkelijk 
onbegrijpelijk dat slachtoffers in een 
openbare zitting worden behandeld, 
maar bij verdachten de deuren dicht 
gaan. Ik zie niet in waarom er onder-
scheid moet worden gemaakt’, zegt de 
advocaat. Hij roept minister Ard van der 
Steur van Veiligheid en Justitie dan ook 
op om slachtoffers meer bescherming te 
bieden. <

Auke van Eijsden nd.nl/binnenland

Benader tienerslachtoffer 
misbruik kindgerichter

 ▶ Leiden

 …Het is voor veel docenten lastig om 
moeilijke thema’s in de klas bespreek-
baar te maken. 

 …Het inroepen van gastdocenten kan 
helpen het gesprek op gang te helpen. 

 ▶ Den Haag
‘Tamelijk ingrijpend’ noemde CDA-Ka-
merlid Michel Rog zijn ervaring tijdens 
een gastles op het mbo. Een aantal jon-
geren in de klas zei tegen Rog de aan-
slag in Parijs op de redactie van het sa-
tirisch weekblad Charlie Hebdo wel 
logisch te vinden, want de cartoonisten 
hadden toch de profeet beledigd. 
Rog haalde dit voorbeeld woensdag aan 
tijdens een hoorzitting over burger-
schapsvorming, dat al sinds 2006 op 
alle scholen verplicht is. De praktijk laat 
zien, vertelde John Zant, dat veel scho-
len de urgentie van deze vorming niet 
hoog aanslaan en er weinig werk van 
maken. Zant is klinisch psycholoog en 
houdt zich bezig met vredeseducatie. 
Staatssecretaris Sander Dekker (Onder-
wijs) stuurde recent gegevens naar de 
Tweede Kamer die dit beeld ondersteu-
nen. Nederlandse leerlingen lopen in 
vergelijking met omringende landen 
achter in kennis en vaardigheid als het 
op burgerschap aankomt. Onderzoek 

van de Nijmeegse Radboud Universiteit 
liet zien dat een op de vijf docenten in 
het primair en voortgezet onderwijs ge-
sprekken over ‘moeilijke thema’s’, zoals 
seksuele diversiteit, antisemitisme, Ho-
locaust, rechts-extremisme en anti-
moslimisme, liever uit de weg gaat. 
Dekker liet, in reactie op dat onderzoek, 
weten dat leraren het moeilijke gesprek 
niet uit de weg mogen gaan. ‘Ik vind 
het evenmin acceptabel als leraren wél 
het gesprek aangaan, maar het gevoel 
hebben daarin alleen te staan of onder-
steuning te missen.’

gastlessen
Alet van Leeuwen, voorzitter van het 
vorig jaar in het leven geroepen net-
werk van mbo-docenten burgerschaps-
kunde, gaf aan dat er ‘enorme behoefte’ 
is aan goede voorbeelden uit de prak-
tijk. Die docenten geven ook aan dat ze 
praktische ondersteuning belangrijk 
vinden. Dat kan door nascholingstrajec-
ten aan te bieden. Het kan ook door 
gastlessen te laten verzorgen door COC, 
ProDemos of Amnesty International. 
Ook is het aanleren van gespreksvaar-
digheid belangrijk om het gesprek in de 
klas in goede banen te leiden, aldus 
Sanne Elfering, betrokken bij het on-
derzoek van de Radboud Universiteit. <

Piet H. de Jong nd.nl/politiek

Burgerschap op school nog 
steeds ondergeschoven kindje

15-4-2015
RTL nieuws
Kind niet verplichten ouder te zien

16-11-2015
Telegraaf
Sluit kind niet op zonder toets rechter

24-9-2015
Nederlands Dagblad
Benader tienerslachtoffer misbruik kindgerichter

22-9-2015
Radio 1
Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het 
strafproces te veel als volwassenen behandelt

14-7-2015
Omroep Flevoland
Aanhouding 13 jarige jongen door motoragent

29-6-2015
De Stentor
‘help jeugd op gang’ Verbeter nazorg 16 plus 

17-11-2015
BNR Radio
Gesloten plaatsing zonder tussenkomst rechter

23-9-2015
TROuW
Proces zedenzaak schaadt vaak kind
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KINDErrEcHtEN EN SEKSUElE UItbUItING 
– EcPAt

Seksuele uitbuiting van kinderen blijft een probleem.  
Zowel binnen als buiten Nederland, maar vooral in 
ontwikkelingslanden. De fysieke en emotionele gevolgen bij de 
slachtoffers zijn enorm. In Nederland pleit Defence for Children 
- ECPAT bij de overheid, politieke partijen en maatschappelijke 
organisaties voor goede hulpverlening en adequate en 
effectieve wet- en regelgeving. Ook het bedrijfsleven, zoals 
internet providers en met name de reisindustrie spreken we 
aan op hun verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren 
aan het beschermen van kinderen tegen seksuele uitbuiting. 

2015 iN vOgeLvLuChT

De bestrijding van seksuele uitbuiting van 
kinderen vereist op nationaal en 
internationaal niveau een ketenaanpak 
gericht op preventie, signalering, 
hulpverlening, opsporing en vervolging. Dat 
ons werk hierin hard nodig blijft, blijkt wel uit 
de trends die we in 2015 zien: zo zijn er meer 
meldingen van kinderporno en van 
mensenhandel. En ondanks de groeiende 
toename van de betrokkenheid van grote 
reisorganisaties bij de bestrijding van 
kindersekstoerisme, vinden misbruikers 
steeds nieuwe, meer verborgen wegen om 
kwetsbare kinderen te misbruiken. 
Het jaar 2015 kenmerkt zich door de start 
van de nieuwe campagne tegen 
kindersekstoerisme Don’t Look Away, en het 
vervolg op het programma Reducing Violence 
against Children. Maar ook met andere, 
minder in het oog springende activiteiten, 
maken we ons hard om kinderen te 
beschermen tegen uitbuiting. Een impressie 
van ons werk in 2015: 

 

   

In Nederland werken Defence 
for Children en ECPAT als één 
organisatie aan de bescherming 
van kinderen tegen seksuele 
uitbuiting.

Februari | Djoser tekent gedragscode tegen 
kindersekstoerisme
Op de Vakantiebeurs in Utrecht ondertekent 
Djoser samen met Defence for Children – 
ECPAT ‘The Code’, een gedragscode ter 
bescherming van kinderen tegen seksuele 
uitbuiting in toerisme. Djoser is hiermee de 
21e reisorganisatie in Nederland die de 
CODE onderschrijft.

Februari | publicatie rapport ‘Vulnerability of 
Bulgarian and Romanian children to 
trafficking in The Netherlands and in Brussel’
Onderdeel van het Mario II project is een 
internationaal onderzoek naar de siuatie van 
migranten in Griekenland, Italië en 
Macedonië die “economische actief” zijn in 
de straten van grote steden in deze landen. 
In februari publiceren we dit onderzoek. 

KINDErrEcHtEN EN SEKSUElE UItbUItING 
– EcPAt

“
Zorg voo r betere 

voo rlichting 
over seksuele 
uitbuiting en 

doo rbreek zo de 
taboes .

”
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Don’t Look Away is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie, 
de Koninklijke Marechaussee (KMar), de politie, het Meldpunt Kinderporno, de ANVR, TUI 
Benelux, Defence for Children – ECPAT, Terre des hommes, Plan en free a Girl.

SOCIAL MEDIA

1.008.250
fACEBOOK

42.472
TWITTER

In de zomer van 2015 bereiken we veel vakantiegangers met een 
online campagne. Met de Don’t Look Away facebook-account bereiken 
we 1.008.250 personen en ontvangen we 945 likes.

De tweets die werden verzonden vanaf de Don’t Look Away Twitter-
account zijn 42.472 keer getoond. Bovendien werd de online 
campagne ondersteund door zeven toeristenorganisaties: ANVR, TUI, 
Koning Aap, Travel Counsellors, 333 Reizen, footprint Travel en 
Djoser.

Naast de extra oren en ogen vanuit de samenleving, speelt ook de 
reissector zelf een belangrijke rol. Wat ons betreft moet het 
onderwerp kindersekstoerisme goed ingebed zijn in de branche. De 
e-learing module Serious Game – Bescherming van kinderen in 
toerisme laat professionals en studenten in de toerismesector 
ervaren hoe ze seksuele uitbuiting van kinderen in hun branche 
kunnen bespreken. En wat ze kunnen doen aan de bescherming van 
kinderen tegen dit misdrijf. Verder hebben alle leden van de ANVR 
een verdiepingsmodule doorlopen, specifiek gericht op kinderseks-
toerisme. En in alle leergangen van de ROC -opleidingen in toerisme, 
is een hoofdstuk terug te vinden in de studieboeken over dit 
onderwerp.

De campagne leverde in 2015 vier keer 
zoveel meldingen op als in 2014, in totaal 
43 meldingen van kindersekstoerisme. 
Volgens minister Van der Steur van Veiligheid 
en Justitie laat het aantal meldingen zien dat 
het belangrijk is om het bewustzijn bij (zaken)
reizigers te vergroten.

“
Het zijn waardevo lle extra ‘ogen en o ren’ 
voo r de po litie en het Openbaar Ministerie 

in de aanpak van kindersekstoerisme.
”

Ard Van der Steur – minister van Veiligheid en Justitie 

Maart | ROC Mondriaan wint jaarlijkse 
ECPAT-wedstrijd
ROC Mondriaan wint de jaarlijkse wedstrijd 
die we in samenwerking met ACCOR hotels 
organiseren. De opdracht was om een gadget 
voor hotelgasten te bedenken met een 
passende slogan. het winnende idee was 
een schoenlepel in de vorm van een voet 
met de slogan: Put your foot down against 
child sex tourism.

Juli | vervolg voor het programma 
‘Reducing Violence against Children’
Na een succesvolle implementatie van 
het Reducing Violence against Children 
programma, steunt het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken nu fase twee van het 
programma om wereldwijd seksueel geweld 
tegen kinderen terug te dringen. In deze 
tweede fase werken we samen met Plan, 
Terre des hommes en free a Girl.

Juli | internationale Verklaring Omtrent het 
Gedrag voor Nederlandse werknemers of 
vrijwilligers in het buitenland
Met de flyer ‘Protect children, screen your 
employees’ wijzen we organisaties en 
bedrijven die in het buitenland met kinderen 
werken op de mogelijkheid om een VOG aan 
te vragen voor hun medewerkers en 
vrijwilligers. De flyer hebben we ontwikkeld 
met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 
Justis, Terre des hommes en Better Care 
Network.

Juli | sneller duidelijkheid over verblijfsstatus 
voor minderjarige slachtoffers mensenhandel
De Nationaal Rapporteur Mensenhandel stelt 
dat kinderen die slachtoffer zijn van mensen-
handel en zonder hun ouders in Nederland 
zijn, sneller duidelijkheid moeten krijgen over 
hun toekomst. Dit komt in grote lijnen 
overeen met de analyse die we samen met 
UNICEf maakten. We geven aan graag mee 
te werken aan uitwerking van een 
kindvriendelijke procedure.

Augustus | jongeren willen les in 
mediawijsheid
De gevolgen voor jongeren zijn groot als 
seksuele teksten, afbeeldingen of video´s 
van hen worden verspreid via internet of 
sociale media. Scholen kunnen direct aan de 
slag met onze handleiding Make IT Safe, 
waarbij jongeren zelf lessen geven en volgen 
over internetveiligheid.

Oktober | workshop voor politie en justitie 
uit 12 landen
Tijdens de eindconferentie van het Don’t 
Look Away project in Parijs organiseren we 
een workshop voor politie en justitie uit 12 
landen. De eindconferentie bracht 96 
professionals uit 26 landen bij elkaar, 
afkomstig van politie, justitie, de reissector 
en kinderrechtenorganisaties. Vanuit de 
Nederlandse politie en justitie waren er 10 
deelnemers aanwezig (7 politie en 3 
Openbaar Ministerie).

uiTgeLiChT

Campagne Don’t Look Away:
onmisbare extra ogen en oren in aanpak kindersekstoerisme
Kijk niet weg van seksuele uitbuiting van kinderen, maar meld je vermoedens. Met die oproep 
komt in 2015 de Nederlandse versie van de campagne Don’t Look Away tot stand, een vervolg 
op de in 2010 ontwikkelde campagne van ECPAT International en de overheden van Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland. De oproep van ‘Don’t Look Away’ is niet alleen gericht aan reizigers, 
maar ook aan medewerkers in de reisbranche, aan internationale hulp- en ontwikkelings-
organisaties en aan bedrijven die actief zijn in het buitenland. Doel is om zo veel mogelijk 
meldingen binnen te krijgen met aanknopingspunten voor opsporingsonderzoek. Reizigers 
kunnen melding doen op de website www.reportchildsextourism.eu en in Nederland bij  
www.meldkindersekstoerisme.nl. 
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Voorbeeldproject Zuid-Afrika 
het businesshotelketen City Lodge krijgt een training over de rol van de toerismesector in 
de bestrijding van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. City Lodge is ook lid van 
The Code en heeft als doel om The Code in alle lagen van City Lodge Group te implementeren 
en de training door alle werknemers te laten volgen.

 “
We weten elkaar snel te vinden, de lijnen 

zijn ko rt tussen onz e o rganisaties en dat is 
belangrijk bij een goede samenwerking. Het 
voelt soms alsof we hetz elfde DNA hebben 

of van dez elfde po litieke partij zijn.
” 

Albert Jaap van Santbrink – directeur Terre des Hommes

ReSuLTATeN iN 2015
- 3 miljoen mensen zijn bereikt met bewustwordingscampagnes 
- 192 trainingen in de private en toerisme sector voor meer dan 7.400 deelnemers die op 

hun beurt weer meer dan 25.000 mensen hebben bereikt met 
bewustwordingsboodschappen. 

- Meer dan 27.000 brochures van The Code zijn verspreid en meer dan 260 bedrijven hebben 
interesse getoond in het toetreden tot The Code.

- 98 trainingen voor 3.108 professionals op het gebied van kinderbescherming, sociaal 
welzijn, justitie, gezondheid en onderwijs.

- 197 jeugdgroepen zijn opgericht met 4.092 leden. Met hen zijn er 419 workshops gehouden 
met een bereik van meer dan 16.000 jongeren. Samen hebben ze 69 
bewustwordingscampagnes (door jongeren, voor jongeren) georganiseerd.

- 16 nationale onderzoeksrapporten gepubliceerd.
- Binnen deze landen is er ook gewerkt aan lobby en advocacy, o.a. door middel van 53 

position papers/reports/memo’s en 159 vergaderingen met autoriteiten op het gebied van 
kinderbescherming.

- Om het kinderbeschermingssysteem te verbeteren zijn er 83 doorverwijzingsprotocollen 
opgezet (voor o.a. de politie, maatschappelijk werkers en andere relevante partners).

- Om de capaciteit van partnerorganisaties in de landen te verbeteren, zijn er 98 
organisatiebeleidsstukken ontwikkeld en zijn er 58 trainingen gehouden voor de 
medewerkers.

- Meer dan 4.200 kinderen hebben sociaaljuridische hulp gekregen. 3.487 kinderen kregen 
medische en psychologische hulp en 4.352 kinderen hebben trainingen gekregen in de vorm 
van life skills en beroepsopleidingen.

BEREIK

3 MIlJOEN
mensen

TRAININGEN

3.108
professionals

SOCIAAL 
JURIDISChE hULP

4.200
kinderen

Reducing Sexual violence against Children:
een stevige basis tegen seksuele uitbuiting
In 2015 loopt de tweede helft van het Reducing Violence against Children (RVAC) programma af 
en start het vervolg, het Reducing Sexual Violence against Children (RSVAC) programma. Dit 
programma voeren we uit met onze Nederlandse partners: Plan, Terre des hommes en free a 
Girl. Projecten lopen in 25 landen in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en het Midden-
Oosten. het programma bestaat voor een belangrijk deel uit het ondersteunen, versterken en 
verder uitbouwen van bestaande initiatieven van onze buitenlandse partners, om zo de strijd 
tegen de seksuele uitbuiting van kinderen een stevige basis te geven. Door het programma 
kunnen de organisaties campagne voeren, ketenpartners bij elkaar brengen en de 
samenwerking verbeteren en versterken, hun kennis en expertise vergroten, maatschappelijke 
netwerken versterken en directe hulp verlenen aan minderjarige slachtoffers van geweld.
Een belangrijke verbindende factor in dit omvangrijke internationale programma, is de uitvoering 
van een Global Study on Child Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism onder 
leiding van ECPAT International. Deze uitgebreide studie, waaraan ook twaalf 
partnerorganisaties bijdragen door middel van regionaal onderzoek, is nodig om goed inzicht te 
krijgen in de verschillende vormen van seksueel geweld tegen kinderen in relatie tot toerisme 
en reizen en de nieuwe ontwikkelingen hierbij in de verschillende landen. Dit rapport wordt in 
2016 gepresenteerd.

Voorbeeldproject Ghana
In Ghana is het in sommige gemeenschappen gebruikelijk om zaken van seksueel geweld op 
een informele manier ‘op te lossen’. Door het ontwikkelen van een doorverwijzingsprotocol 
binnen het kinderbeschermingssysteem, zijn er in het eerste half jaar 375 zaken formeel 
doorverwezen naar belanghebbenden, inclusief de politie en het Departement van Sociaal 
Welzijn en Gezondheid.

Voorbeeldproject Indonesië
In Indonesië voert de partner ECPAT Indonesië een campagne in samenwerking met de 
toerismesector. In een informatiestand in de aankomsthal van de Soekarno-hatta luchthaven in 
Jakarta krijgen toeristen informatie over kindersekstoerisme en andere vormen van seksuele 
uitbuiting van kinderen.

Voorbeeldproject Gambia
De kracht van journalistiek wordt in Gambia ingezet met een workshop voor jonge journalisten. 
Centraal staan de vragen: wat is de invloed van kindersekstoerisme op kinderen en wat zij 
kunnen doen om het probleem in hun werk te benadrukken en tegelijkertijd ethisch blijven in 
het rapporteren. Een voornaamste uitkomst van deze workshop is de samenstelling van de 
‘Network of Child Rights Reporters’, een kerngroep van journalisten die gespecialiseerd zijn in 
onderwerpen die kinderen betreffen.

Voorbeeldproject Filipijnen
In 2015 werden 37 oriëntatie seminars georganiseerd voor de toerismesector over het 
voorkomen van seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme. Een groot deel van deze 
seminars zijn samen met het Departement van Toerisme georganiseerd, als een verplicht 
onderdeel voor accreditatie van toerismebedrijven. In totaal nemen 1.282 participanten deel 
aan de seminars.
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“
De strijd tegen seksuele uitbuiting van 

kinderen is er één van de lange adem. En 
één die we niet alleen kunnen voeren. Zeker 
als het gaat om kindersekstoerisme moeten 
we het hebben van steun vanuit de secto r 

z elf : reiso rganisaties en hotelketens, 
brancheo rganisaties en o pleidingsinstituten. 

Het is dan ook geweldig dat we enorme 
toewijding ervaren vanuit de secto r. Met 

elkaar kunnen we grote stappen maken om 
seksuele uitbuiting van kinderen een halt 

toe te roepen.
”

 Theo Noten – programmamanager Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting (ECPAT)

Onze partners

Ministerie van Buitenlandse Zaken – Ministerie van 
Veiligheid en Justitie – Plan Nederland – Terre de hommes 
Nederland – ICCO – free a Girl – ECPAT International – ECPAT 
frankrijk – ECPAT Duitsland – ECPAT Oostenrijk – ECPAT België – Neglected 
Children Society-ECPAT Bulgarije – ECPAT Switzerland – ECPAT Luxemburg 
– ECPAT Sweden – ECPAT USA – ECPAT UK – Europol – Interpol – Nationaal 
Programma ter bestrijding van Kinderporno en Kindersekstoerisme 
(politie) – Nationale Politie – Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
en seksueel geweld tegen kinderen – Openbaar Ministerie, landelijk 
parket mensenhandel, landelijk parket kinderpornografie en 
kindersekstoerisme – Meldpunt Kinderporno – Koninklijke Marechaussee 
– Better Care Network Nederland – Nationale Postcode 
Loterij – UNICEf Nederland – Missing Children Europe – eNACSO 
– International NGO Council on Violence against Children – UN Special 
Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child 
Pornography – Special Representative to the UN Secretary General on 
Violence against Children – Tourism Child Protection Code – KUONI – 
Carlson Rezidor – ACCOR – MVO Nederland – ANVR – TUI Nederland – 

“
Zorg voo r betere voo rlichting en doo rbreek 

het taboe o p dit terrein.
”

Naima (17 jaar) – één van de jongeren die samen met Defence for Children in gesprek ging 
met Tweede Kamerleden over diverse kinderrechtenthema’s

Onze reactie op Nederlandse rechtszaken in 2015:
tijd voor eenduidigheid 
Drie mannen die in een Schiedamse kelderbox tegen betaling seks hadden met een 16-jarig 
meisje, zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier tot 
negen maanden. We zijn verheugd dat de rechter het in deze zaak de verdachten streng 
aanrekent. De straf voor het bezoeken van een minderjarige prostituee moet omhoog, vindt ook 
het Openbaar Ministerie. het OM heeft daarom in juni een nieuwe richtlijn ingevoerd voor de 
strafbaarheid van betaalde seks met minderjarigen.

Minder verheugd waren we over de zaak van een Nederlandse man die in 2009, 2011 en 2012 
op de filipijnen woonde, waar hij zich bezighield met de opvang van straatkinderen. De man 
werd verdacht van seksueel misbruik van een minderjarig filipijns meisje. Uiteindelijk is hij 
´slechts´ veroordeeld voor ontucht met het meisje. Ook heeft de rechtbank de bijzondere 
voorwaarde dat de verdachte niet naar het buitenland mag reizen, laten vallen. Wat ons betreft 
is dit juist een belangrijke maatregel om te voorkomen dat hij weer gaat werken met kwetsbare 
kinderen in het buitenland.

Uit een analyse van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 
kinderen blijkt dat de opgelegde straffen voor betaalde seks met een minderjarige sterk uiteen 
lopen. We onder schrijven het rapport en de aanbevelingen van de Rapporteur. Ook roepen we 
rechters op dat ze zouden moeten toewerken naar meer helderheid en eenduidigheid bij het 
opleggen van straffen.

Projecten Protection First en Mario:
goede bescherming voor Oost-Europese minderjarigen
Met de projecten Protection first en Mario besteden we met name aandacht aan de 
kwetsbaarheid van Oost-Europese minderjarigen om slachtoffer te worden van uitbuiting in 
Nederland. Voor het Mario project deden we onderzoek naar de risico’s die er bestaan om 
slachtoffer te worden van criminele uitbuiting. Tijdens een bijeenkomst in januari waaraan 
politie, immigratiediensten, kinderbescherming en ambassades uit Nederland, Bulgarije en 
Roemenië deelnemen, zijn obstakels weggenomen voor een goede bescherming van 
zwerfkinderen uit Bulgarije en Roemenië. het project Protection first heeft een korte checklist 
opgeleverd voor beroepskrachten in de kinderbescherming om mogelijke slachtoffers van 
kinderhandel te kunnen identificeren .

Verder werken we met alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan een instrument dat 
de bewustwording van deze kinderen en jongeren verhoogt en hen in staat stelt zelf een 
inschatting te maken of zij het risico lopen verhandeld en uitgebuit te worden dan wel 
verhandeld en uitgebuit zijn. 
Zowel kinderbeschermers als de politie geven aan nu meer oog voor Oost-Europese 
alleenstaande minderjarigen te hebben. En ook voor criminele uitbuiting. Met resultaat; 
het probleem wordt zowel op nationaal als regionaal niveau steeds beter opgepakt.
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ANWB – fOX Vakanties – SNP Natuurreizen – ACCOR Nederland – Travel 
Counsellors – Sawadee – Koning Aap/ Shoestring/ Your Way 2 Go – 
Djoser – 333Travel – Activty International – footprint Travel – TravelUnique 
– Mondriaan Onderwijsgroep – Leeuwenborgh Opleidingen – Landstede 
– De Rooi Pannen – Uitgeverij de Toerist – MBO Utrecht – ROC Amsterdam 
Airport – ROC ASA – ROC Aventus – Scalda – Stenden hogeschool – 
hogeschool INhOLLAND – NhTV – Scaldis Academy – ECPAT Brazil – 
ECPAT Cambodia – fundación Renacer-ECPAT Colombia – MAIS-ECPAT 
Dominican Republic – fSCE-ECPAT Ethiopia – CPA-ECPAT the Gambia – 
PhMDf-ECPAT affiliate Georgia – GNCRC-ECPAT affiliate Ghana 
– Defence for Children International – Ghana – Sanlaap, Calcutta - ECPAT 
affiliate India – EQUATIONS, Bangalore-ECPAT affiliate India – ECPAT 
Indonesia – ANPPCAN – Kenya – Defence for Children  – Liberia 
- ECPAT affiliate Liberia – Defence for Children  – International 
Secretariat – ECPAT Philippines – Russian Alliance against sexual 
exploitation of children with the lead NGO “Stellit”-ECPAT affiliate Russia 
– Defence for Children – Sierra Leone- ECPAT affiliate 
Sierra Leone – fTT-South Africa – Turkish Network against sexual 
exploitation of children – ICC-ECPAT affiliate Turkey – All-Ukrainian Network 
against sexual exploitation of children-ECPAT Affiliate Ukraine – ChIN-
ECPAT Affiliate Zambia – Defence for Children International – Palestine 
– Leger des heils – Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel – 
CoMensha – fairwork – fier / CKM – Jade Zorggroep – MJD Groningen 
– Moviera – PMW humanitas Rotterdam – ShOP Den haag – hVO Querido 
– Nidos – DLA Piper – Terre des hommes Central-South 
Eastern Europe office – ARSIS – Thessaloniki – Associazione 21 
luglio – Center for Children’s Rights Montenegro – Center for Youth 
Integration-Czech Republic – hors la rue france – Nobody’s Children 
foundation-ECPAT Poland – Open Gate- La Strada former Yugoslav 
Republic of Macedonia – Organisation for the Support of Refugees 
Slovakia – SALVATI COPIII-ECPAT affiliate Romania – Save the Children 
Albania – Terre des hommes International federation – Save the Children 

Italy – Raad voor de Kinderbescherming

1323 slachtoffers, 283 minderjarig
 
LOES DE FAUWE

Prostitutie van minderjarigen wordt
in Nederland niet centraal
geregistreerd. Het openbaar
ministerie noteert alleen
minderjarige daders. Defence for
Children en ECPAT deden in 2005
onderzoek bij 230 seksbedrijven en
troffen 169 minderjarigen, er zaten
meisjes bij van dertien jaar. De
Nationaal Rapporteur
Mensenhandel noteerde over 2014
in totaal 1323 slachtoffers van
mensenhandel, onder wie 283
minderjarigen, elf afkomstig uit
Amsterdam. Dit jaar gaven de
sitebeheerders van Kinky.nl en
Sexjobs.nl zo'n tien verdachte
zaken aan de poltie door. Zeker
twee keer per week ontvangen zij
vorderingen van de politie voor
onderzoek naar misstanden.

Justitie start gemiddeld driehonderd
keer per jaar een onderzoek naar
mensenhandel. Tweehonderd
zaken worden voor de rechter
gebracht, zeventig procent leidt tot
veroordelingen.
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KINDErrEcHtEN EN MIGrAtIE

Asielzoekerskinderen, alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen, kinderen van immigranten en kinderen zonder 
verblijfsvergunning. Allemaal kwetsbare kinderen die 
ondersteuning nodig hebben bij (juridische) vraagstukken en 
procedures die zij alleen of met of hun ouders doorlopen. Het 
zijn op de eerste plaats kinderen en kinderen hebben rechten. 
Toch blijkt steeds weer dat dit niet altijd even vanzelfsprekend 
is. Ook in 2015 onderneemt Defence for Children verschillende 
activiteiten om de kinderrechten van deze groeiende groep te 
verdedigen en schendingen van kinderrechten aan de kaak te 
stellen. Voor én met kinderen. 

2015 iN vOgeLvLuChT

Het onderwerp migratie vraagt om 
activiteiten met een lange adem, omdat op 
veel terreinen waarin de kinderrechten in het 
geding komen, verandering in beleid, 
wetgeving en praktijk nodig zijn. Maar ook 
moeten we vaker dan ons lief is snelle acties 
op touw zetten voor situaties waarbij 
kinderen de dupe dreigen te worden van het 
huidige migratiebeleid waarin de rechten van 
kinderen nog onvoldoende zijn geborgd. De 
zaken die binnen komen op onze 
Kinderrechtenhelpdesk zijn voor ons de 
belangrijkste graadmeter. Zowel voor de 
individuele rechtshulpverlening als voor 
lobbyactiviteiten, onderzoek en acties. Zo 
signaleren we een toenemend aantal vragen 
rondom gezinshereniging en asielprocedures. 
Ook krijgen we dit jaar het verzoek om 
honderden zaken te ondersteunen waarbij 
kinderen onterecht buiten het Kinderpardon 
vallen. Hiernaast een impressie van de 
activiteiten die in 2015 grotendeels de 
agenda van de medewerkers Kinderrechten 
en Migratie bepalen. 

Maart | actie voor een eerlijk Kinderpardon
het Kinderpardon moet terug op de politieke 
agenda, de criteria pakken onrechtvaardig uit 
en moeten worden aangepast. Met die 
gedachte organiseren we in maart 2015 een 
manifestatie voor een eerlijk Kinderpardon 
met een grote actie op het Plein in Den 
haag. Met en voor kinderen.

Juni | rapport gezinsmigratie
We publiceren het onderzoeksrapport 
Gezinnen in de knel, een analyse van het 
belang van het kind in het Europese en 
Nederlandse gezinsmigratiebeleid. Uit het 
rapport blijkt dat Nederland te makkelijk 
verzoeken om gezinshereniging afwijst. 
Gekoppeld aan de publicatie organiseren we 
een expertmeeting. 

KINDErrEcHtEN EN MIGrAtIE

“
‘Wacht maar..’ 

z eggen z e. 
Maar tot 

wanneer moet 
ik wachten ? Ik 
wil nu leven.

”
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uiTgeLiChT

Oneerlijk Kinderpardon:
succesverhalen en blijvende zorgen
De regels van het in 2013 ingevoerde Kinderpardon worden zo strikt toegepast, dat er veel 
gewortelde kinderen onterecht buiten de boot vallen en alsnog uitgezet dreigen te worden. Voor 
de definitieve kinderpardonregeling wordt 92% van de aanvragen afgewezen. het overgrote deel 
wordt afgewezen omdat de ouders onvoldoende meegewerkt zouden hebben aan vertrek. Er zijn 
ook nog steeds gewortelde kinderen die buiten de tijdelijke kinderpardonregeling vallen. 
Sommigen zijn in Nederland geboren en al meer dan dertien jaar in Nederland. De 
staatssecretaris kent in sommige zaken op grond van zijn eigen discretionaire bevoegdheid een 
verblijfsvergunning toe. Maar het is heel onduidelijk waarom het ene kind dan wel een 
vergunning krijgt en het andere kind niet. 

In 2015 domineert het Kinderpardon opnieuw onze agenda. Gepland, met een vervolg van de 
campagne voor een eerlijk Kinderpardon, waarbij we de verhalen van een aantal gewortelde 
kinderen die nog in onzekerheid leven centraal stellen. Maar ook ongepland, met de plotselinge 
dreiging van uitzetting van twee van de gezichten van de campagne: Gláucio (13 jaar) en zijn 
zus Márcia (18 jaar) naar Angola. het voor hun onbekende land van hun ouders. Wat ons 
betreft een dieptepunt voor de kinderrechten en het Nederlandse migratiebeleid. Defence for 
Children ondersteunt de juridische procedures van de familie al jaren en kent het gezin goed. 
We zijn tevens mede-gemachtigde naast de advocaat. Op een vrijdagochtend in augustus 
krijgen we op onze Kinderrechtenhelpdesk te horen dat het gezin is opgepakt om een week 
later uitgezet te worden naar Angola. In één weekend tijd bereiden we een actie voor. 

STOP 
UITZETTING 
MÁRCIA EN GLÁUCIO

Met een geplande protestactie aan de poort 
van het detentiecentrum Zeist in 
Soesterberg, waar de kinderen naartoe 
gebracht waren, weten we in één weekend 
veel media-aandacht te genereren en 
sympathie voor de zaak bij veel 
Nederlanders. Staatssecretaris Dijkhoff geeft 
vlak voor de start van de protestactie aan 
dat de kinderen en hun moeder in Nederland 
mogen blijven. De vader krijgt echter geen 
verblijfsrecht. het gezin wordt die avond 
vrijgelaten uit het detentiecentrum. 
We hebben onverminderde zorgen om de vele 
andere gewortelde kinderen voor wie de 
situatie nog onzeker is. Dit benadrukken we 
in een uitzending van RTL Late Night en op 
dezelfde avond in een uitzending van Pauw. 

Op 20 november, de Internationale Dag van 
de Rechten van het Kind, openen we een 
meldpunt voor gewortelde kinderen om ze 
met elkaar te verenigen en gezamenlijk een 
vuist te maken voor hun rechten.  

Juni | hoger beroep voor schending belangen 
van twee jonge kinderen in asielprocedure
Twee eenjarige meisjes dreigen te worden 
teruggestuurd met hun moeders naar 
Guinee, ondanks dat 97% van de vrouwen in 
dit land wordt besneden. De veiligheid en 
belangen van kinderen zijn niet centraal 
gesteld in de asielprocedure. We 
ondersteunen de kinderen tijdens het hoger 
beroep. 

Juli en augustus | stop gedwongen verhuizing
In juli roept de Werkgroep Kind in azc, waar 
Defence for Children deel van uitmaakt het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
ertoe op om de gedwongen verhuizing van 
120 bewoners uit de gezinslocatie in Almelo 
te stoppen. Met ondersteuning van Defence 
for Children stappen de kinderen naar de 
rechter. 

Augustus en september | kinderpardon: 
opluchting en zorg
We zijn opgelucht als we eind augustus 
horen dat Mina (16) en later Margarita (17) 
en Gláucio met zijn zus Márcia met hun 
familie in Nederland mogen blijven. Maar we 
blijven pleiten dat er een oplossing komt 
voor de andere kinderen die nog altijd ten 
onrechte van het Kinderpardon worden 
uitgesloten. 

November | meldpunt gewortelde kinderen
Op 20 november, de Dag van de Rechten van 
het Kind, openen we een meldpunt voor 
gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar 
in Nederland zijn nadat zij een 
verblijfsvergunning hebben gevraagd. 

November | oproep kabinet kindvriendelijk 
opvang
Op 20 november doen we samen met 158 
organisaties een massale oproep aan het 
kabinet voor kindvriendelijke opvang voor de 
toegenomen instroom van 
vluchtelingenkinderen. het Nederlands 
opvangbeleid is niet ingericht op een grote 
toestroom van asielkinderen.

November | Leids Jeugdlintje voor ‘onze’ 
Akhrat
We zijn trots op Akhrat Selevani, boegbeeld 
van de campagne voor kindvriendelijke 
opvang voor asielkinderen. Ze krijgt het Leids 
Jeugdlintje voor haar kinderrechtenstrijd.

December | extra aandacht voor kinderen 
met een handicap
Er is media-aandacht voor de 8-jarige Amir uit 
Afhanistan. het jongentje heeft een zware 
handicap. hij krijgt op de gezinslocatie in 
Emmen, waar asielzoekersgezinnen worden 
opgevangen, niet de zorg die hij nodig heeft.

Volgens staatssecretaris Dijkhoff van 
Veiligheid en Justitie komt het 3-jarige 
Afghaanse meisje Kalma niet in aanmerking 
voor een operatie, omdat het asielverzoek 
van haar ouders is afgewezen. het meisje is 
doof en heeft een gehoorimplantaat nodig, 
zodat ze weer kan horen. We zijn het niet 
eens met deze afwijzing, die in strijd is met 
het VN-Kinderrechtenverdrag. Alle kinderen 
die in ons land verblijven hebben namelijk 
recht op de best mogelijke gezondheidszorg. 
Kalma mag niet gediscrimineerd worden 
vanwege de verblijfsstatus van het gezin. 

gedurende het hele jaar
Bij OSR juridische opleidingen geven wij de 
training Actualiteiten Gezinsmigratie. En in 
samenwerking met de Universiteit Leiden 
verzorgen we colleges Kind en Migratie.
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Dit is 
kindvriendelijke

opvang! Akhrat Selevani (16 jaar) heeft in tien 
verschillende asielzoekercentra gewoond 
en weet waarover ze praat. Ze heeft nu 
een verblijfsvergunning en woont in een 
huurwoning.  Samen met andere jongeren 
zet Akhrat zich in om de opvang van 
asielzoekerskinderen te verbeteren. 

Fotografie: H
ans M

oolenaar | O
ntw

erp: D
esignink.nl

Voor en over kinderen
in asielzoekerscentraTell me! www.kind-in-azc.nl

www.tell-me.nl

Kindvriendelijke opvang:
kinderen aan het woord
De werkgroep Kind in azc, een coalitie van 
UNICEf Nederland, Defence for Children, 
VluchtelingenWerk Nederland, Stichting 
Kinderpostzegels Nederland en Kerk in Actie, 
pleiten voor betere opvang voor 
migrantenkinderen. Kinderen geven zelf aan 
hoe de opvang in Nederland beter kan. Dat 
heeft geleid tot zestien adviezen aan Tweede 
Kamerleden en het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA). heet hangijzer voor de 
kinderen zijn de vele verhuizingen van 
opvangcentrum naar opvangcentrum en het 
soms jarenlange wachten op een besluit over 
de verblijfsvergunning. In een besloten 
sessie tussen kinderen, Tweede Kamerleden 
en beleidsmedewerkers krijgen de kinderen 
de kans om zelf hun advies uit te brengen 
over kindvriendelijke opvang.

KORT GEDING

108
azc bewoners

het pijnpunt van de verhuizingen was eerder in 2015 actueel, toen de 
Werkgroep Kind in azc die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) opriep om de gedwongen verhuizing van circa 120 bewoners in 
de gezinslocatie in Almelo niet door te laten gaan. Met steun van de 
Kinderrechtenhelpdesk spannen 108 bewoners, onder wie 52 
kinderen, een kort geding aan tegen deze gedwongen verhuizing. De 
zaak werd niet gewonnen, maar de winst is dat de kinderen hun stem 
hebben laten horen. Zowel in de rechtbank als in de media. Ze 
hebben geleerd dat ze voor hun rechten kunnen opkomen. De 

verhuizing hebben we niet kunnen voorkomen, maar in 2016 gaan ze verder in hoger beroep en 
we blijven bij de staatssecretaris er voor pleiten om, ondanks de uitspraak, kinderrechten meer 
te verankeren in het opvangbeleid. Ook blijven we in nauw contact met de betrokken kinderen 
om er op toe te zien dat de aansluiting op onderwijs en medische behandeling in de nieuwe 
woonplaatsen van de gezinnen snel en adequaat wordt geregeld.

geen kind in de cel:
vrijheidsberoving is nooit ‘kindvriendelijk’ 
Via de Kinderrechtenhelpdesk ontvangen we toenemende signalen waaruit blijkt dat in 
toenemende mate minderjarige kinderen worden opgesloten voorafgaand aan hun uitzetting in 
een nieuwe Gesloten Gezinsvoorziening (GGV). De huisjes binnen het detentiecentrum worden 
kindvriendelijk genoemd, maar de kinderen zit vast. Waar het sinds september 2013 beleid 
was dat een gezin zich eerder aan het toezicht moest hebben onttrokken alvorens het in 
bewaring kon worden gesteld, is het sinds oktober vorig jaar voldoende als de Dienst Terugkeer 
en Vertrek (DT&V) vermoedt dat het gezin zich mogelijk aan het toezicht zou willen onttrekken. 
De belangen van betrokken kinderen worden hierbij stelselmatig over het hoofd gezien. Zoals 
we ook zagen in de zaak van Gláucio en Márcia, kan deze opsluiting traumatisch zijn voor een 
kind. Ze worden vaak letterlijk als criminelen van hun bed gelicht, zonder de gelegenheid te 
krijgen even hun tanden te poetsen of afscheid te nemen van hun omgeving. 

Vanuit de Coalitie Geen kind de cel namen we tijdens de campagne van de Raad van Europa in 
april deel aan ‘living library’ waarbij we onze lobby in Nederland toelichtten en het in 2014 
gepubliceerde rapport “Pappa, hebben we iets ergs gedaan” presenteerden aan de aanwezige 
parlementariërs.

Gezinnen in de knel

Een analyse van het belang van het kind in het 
Europese en Nederlandse gezinsmigratiebeleid 

Jorg Werner 
Martine Goeman

gezinshereniging:
belangrijke stappen en nieuwe ambities
In 2015 publiceren wij het rapport ‘Gezinnen in de knel, 
een analyse van het belang van het kind in het Europese 
en Nederlandse gezinsmigratiebeleid’. Dit onderzoek is 
gefinancierd door de Adessium foundation. Nederland 
wijst te makkelijk verzoeken om gezinshereniging af. Dat 
is de belangrijkste conclusie van het rapport. De 
Nederlandse wetgeving en beslispraktijk is in strijd met 
internationale regels, waarin vastgelegd is dat aan het 
belang van het kind een groot gewicht toekomt. Maar 
hoe het belang van kinderen moet worden gewogen bij 
het beoordelen van verzoeken tot gezinshereniging, is 
nog een punt van discussie. Dit laatste blijkt tijdens een 
expertmeeting die we naar aanleiding van het verschijnen 
van het rapport organiseren.
Eerder in 2014 werd Nederland door het Europees hof 
voor de Rechten van de Mens al op de vingers getikt in 

een uitspraak over de zaak-Jeunesse. In deze kwestie kreeg een Surinaamse vrouw geen 
verblijfsvergunning van de staat om voor haar drie kinderen in Nederland te kunnen zorgen die 
wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Wij ondersteunden haar advocaat. Nederland had 
volgens het hof weliswaar enige aandacht voor de kinderen, maar niet voldoende.

Deze baanbrekende uitspraak heeft in 2015 doorgewerkt, waarbij de IND haar werkinstructie 
meerdere keren heeft aangepast. Er is een apart hoofdstuk opgenomen over de belangen van 
kinderen. Onze ambities stoppen hier niet. De belangen van de kinderen in gezinsmigratie 
moeten geborgd zijn in beleid, wetgeving en praktijk. In Nederland en verder in Europa.
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“
Achter elk succesverhaal, schuilt ook de 

zo rg. Zo zijn we natuurlijk eno rm 
o pgelucht dat we kinderen als Gláucio , 

Márcia, Margarita en Mina hebben kunnen 
helpen. Maar we kennen nog honderden 
andere kinderen die in een soo rtgelijke 

situatie zitten. We strijden niet alleen voo r 
de rechten van het individuele kind, maar 

voo r alle kinderen van wie de rechten 
worden geschonden.

”
Martine Goeman – programmamanager Kinderrechten en Migratie

Onze partners

Kinderombudsman – Stichting Janivo – International Detention 
Coalition Australië – Vluchtelingenwerk Nederland – Adessium 
foundation – European Asylum Support Office – SCEP – Kerk in Actie 
– Stichting LOS – Stichting INLIA – Rijksuniversiteit Groningen – Stichting 
De Vrolijkheid – Amnesty International – Irish Refugee Council – British 
Refugee Council – Save the Children Norway – Save the Children Sweden 
– Save the Children Denmark – Save the Children Italië – Central Union 
for Child Welfare – Association Shelter Safe house – Lithuanian Red 
Cross – MTÜ Lastekaitse Liit – Terre des hommes Duitsland – 
Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige flüchtlinge – Plate-forme 
Mineurs en exil – Defence for Children france – Portuguese Refugee 
Council – Save the Children Spain – fondation Suisse du Service Social 
International – Nobody’s Children foundation – Association for Integration 
and Migration – Don Bosco flüchlingswerk – Asylkoordination Österreich 
– Slovene Philanthropy – Save the Children Romania – Menedék-hungarian 
Association for Migrants – Save the Children Albania – Agency for the 
Welfare of Asylum Seekers – Greek Council of Refugees – UNICEf 
Nederland – Association for the Social Support of Youth – hope for 
Children UNCRC Policy Centre – Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind – UNhCR – Stichting Nidos – Nationale 
Postcode Loterij – Stichting Kinderpostzegels Nederland 
– Missing Children Europe – Universiteit Leiden – Stichting 
Dijkverzwaring – Stichting Zonnige Jeugd – Europese Commissie

“
Ik vind het heel moeilijk om weer afscheid 

te gaan nemen. Eigenlijk heb ik geen jeugd! 
Als mijn klasgenoten o p vakantie zijn moet 

ik gaan verhuiz en.
”

Jongen (13 jaar) – uit azc Almelo 

Alleenstaande minderjarigen vreemdelingen:
lange termijn-denken en grensoverschrijdend kijken
Samen met UNICEf Nederland maken we ons sterk voor de veiligheid van kinderen die zonder 
ouders of verzorgers naar Nederland zijn gevlucht om bescherming te zoeken. Gezamenlijk 
lobbyen wij voor betere waarborgen in de asielprocedure, in de opvang en bij terugkeer. Op dit 
moment wordt alleen beoordeeld of een kind wel of niet in aanmerking komt voor een 
verblijfsvergunning, maar dat is nog geen garantie voor een veilige en een duurzame oplossing 
voor het kind.

VERDWIJNINGEN

110
kinderen

Alleen al in 2014 verdwenen in Nederland 110 alleenstaande 
kinderen uit de opvang, onder wie tien kinderen uit de beschermde 
opvang voor slachtoffers of vermeende slachtoffers van 
mensenhandel. Er is weinig informatie beschikbaar over deze 110 
verdwenen kinderen. Wel lijkt er een relatie te zijn tussen de 
verdwijningen en het gebrek aan duurzame oplossingen. Kinderen 
verdwijnen geregeld rond hun achttiende verjaardag omdat er geen 
toekomstplan is en zij het risico lopen om in detentie te worden gezet 
wanneer zij geen vergunning hebben. het jaar 2015 staat in het teken 

van een onderzoek met Europese partners naar duurzame oplossingen voor alleenstaande 
minderjarigen. Dit rapport verschijnt begin 2016. 

Verder is Defence for Children coördinator van het Separated Children in Europe Programme 
(SCEP), een Europees netwerk bestaande uit meer dan 30 organisaties uit 28 landen dat zich 
inzet voor de rechten van migrantenkinderen die zonder hun ouders naar Europa komen. Als 
voorzitter van de SCEP hebben we de mogelijkheid om kwesties van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen in Europees perspectief te plaatsen en op internationaal niveau mensen en 
organisaties met elkaar te verbinden. Zo nemen we namens SCEP deel aan bijeenkomsten van 
de European Asylum Support Office (EASO).

“
Een verblijf svergunning is niet direct de 

o plossing. Je wilt je voo ral thuis voelen in 
Nederland.

”
Eén van de kinderen die we spraken 
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“
Een kind wil 

niet behandeld 
worden ‘vo lgens 

het protoco l’; 
een kind wil 

contact...
”

31-8-2015
Pauw
Margarita moet blijven!

LINDA.l9998lLINDA.

  

ik moet weg Ze zijn hier geboren, lezen de Donald Duck, vieren feest als Oranje 
wint en kijken Goede Tijden, Slechte Tijden. En toch vallen ze buiten 
het Kinderpardon en moeten ze terug naar het land van hun ouders. 
“Ik word gestraft voor iets waar ik niets aan kan doen.”

DORITTY (11), GROEP 7, HAAR 

MOEDER IS IN 1998 UIT GHANA 

GEKOMEN, ZUSJE VAN 5. 

“Mijn juf heeft een website voor me 

gemaakt waarop mensen een petitie 

konden ondertekenen. Bijna vijfduizend 

mensen hebben dat gedaan. Ik denk 

niet al te veel na over mijn situatie, daar 

word ik verdrietig van. Ik denk er alleen 

aan als we bijvoorbeeld met school 

naar de Tweede Kamer gaan. 

Ik heb veel vrienden en vriendinnen, 

we spelen in de speeltuin, of we praten 

wat. Ik zou weleens naar een pretpark 

willen. Ik vind school leuk, vooral taal en 

rekenen. Later wil ik advocaat worden, 

dan kan ik kinderen zoals ik helpen. Ik 

zit op tennis, dat kan ik goed.

Ik ben helemaal Nederlands. Ik spreek 

geen andere taal. Vroeger vond ik K3 

leuk, maar daar ben ik nu een beetje 

te oud voor. Tegenwoordig luister ik 

liever naar Ariana Grande. Ik hou van 

pannenkoeken, spaghetti met salade 

en patat.

Ik ben nog nooit in Ghana geweest, het 

lijkt me daar heel saai. Als ik een brief 

naar de koning of minister-president 

zou mogen schrijven, zou ik erin zetten 

dat ze kinderen moeten helpen, en dat 

ze dit zelf eens zouden moeten mee-

maken. Mijn vriendinnen zeggen dat 

het allemaal goed komt. Dat geloof ik 

wel, maar toch voel ik me vaak onzeker 

en triest.” 

BLOESJE MCGREGOR TRUI LITTLE REMIX

‘Later wil 
ik advocaat
worden’

11-3-2015
Trouw
Soms wel kinderpardon, soms niet. Waarom?

3-3-2015
NOS Jeugdjournaal
Kinderen vallen onterecht buiten het Kinderpardon

31-08-2015
RTL Late Night!
Dreigende uitzetting Márcia en Gláucio

18-12-2015
Algemeen Dagblad
‘Een dove kan ook leuk leven’

12-6-2015
volkskrant
Nederland schendt verdragen voor gezinshereniging

19-8-2015
LiNDA.
‘Ik moet weg’

5-8-2015
hart van Nederland
Overplaatsing gezinnen Almelo
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De rechtshulpverlening aan kinderen of ouders met een beperking is een integraal onderdeel 
van het werk van de Kinderrechtenhelpdesk. het kan dan gaan om voorzieningen in een azc of 
op een gezinslocatie die geschikt moeten zijn voor een kind met een handicap, dat daar 
verblijft. Ook komen er zaken binnen waarbij de beperking van een kind een belangrijk extra 
argument kan zijn om gezinshereniging van een verzorgende ouder of het verblijf van een 
geworteld kind in het kader van het Kinderpardon toe te staan. Of kinderen die vanwege een 
beperking extra begeleiding nodig hebben op school. In 2015 behandelden we in totaal 76 
zaken waarin er sprake was van een beperking. In 2014 waren dit er in totaal 78. 

2015

Totaal 76

Migratierecht 33 

familierecht 8

Jeugdhulp 21

Jeugdstrafrecht 4

Diversen 9

Uitbuiting 1

Tabel 2. Aantal helpdeskzaken waarin een beperking speelde per onderwerp.

TOeLiChTiNg PeR DOMeiN

Migratierecht
Binnen het thema migratie krijgen we vragen over onderwerpen als alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (kinderen die zonder hun ouders naar Europa reizen om veiligheid te zoeken), 
gezinshereniging, asiel, vragen over het recht op medische zorg, nationaliteit, onderwijs, 
vreemdelingendetentie en gewortelde kinderen (Kinderpardon). In 2015 behandelen we in 
totaal 578 zaken die vielen binnen het thema migratie. Dit zijn minder zaken dan vorig jaar. Dit 
komt hoofdzakelijk door een terugloop van zaken van gewortelde kinderen. De 
Kinderpardonregeling bestaat uit twee regelingen. Een tijdelijke Overgangsregeling voor 
langdurig in Nederland verblijvende kinderen en een definitieve Kinderpardonregeling. De 
Overgangsregeling is inmiddels gesloten. Daarvoor loopt nog een klein aantal zaken. De 
verwachting is dat de zaken over de Definitieve Kinderpardonregeling in 2016 weer sterk zullen 
toenemen omdat 92% van de aanvragen wordt afgewezen. 

Gezinshereniging
Jaarlijks zijn er duizenden kinderen die door het strenge gezinsmigratiebeleid niet bij hun 
ouders mogen wonen. We behandelen in 2015 in totaal 117 zaken over gezinshereniging. 
 
Vreemdelingenbewaring en grensdetentie
We krijgen in 2015 steeds meer verontrustende signalen over migrantengezinnen die worden 
opgepakt en in een gesloten locatie in Zeist worden opgesloten. In deze locatie kunnen 
gezinnen en alleenstaande kinderen worden geplaatst voorafgaand aan uitzetting naar het land 
van herkomst. Er wordt onvoldoende naar de belangen van kinderen gekeken en onvoldoende 
gebruik gemaakt van alternatieven voordat een kind wordt vastgezet. hiervoor hebben we 
meerdere zaken – met succes – ondersteund.

KINDErrEcHtENHElPDESK

Het kloppend hart van ons werk is de Kinderrechtenhelpdesk. 
Via de Kinderrechtenhelpdesk bieden we juridische onder-
steuning aan kinderen, ouders en professionals in zaken 
waarbij kinderrechten in het geding zijn. We zetten een extra 
stap waar andere instanties ophouden. Hiermee helpen we 
kinderen direct. We zijn trots wanneer we bijvoorbeeld ervoor 
kunnen zorgen dat een kind zonder verblijfsvergunning toch 
wordt toegelaten op een school of wanneer we een 
uithuisplaatsing kunnen voorkomen. De resultaten die we 
bereiken, zijn niet alleen gericht op het individuele kind. Niet 
zelden signaleren wij vanuit een zaak een trend die voor ons 
aanleiding is om verder onderzoek te doen en lobbyen voor 
rechtvaardiger wet- en regelgeving, in lijn met het  
VN-Kinderrechtenverdrag. 

Aantal helpdeskzaken
De Kinderrechtenhelpdesk heeft drie afdelingen: Jeugdrecht, Kinderrechten & Migratie en 
Kinderrechten en (Seksuele) Uitbuiting. De afdelingen werken regelmatig samen. hierdoor 
bekijken we vanuit verschillende rechtsgebieden naar mogelijke oplossingen voor de vragen 
die we krijgen. het aantal helpdeskzaken is in 2015 ten opzichte van 2014 nagenoeg constant 
gebleven. het aantal zaken kwam dit jaar uit op 1050.

2015 2014 2013 2012 2011

Totaal 1.050 1.077 980 774 599

Migratierecht 578 55% 697 65% 656 67% 460 59% 328 55%

Jeugdrecht 448 43% 326 30% 324 33% 314 40% 271 45%

Uitbuiting 24 2% 54 5%

2015

  Migratierecht

     Jeugdrecht

            Uitbuiting

Tabel 1. Aantal helpdeskzaken en aandeel per domein.
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Familierecht 
In 2015 behandelen we in totaal 179 zaken op het terrein van familierecht. In het overgrote 
deel van deze zaken is het een ouder die contact met de Kinderrechtenhelpdesk opnam. In 
bijna driekwart van de zaken gaat het over gezag of omgang. het gaat hier om zeer complexe 
situaties waarbij vaak een belangenstrijd tussen ouders gaande is en het kind in de knel dreigt 
te komen. 

Jeugdstrafrecht
Op het terrein van jeugdstrafrecht zijn in totaal 40 zaken behandeld. Ook in 2015 zijn over het 
onderwerp privacy weer vragen binnen gekomen van ouders en professionals. Dit zijn vooral 
vragen over de afgifte van een VOG-verklaring en de afname van DNA. Wat betreft de VOG-
verklaring komen met name vragen binnen over de afwijzing van de aanvraag. Ook vragen 
medewerkers van de jeugdreclassering om advies voor hun pupillen. 

Armoede, sociale voorzieningen en sociale zekerheden 
In 25 zaken hebben ouders en hulpverleners contact opgenomen met vragen die betrekking 
hadden op sociale voorzieningen en sociale zekerheden. De meeste vragen gaan over het recht 
op kinderbijslag. In 2015 komen ook zaken naar voren die te maken hadden met 
kinderarmoede en sociale voorzieningen. In 14 zaken benaderen ouders en hulpverleners ons 
met vragen over armoede, schulden en (dreigende) uithuiszetting. 

Kinderrechten en Seksuele uitbuiting
Kinderen, jongeren, ouders, professionals en andere volwassenen consulteren de 
Kinderrechtenhelpdesk ook met vragen over (seksuele) uitbuiting van minderjarigen. In 2015 
behandelen de helpdeskmedewerkers in totaal 24 van dergelijke zaken. In de meeste gevallen 
(13) worden we door hulpverleners benaderd. De helpdeskmedewerkers zijn daarnaast 
meerdere malen betrokken bij een deskundigenoverleg. In dat geval maakten professionals 
gebruik van het netwerk en/of de kennis van de helpdeskmedewerkers. Net als in 2014 heeft 
de afdeling Uitbuiting ook in 2015 meer aandacht voor de onbekendere vormen van uitbuiting, 
zoals uitbuiting van strafbare activiteiten.

Onze partners

Centrum Internationale Kinderontvoering – Nationale Postcode 
Loterij – Stichting Kinderpostzegels Nederland – NSGK – 
free a Girl – Save the Children – Stichting Dioraphte – Kerk in Actie 
– Adessium – Stichting Weeshuis der Doopsgezinden – Stichting Janivo 

– UN Slavery fund – Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Asielzaken van kinderen
We krijgen in de afgelopen jaren veel vragen over kinderen in asielprocedures. Belangrijk 
aandachtspunt hierbij is de kindvriendelijkheid van asielprocedures: wat is de situatie van het 
kind, tegen de achtergrond van het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens. We behandelen in 2015 in totaal 91 zaken.  

Jeugdrecht 
Onder het jeugdrecht vallen verschillende thema’s, waaronder familierecht, jeugdhulp, 
kindermishandeling, uitbuiting en jeugdstrafrecht. In 2015 behandelden we 448 vragen over 
jeugdrecht. Dit is een flinke toename van het aantal vragen ten opzichte van 2014 (326). 

het merendeel van de vragen gaat over jeugdhulp en gezags- en omgangskwesties. Ouders 
nemen contact op met vragen over de omgangsregeling, omdat zij hun kind niet of slechts 
beperkt zien. Ook komen veel vragen binnen over het contact met jeugdhulp bij een opgelegde 
ondertoezichtstelling of over een afgegeven machtiging uithuisplaatsing. Dit zijn vaak 
ingewikkelde zaken waarbij het belang van de ouders en het kind niet altijd parallel lopen. 
Per individuele zaak beoordelen we of sprake is van een schending van het VN-
Kinderrechtenverdrag. Indien nodig schrijven we een Kinderrechtenrapportage of bemiddelen 
we. Onderwerpen die nog meer worden behandeld op de Kinderrechtenhelpdesk Jeugdrecht 
zijn: 

Kindermishandeling
Net als voorgaande jaren komen meerdere vragen binnen over verschillende vormen van 
kindermishandeling. In twee gevallen neemt het kind zelf contact op met de medewerker van 
de Kinderrechtenhelpdesk. Deze vragen zijn mede aanleiding voor de publicatie van de 
quickscan Werkwijze Veilig Thuis, waarin een zorgelijk beeld naar voren komt over de toegang 
tot effectieve hulp voor kinderen die slachtoffer van kindermishandeling zijn of dreigen te 
worden.

“
Een kind wil niet behandeld worden 

‘vo lgens het protoco l’; een kind wil contact 
met iemand die het met gevoel doet. 

”
Ervaringsdeskundigen jeugdhulp delen tijdens een paneldiscussie hun grootste zorgen

Gesloten jeugdhulp
We krijgen in 2015 wederom vragen over gesloten jeugdhulp. Ook komt het signaal binnen dat 
kinderen zijn geplaatst in een gesloten instelling zonder rechtelijke machtiging. Op dit 
zorgwekkende signaal hebben we direct actie ondernomen. Onder andere door het schrijven 
van een brief naar de verantwoordelijke staatssecretaris en alle gesloten instellingen. 

Jeugdwet
Met ingang van 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor de jeugd en de financiering daarvan. 
Afgelopen jaar zijn we benaderd met vragen over de toegang tot de zorg en continuïteit van de 
zorg. 
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DEfENcE fOr GIrlS 

Versterking van de positie van meisjes en jonge vrouwen en 
structurele betere bescherming tegen seksueel en gender 
gerelateerd geweld. Daar staat het Defence for Girls initiatief 
voor. In onze programma’s staan meisjes en jonge vrouwen 
centraal, maar onze interventies strekken zich ook uit naar 
gemeenschappen, overheidsinstanties en non-gouvernementele 
organisaties en groepen. De kracht van onze programma’s is 
de samenwerking met onze lokale partners in Ghana, Liberia, 
Sierra Leone, Zambia en Ethiopië. We voeren projecten uit 
onder de vlag van het door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken gesubsidieerde Girl Power Programma (MFS II). Leidraad 
is het VN-Kinderrechtenverdrag, de African Charter on the 
Rights and Welfare of the Child, en het VN-Vrouwenverdrag.

2015 iN vOgeLvLuChT

Na vijf jaar loopt het Girl Power programma 
eind 2015 af. Een moment om samen met 
onze alliantiepartners terug te blikken, te 
reflecteren en vooruit te kijken. 

Een impressie van onze activiteiten: 

Kinderrechtenalliantie
girl Power Programma:  
5 jaar,
10 landen,  
1, 5 miljoen meisjes,
4 doelen: 
• stop geweld tegen meisjes
• economische zelfstandigheid
• betrokkenheid bij belangrijke besluiten
• en goed en toegankelijk onderwijs.

Februari | International Zero Tolerance Day
Vanuit Platform 6/2 organiseren we opnieuw 
de Internationale Dag van Zero Tolerance 
tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. hier 
vragen we aandacht voor de strijd tegen 
vrouwenbesnijdenis en geweld tegen vrouwen 
in Nederland en wereldwijd. Met het thema 
Obligation to protect staan de ontwikkelingen 
in de jeugdhulp, de nieuwe toestroom van 
vluchtelingen in Nederland en lobby als 
wapen tegen VGV, centraal. 

Februari | Girls’ Advocacy Alliance strategisch 
partner ministerie van Buitenlandse Zaken
Goed nieuws! In februari horen we dat de 
Girls’ Advocacy Alliance, die we vormen 

DEfENcE fOr GIrlS

“
Bij ons 

behandelen 
ouders hun 

dochters vaak 
anders dan hun 

zoons .
”
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Resulaten Girl Power Programma 
Met elkaar bereikten de programmapartners wereldwijd meer dan 1,5 miljoen meisjes met de 

volgende activiteiten: 
•	 we	stonden	239	opvangtehuizen	voor	slachtoffers	van	(seksueel)	geweld	en	mishandeling	in	

Bangladesh, Bolivia, Ethiopië, Nepal, Nicaragua, Pakistan en Sierra Leone met raad en daad 
bij;

•	 we	ondersteunden	meer	dan	1.000	lokale	kinderbeschermingssystemen;
•	 we	versterkten	16	‘socio	legal	defence	centers’	voor	slachtoffers	van	seksueel	en	gender	

gerelateerd geweld in Bolivia, Ethiopië, Ghana, Liberia, Sierra Leone en Nicaragua;
•	 we	ondersteunden	11	kindertelefoonlijnen	die	gezamenlijk	meer	dan	275.000	telefoontjes	

van kinderen beantwoordden;
•	 168	dorpen	werden	dankzij	succesvolle	lobby	door	Girl	Power	partners	vrij	verklaard	van	

kindhuwelijken;
•	 we	maakten	in	7	landen	de	productie	en	uitzending	mogelijk	van	nieuwsprogramma’s	voor	

en door kinderen;
•	 we	versterkten	3.800	spaar-	en	leengroepen	en	90	vrouwencoöperaties	met	in	totaal	meer	

dan 51.000 leden.

239

100

168 3.800

275.000

16

Leerpunten:
vergeet de jongens niet
het versterken van meisjesrechten maakt verschil voor 
een hele gemeenschap. Om de geleerde lessen uit het 
Girl Power Programma te kunnen gebruiken voor 
toekomstig werk op het gebied van meisjesrechten, 
hebben we samen met onze alliantiepartners ‘learning 
briefs’ geschreven: Versterken van meisjes: leren wat 
werkt, lessen uit het Girl Power Programma 2011-
2015. Een belangrijk leerpunt dat vrij snel in het 
programma naar voren kwam, was de participatie van 
jongens bij het programma. Bij de start van het 
programma stonden we al stil bij de mogelijke reacties 
van mannen en jongens. Zouden jongens zich niet 

achtergesteld voelen als er zoveel exclusieve aandacht werd besteed aan adolescente 
meisjes? hoe was dat te voorkomen? Een gegronde zorg, zo bleek bij een evaluatie in 2013, 
halverwege het programma. Jongens voelden zich inderdaad benadeeld en werden vervolgens 
bewuster bij het programma betrokken.

Resultaten Defence for Girls

2015 Liberia
Sierra 
Leone

ghana Zambia ethiopië Totaal

Meisjes en jonge vrouwen zijn 
bereikt door voorzieningen

1.095 1.300 9.800 1.000 5.100  18.295

Overheidsprofessionals bereikt 
door trainingen

20 48 93 30 29 220

Overheidspersoneel bereikt door lobby 5 33 111 75 32 256

Aantal jongens bereikt 35 250 4.045 250 2.253 6.833

samen met Plan Nederland en Terre des 
hommes is geselecteerd als strategisch 
partner door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

Mei | gevolgen Ebola-virus blijven voelbaar
het Ebola-virus dat in 2014 om zich heen 
greep, trekt ook dit jaar nog een diep spoor 
door Sierra Leone en Liberia. Naast de vele 
doden en de angst voor besmetting zijn ook 
de economische en sociale gevolgen ernstig. 
Onze lokale partners Defence for Children 
Sierra Leone en Defence for Children Liberia 
werken aan rouwverwerking voor wezen en 
vragen aandacht voor de positie van meisjes 
die willen terugkeren naar school en het 
groeiende geweld tegen meisjes als gevolg 
van de instabiele situatie in beide landen. 

September | overstromingen Freetown
Onverwacht hard treffen overstromingen de 
sloppenwijken van freetown (Sierra Leone) in 
september. het gebied waar veel van de 
meisjes van onze Girls Clubs wonen. 
Defence for Children Sierra Leone lobbyt bij 

de overheid ter plaatse voor betere 
bescherming. 

Oktober | Wereldmeisjesdag
Op 11 oktober wordt voor Wereldmeisjesdag 
aandacht gevraagd in Afrika. De Afrikaanse 
afdelingen van Defence for Children en 
ECPAT International vroegen aandacht voor 
gelijke rechten en kansen voor meisjes. Met 
discussies, optredens, radioprogramma’s en 
talkshows op televisie bereiken ze een breed 
publiek. 

December | winnaar Kindervredesprijs 
bezoekt Nederland
Op 11 december organiseren we een 
bijeenkomst de 17-jarige Kindervredesprijs-
winaar Abraham Keita uit Liberia. Samen met 
andere jongeren wisselt hij ideeën uit en 
bedenkt nieuwe oplossingen om kinder-
rechten te verdedigen. In Liberia is Abraham 
betrokken bij de programma’s van Defence 
for Children ter bescherming van de rechten 
van meisjes en jonge vrouwen.

uiTgeLiChT 

vijf jaar girl Power Programma: 
successen en leerpunten
Eind 2015 loopt het Girl Power Programma ten einde. Een mooi moment om de balans op te 
maken van vijf jaar werken aan de versterking van de rechten van meisjes en jonge vrouwen 
binnen de Kinderrechtenalliantie, bestaande uit Plan Nederland, Women Win, Child helpline 
International, ICDI, free Press Unlimited en Defence for Children – ECPAT Nederland. Onze rol 
in het programma is divers, we werken op verschillende niveaus. Met girls clubs maken we 
meisjes en jonge vrouwen bewust van hun rechten. We geven voorlichting over kinderrechten 
aan ambtenaren en onderwijskrachten, maar ook aan gezinnen en gemeenschappen. Op 
nationaal niveau proberen we de wetgeving ter bescherming van meisjes en jonge vrouwen te 
ontwikkelen. En heel praktisch geven we sociaal juridische ondersteuning aan slachtoffers van 
seksueel geweld. 

Op verschillende evaluatiemomenten in het programma krijgen we goede berichten: de 
bescherming van geweld tegen meisjes is verbeterd. Minstens zo belangrijk is dat veel meisjes 
geweld abnormaal zijn gaan vinden. Bovendien weten ze nu beter waar ze terecht kunnen als ze 
met geweld worden geconfronteerd. Ook de sociale en politieke participatie van meisjes en 
vrouwen is verbeterd. Op 10 december 2015 presenteert de alliantie de voorlopige resultaten 
tijdens het event ‘Speak out for Girl Power’. De totale resultaten presenteren we in 2016.
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‘Girl Power’ actief is. Meisjes en jonge vrouwen leren daar opkomen voor hun rechten. De 
deelnemers aan het project strijden tegen uithuwelijking, verkrachting en mishandeling en ze 
investeren in hun eigen toekomst. De meiden krijgen de kans om mee te praten in hun gezin 
en gemeenschap over beslissingen die hen aangaan. Ze leren dat ze waardevol zijn en dat zij 
rechten hebben. Inmiddels zijn er twaalf meisjesgroepen actief in Liberia, met meer dan 
driehonderd deelnemende meisjes. De afgelopen jaren is er dankzij het programma veel 
veranderd. Meisjes worden meer betrokken bij beslissingen. 

hULP AAN

78
meisjes en hun 

families

Succesverhaal uit Sierra Leone
Daadkrachtig en betrokken 
Weinig blijft Sierra Leone bespaard in 2015. De nasleep van de 
Ebola-uitbraak van 2014 is nog goed voelbaar. Veel kinderen hebben 
hun ouders aan de ziekte verloren en blijven kwetsbaar en alleen 
achter. Ook de verwoestende overstroming in de sloppenwijken van 
freetown eisen direct en indirect kind-slachtoffers. En juist in deze 
wijken werkt onze partner Defence for Children Sierra Leone met 
meisjes die zich hebben gemobiliseerd in Girls Clubs om op te komen 

voor de bescherming en ontwikkeling van meisjes. hoe daadkrachtig en betrokken deze 
meisjes zijn, blijkt uit hun onmiddellijke actie direct na de overstromingen. Met hun hulp maakt 
maakte onze partner een quickscan om grip te krijgen op de impact van de overstromingen op 
gezinnen in getroffen gebieden. In totaal zijn 78 meisjes en hun families die betrokken zijn bij 
onze programma’s getroffen. Zij hebben alles verloren inclusief hun woning. Twee van de in 
totaal 78 meisjes zijn gewond geraakt en hebben met behulp van Defence for Children Sierra 
Leone medische verzorging gekregen.

Succesverhaal uit ethiopië
Opzet kinderbeschermingssysteem
Voor een grote diversiteit aan deelnemers, jongerenorganisaties, scholen, politie en hotels 
organiseerden we in Ethiopië een workshop over hoe je zaken van gender gerelateerd geweld 
oppakt en goed doorverwijst. Stakeholders leren hoe ze betrokken kunnen zijn in de preventie, 
bescherming en rehabilitatie van kinderen door het bevorderen van samenwerking met 
kinderorganisaties. Ze spelen een actieve rol in de rehabilitatie van jonge slachtoffers van 
(seksueel) geweld door het identificeren van kinderen, het vervullen van hun 
beschermingsbehoeften en het de re-integratie met familieleden of de gemeenschap. 

Succesverhaal uit Zambia
Meisjesrechten via de radio 
Aandacht vragen via radioboodschappen voor meisjesrechten is een succes in Lundazi (op de 
grens met Malawi).Tijdens de radio uitzendingen wordt gepraat over gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen en het probleem van kindhuwelijken. Mensen bellen zelfs op om te vragen of ze 
kunnen deelnemen aan het project. Radio werkt goed en verschillende radiostations hebben 
zich aangesloten bij het Girl Power programma. Een van de stations, Radio Chikaya, bereikt 
zelfs meer dan 20.000 mensen. Deze onderwerpen zijn met de radio aandacht ook op de radar 
van andere NGOs, de overheid gaat nu ook zelf een campagne starten tegen kindhuwelijken.

het positieve effect van het betrekken van 
jongens bij meisjesrechten, blijkt uit het 
verhaal van de 17-jarige Liberiaan Abraham 
Keita, de elfde winnaar van de 
Kindervredesprijs. Liberia is het land met het 
hoogste aantal verkrachtingen van 
tienermeisjes ter wereld. Abraham wil hier 
verandering in brengen. hij woont in de 
grootste krottenwijk van de Liberiaanse 
hoofdstad Monrovia en strijdt samen met 
Defence for Children tegen seksueel 

misbruik van minderjarigen. hij werd op zijn negende jaar al lid van het Liberiaanse 
Kinderparlement. Van jongs af aan is Keita door Defence for Children getraind en gecoacht. De 
jonge prijswinnaar is uitgegroeid tot een rolmodel voor de honderden andere jongeren in de 
programma’s van Defence for Children, Liberia en ver daarbuiten. In december bezocht hij 
Nederland en wisselde samen met andere jongeren ideeën uit en bedacht nieuwe oplossingen 
om kinderrechten te verdedigen.

“
De situatie waarin ik leef en waarin ook vele 
andere kinderen in de wereld leven, is een 

grote inspiratiebron voo r mij. Ik zie dat als 
een mandaat om me uit te spreken voo r 

kinderenrechten.
”

Abraham Keita – winnaar Kindervredesprijs en verbonden aan de programma’s van 
Defence for Children in Liberia

Succesverhaal uit ghana
Gratis medisch onderzoek
Meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting of aanranding hoeven in de Ghanese 
plaats Obuasi niet langer te betalen voor medisch onderzoek. Dat is het resultaat van een 
lobby-campagne van Defence for Children Ghana. Slachtoffers die aangifte willen doen bij de 
politie, worden medisch onderzocht. Vrouwen moeten daarvoor zelf betalen. Geld dat ze niet 
hebben. De drempel om aangifte te doen is al hoog, het te betalen bedrag maakt de drempel 
zo mogelijk nog hoger. We hopen dat het voorbeeld in Obuasi navolging krijgt in andere 
ziekenhuizen in het land. het is een belangrijke stap voorwaarts voor meisjes om een zaak te 
maken tegen hun verkrachters. 

Succesverhaal uit Liberia 
Investeren in je eigen toekomst
Liberia heeft uitgebreide wetgeving op gebied 
van kinderrechten en tegelijk is het een van 
de armste landen ter wereld met een hoog 
aantal tienerverkrachtingen. Seksueel geweld 
is aan de orde van de dag, zo ook in de stad 
Tubmanburg in het noordwesten van Liberia, 
waar Defence for Children met het project 
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“
We geloven in de kracht van meisjes en 

stimuleren z e om die kracht te herkennen 
en gebruiken. Maar ook lokale chief s , 

sociaal werkers , scho len, po litie, hebben 
allemaal een ro l te vervullen om gender 

gerelateerd geweld aan te pakken. Wij 
helpen z e de juiste ro l te vervullen, met 

elkaar in gesprek te gaan en doo r te 
verwijz en. Zo ontstaat een 

kinderbeschermingssysteem binnen de 
gemeenschap. Dit gebeurt niet van de een 

o p de andere dag. Maar elke keer een stapje 
brengt ons een heel eind.

”
 Sharon Detrick – programmamanager Defence for Girls

Onze partners

Plan Nederland – Child helpline International – free Press Unlimited 
– Women Win – federatie Somalische Associaties Nederland – Pharos 
– Vluchtelingen Organisaties Nederland – The Association of European 
Parliamentarians with Africa – Defence for Children - Ghana – Defence 
for Children - Liberia – Defence for Children - Sierra Leone – Children in 
Need Network – forum on Sustainable Child Empowerment – Ghana 
NGOs Coalition on the Rights of the Child – Ministerie van 
Buitenlandse Zaken – Terre des hommes Nederland – 
Nationale Postcode Loterij – UNICEf Nederland – 
Universiteit Leiden – International Child Development 

Initiatives – KidsRights

“
Bij ons behandelen ouders hun dochters 

vaak anders dan hun zoons . Ze denken dat 
hun zoons helden zijn en geven hen meer 

aandacht. Ze ko pen eten en kleding voo r z e 
en als het geld o p is , krij gen de meisjes 

niets .
”

Zula (12 jaar) – lid Girls Club Sierra Leone

girls Advocacy Alliance: 
het werk van het Defence for Girls Initiatief gaat dóór
Goed nieuws: van 2016 tot 2020 gaan we samen met Plan Nederland en Terre des hommes 
een nieuw partnerschap aan om de rechten van meisjes en jonge vrouwen te versterken in de 
Girls Advocacy Alliance. Deze alliantie gaat de positie van meisjes en jonge vrouwen 
verstevigen door middel van pleiten en beïnvloeden, in samenwerking met de Nederlandse 
overheid. De Girls Advocacy Alliance is als één van de 25 maatschappelijke organisaties of 
allianties geselecteerd als strategisch partner door het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

“
Dit nieuwe beleidskader heef t een heel 

andere insteek dan het tweede 
Medefinancieringsstelsel, omdat we ons nu 

alleen maar gaan richten o p pleiten en 
beïnvloeden. Voo r ons stond meteen vast 

dat we o pnieuw met Defence fo r Childeren 
wilden werken. Jullie zijn een echte 
lo bbyclub, en dat is precies wat nu 

gevraagd wordt.
”

 Monique van ’t Hek – directeur Plan Nederland
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bEHEEr EN OrGANISAtIE

Algemeen
Defence for Children kijkt terug op een jaar waarin de interne organisatie verder is versterkt.
Trots zijn we op onze gedreven, professionele medewerkers, die zich vasthoudend inzetten voor 
kinderrechten. Ondanks de hoge werkdruk is het ziekteverzuimpercentage laag. 
financieel hebben we het boekjaar 2015 positief kunnen afsluiten met een bedrijfsresultaat 
van € 150.767. hierdoor wordt onze vermogenspositie weer iets sterker.

Ontwikkeling beheer en organisatie
In 2015 is verder gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van het managementinformatiesysteem. 
Tevens zijn de voorbereidingen getroffen om vanaf 2016 via IATI onze verantwoording, zowel 
financieel als inhoudelijk transparanter te maken. We starten in 2016 met onze partner-
organisaties met twee vijfjarige programma’s: de Girls Advocacy Alliance en Down to Zero.

Personeel
In 2015 is de personele bezetting aanzienlijk toegenomen van 22 fte’s naar 26 fte’s. Dit heeft 
onder andere te maken met extra ondersteuning van de inhoudelijke teams, mede doordat er 
een aantal nieuwe projecten gestart zijn. Bovendien heeft Defence for Children in het jaar 2015 
de secretariële ondersteuning geboden aan het Better Care Netwerk en de werkgroep Kind in 
azc. 

Per 31 december 2015 had Defence for Children 31 medewerkers in dienst, waarvan 24 
vrouwen en 7 mannen (20, respectievelijk 5 in 2015).

2015 2014

Aantal medewerkers jaareinde 31 25

Gemiddeld aantal fte’s 26 22

het aantal medewerkers met een vast dienstverband is ten opzichte van 2014 gestegen van 
15 naar 17 medewerkers. het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband is ook 
gestegen in 2015 en wel van 10 naar 14 medewerkers.

14 Stagiaires hebben in het jaar 2015 hun medewerking verleend aan de diverse activiteiten 
van Defence for Children. 7 daarvan werden begeleid door het team Jeugdrecht, 6 door het 
team Migratie en 1 door het team Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting. De stagiaires kregen 
voor hun werkzaamheden een bescheiden stagevergoeding. Ook hebben er een aantal 
studenten de mogelijkheid gehad om hun afstudeeropdracht bij Defence for Children uit te 
werken.
Waar het kan maakt Defence for Children gebruik van vrijwilligers, waarvan een 2 tal 
structureel. Verder wordt het team Uitbuiting ondersteund door de Ecpat Youth Group. Zij 
houden zich voornamelijk bezig met het geven van voorlichting op scholen en ondersteunen 
bij campagnes en beurzen, waarvan de vakantiebeurs de belangrijkste is.

Ziekteverzuim
het ziekteverzuimpercentage is in 2015 gestabiliseerd naar 1,99%. Wij zijn er trots op, dat 
ondanks de hoge werkdruk, het ziekteverzuim zo laag is. het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg 
ruim 4 dagen per ziektegeval.

Oktober 2015
editie vice versa Special
Sailing on a new tack

September 2015
hOMe Times, Bo area, Sierra Leone
DCI deals with more than 70 sexual cases in 8 months 

Oktober 2015
editie vice versa Special
Meisjes vol zelfvertrouwen

Oktober 2015
editie vice versa Special
highlights uit het Girl Power Programma
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•	 Aansprakelijkheidsverzekering;
•	 Brand/diefstalverzekering	voor	de	inventaris;
•	 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
•	 Ziekteverzuimverzekering.

Financieel beleid
Transparantie en efficiëntie
Defence for Children is afhankelijk van het vertrouwen van ministeries, private fondsen, collega-
organisaties en donateurs. Meer en meer worden eisen gesteld aan de financiële 
verantwoording en naar de impact van ons werk. In 2015 is de start gemaakt om, zoals veel 
organisaties, onze verantwoording naar buiten te laten ondersteunen met IATI. Dit is een 
applicatie, die het mogelijk maakt consistent en transparant verantwoording af te leggen. 
Daarnaast vindt er maandelijks een financiële analyse plaats en wordt er per kwartaal formeel 
naar het bestuur gerapporteerd over de financiële status van de organisatie en de stand van 
zaken van de lopende werkzaamheden.
De jaarrekening word door een externe accountant gecontroleerd en parallel aan dat proces 
vindt ook een extra onderzoek door de accountant plaats met betrekking tot lopende financiële 
en organisatorische processen. Van die bevindingen wordt een managementletter met 
aanbevelingen door de accountant aan het bestuur aangeboden. Van enkele grote programma’s 
vindt er ten behoeve van de donor jaarlijks een separate accountantscontrole plaats.
het interne proces voor het verrichten van financiële transacties, is verder geoptimaliseerd, 
zodat het ‘vier-ogen’ principe niet alleen op papier, maar ook bij het online bankieren digitaal 
wordt toegepast.

Interne monitoring
Maandelijks worden de inkomsten en uitgaven van de organisatie gemonitord. De 
projectmanagers van de verschillende teams analyseren de verschillen en nemen initiatief tot 
bijstelling, als dat noodzakelijk is. Per kwartaal worden in samenwerking met hoofd financiën 
de managementrapportages opgesteld die besproken worden in het managementteam (MT). 
Mede aan de hand van de kwartaalrapportages legt de directeur verantwoording af aan het 
bestuur.

Projectpartners
Voor de uitvoering van met name de internationale projecten werkt Defence for Children met 
projectpartners. Bij de ontwikkeling van een project wordt nagegaan op welke wijze de beste 
resultaten behaald kunnen worden en wie welke activiteiten dient uit te voeren. Bij de keuze 
van de projectpartner beoordeelt Defence for Children de beheers capaciteit van de 
projectpartner. Alle rechten en verplichtingen worden vastgelegd in een contract. In dit contract 
wordt tevens verwezen naar het Sanctiebeleid, het Antifraude- en het Anticorruptiebeleid dat 
Defence for Children hanteert. 

Klachtenregeling
Defence for Children heeft een beleid, dat erop gericht is om continue te werken aan 
verbeteringen in haar werk. Externen kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van 
Defence for Children. Een klacht wordt zeer serieus genomen en we behandelen deze 
vertrouwelijk. Evenals in 2014 is er in 2015 één klacht geweest in relatie tot ons werk op de 
Kinderrechtenhelpdesk. Wij hebben deze klacht uiterst serieus genomen en adequaat opgevolgd. 

Bestuur en algemeen directeur
het bestuur ziet toe op het functioneren van de directeur en op de organisatie als geheel. het 

Loopbaanontwikkeling
De medewerkers van Defence for Children zijn het kapitaal van de organisatie. het is van groot 
belang om hen in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen. Niet alleen op inhoud, 
maar ook wat betreft verschillende voor de organisatie belangrijke zaken als project monitoring 
en evaluatie en managementvaardigheden. In 2015 is er nog te weinig gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om bij te scholen op kosten van de organisatie.
Defence for Children heeft per 1 juli 2015 het individuele loopbaanbudget geïntroduceerd. het 
loopbaanbudget houdt in dat de werkgever per maand een bepaald percentage van het bruto 
loon van de individuele werknemer reserveert voor loopbaanontwikkeling. De opbouw is 
gemaximaliseerd tot 36 maanden. De scholingsbehoefte van de medewerkers wordt vanaf het 
najaar 2015 in de functionerings- en beoordelingssystematiek structureel geborgd, om de 
persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren.

Bhv
Drie medewerkers van Defence for Children zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener, waarvan één 
medewerker een gediploneerd EhBO-er. Zij dragen, met de bedrijfshulpverleners van de andere 
organisaties die in het Kinderrechtenhuis gehuisvest zijn, de verantwoordelijkheid voor de 
eerste hulp aan de gebruikers van het pand en zijn verantwoordelijk voor een veilige ontruiming 
indien het pand ontruimd zou moeten worden.

Beloning
Defence for Children volgt de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, heeft een eigen 
personeelsreglement en een eigen salarisregeling die een afgeleide is van de cao. Voor de 
vergoeding van een vergoeding reiskosten woon-werkverkeer wordt de praktische regeling van 
de belastingdienst gehanteerd. Werknemers zijn deelnemer in het Pensioenfonds voor Zorg en 
Welzijn.

het directeurssalaris van Defence for Children is tevens gebaseerd op de cao. De directeur 
was in 2015 ingeschaald in schaal 15, periodiek U1. het bruto jaarsalaris van de directeur 
bedroeg in 2015 Euro 104.906; de werkgeversbijdrage aan het pensioen bedroeg in 2015 
Euro 11.062, zodat de totale loonkosten voor 2015 voor de directeur Euro 115.968 
bedroegen. En daarmee blijft het salaris ruim binnen de norm van de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (maximaal Euro 178.000 
inclusief pensioenbijdrage van de werkgever).

Personeelsvertegenwoordiging
De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat uit 5 leden. In 2015 hebben zij vier keer een 
overleg met de directeur gevoerd. Er is gesproken over onder andere het jaarplan 2016, de 
meerjarenbegroting 2016 – 2020, het jaarverslag en de jaarrekening 2014, de fondsenwervings-
strategie en over een eventuele verandering van het bestuursmodel naar het Raad van Toezicht 
model. Naast de PVT heeft Defence for Children ook een vertrouwenspersoon en een preventie-
medewerker. De vertrouwenspersoon is in 2015 voor één zaak benaderd door medewerkers.

verzekeringen
Defence for Children vindt het belangrijk dat haar medewerkers en bestuurders in een veilige 
omgeving kunnen werken. Daarom heeft de organisatie diverse personeelsverzekeringen als 
algemene verzekeringen afgesloten om verschillende risico’s af te dekken en de continuïteit te 
waarborgen. het gaat om de volgende verzekeringen:
•	 Ongevallenverzekering	voor	werknemers	en	vrijwilligers;
•	 Zakenreisverzekering	voor	werknemers	en	derden;
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I.P. Tuinenburg – Bestuurslid
•	 Functie:	Directeur	NSGK	(Nederlandse	Stichting	voor	het	Gehandicapte	Kind)
•	 Nevenfuncties:	Lid	Dagelijks	Bestuur	Stichting	Collectenplan	en	Duo-raadslid	PvdA	gemeente	

Lansingerland

M.H.A. Strik – Bestuurslid
•	 Functies:	Universitair	docent	migratierecht,	Radboud	Universiteit	Nijmegen,	vanaf	juni	2015	

fractievoorzitter van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer
•	 Nevenfuncties:	Lid	van	de	Raad	van	toezicht	van	De	Woningstichting,	Wageningen,	Voorzitter	

van de klachtencommissie van Stichting VluchtelingenWerk Gelderland, Voorzitter van 
kunstenaarscollectief De Waterlanders

A.C. Quik-Schuijt - Bestuurslid 
•	 Nevenfuncties:	Voorzitter	van	de	Stichting	Asielzoekers	en	Vreemdelingen	in	Zeist	(SAVIZ) 

en Adviseur, tevens begeleider Omgangshuizen Utrecht en Zeist
•	 Voorheen:	Kinderrechter	in	Utrecht
•	 Voorheen:	tot	9	juni	2015	lid	van	de	SP-fractie	in	de	Eerste	Kamer

C.J. Bakker – Bestuurslid
•	 Functie:	Voorzitter	Raad	van	Bestuur	Nederlands	Jeugdinstituut
•	 Nevenfuncties:	Bestuurslid	Stichting	Expertisecentrum	Ontwikkeling,	Opvang	en	Onderwijs/	

ECO3, Lid curatorium bijzondere leerstoel ‘mediaopvoeding’ Erasmus Universiteit, 
Lid curatorium bijzondere leerstoel ‘Monitoring en innovatie jeugdzorg’ Rijksuniversiteit 
Groningen, Voorzitter vakjury Nationale Jeugdzorgprijzen, Voorzitter begeleidingscommissie 
Canon Jeugdzorg

De leden van het bestuur zetten hun ervaring en kennis belangeloos in. Zij ontvingen in 2015 
geen vergoeding voor hun functie. Reiskosten die gemaakt worden voor Defence for Children 
kunnen worden gedeclareerd.

externe adviseurs Defence for Children
Prof. Mr. Dr. Karin Arts Professor aan het Institute of Social Studies, hoogleraar 

International Law and Development
Akila Aggoune Member Advisary Board Defence for Children-

International
Prof. Dr. herman Baartman Emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
Rina Beers Senior Beleidsmedewerker federatie Opvang
Drs. Marianne Begemann Jeugdarts, adviseur mensenrechten en gezondheid
Prof. Mr. Pieter Boeles Emeritus hoogleraar immigratierecht Universiteit Leiden
Mr. Drs. Yannick van den Brink Promovendus Universiteit Leiden
Mr. René Bruin hoofd UNhCR Nederland
Prof. Mr. Drs. Mariëlle Bruning hoogleraar Jeugdrecht Universiteit Leiden
Mr. Nigel Cantwell Member Advisary Board Defence for Children-

International
Mr. Dr. Goos Cardol Juridisch adviseur voor de Kinderbescherming
Christine Cornwell Member Advisary Board Defence for Children-

International
Prof. Mr. Jaap Doek Member Advisary Board Defence for Children-

International

bestuur ziet erop toe dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd en let 
daarbij in het bijzonder op een efficiënte bedrijfsvoering. De taken van het bestuur en directeur 
zijn vastgelegd in een bestuurs- en directiereglement. 

Aloys van Rest is algemeen directeur van Defence for Children. hij is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van strategie en beleid en stelt plannen en begrotingen op die door het bestuur 
worden vastgesteld. Bij de uitvoering van zijn taken wordt hij ondersteund door het 
managementteam dat bestaat uit de programmamanagers en het hoofd financiën. het bestuur 
voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. Een delegatie van het bestuur 
spreekt minimaal 1 x per jaar met de Personeelsvertegenwoordiging en brengt daarvan verslag 
uit in het bestuur.

De veranderingen en professionalisering binnen de organisatie vinden plaats onder het 
toeziend oog van het bestuur. het bestuur heeft in 2015 vier maal vergaderd. De belangrijkste 
onderwerpen op de agenda waren:
•	 Het	jaarverslag	2014	en	de	jaarrekening	2014	(in	aanwezigheid	van	externe	accountant).
•	 De	begroting	2016	en	het	jaarplan	2016.
•	 Inhoudelijke	en	financiële	maand-	en	kwartaalrapportages.
•	 De	eerste	discussies	m.b.t.	het	gewenste	bestuursmodel 

(wel/niet Raad van Toezichtmodel).
•	 De	jaarlijkse	evaluatie	van	de	directeur	met	gebruikmaking	van	input	vanuit	de	organisatie	

via de Personeelsvertegenwoordiging.
•	 Actuele	ontwikkelingen.

Samenstelling bestuur
het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van de directeur 
kunnen functioneren als goede beleidsbepalers, goede toezichthouders en adviseurs.

In 2015 bestond het bestuur uit de volgende leden:
•	 C.A.P.	Weeda
•	 D.J.H.G.	Vijgen	
•	 G.J.B.	de	Haas
•	 I.P.	Tuinenburg
•	 M.H.A.	Strik
•	 A.C.	Quik-Schuijt
•	 C.J.	Bakker

Functies en nevenfuncties bestuur
C.A.P Weeda – Voorzitter
•	 Functie:	Beroepsmatig	betrokken	bij	het	actieplan	professionalisering	jeugdzorg	en	de	

richtlijnontwikkeling binnen de jeugdzorg.
•	 Nevenfunctie:	Lid	Commissie	bezwaar	en beroep	van	de	Raad	voor	Rechtsbijstand.

D.J.H.G. Vijgen – Penningmeester
•	 	Functie:	Directeur	Participatiefonds	en	Vervangingsfonds.	

G.J.B. de Haas – Bestuurslid 
•	 Functie:	Programmamanager	Basiszorg	en	Specialistische	Zorg	bij	de	Vereniging	Bedrijfstak	

Zorg Kennemerland, Amstelland & Meerlanden
•	 Nevenfunctie:	Bestuurslid	van	Stichting	Heilige	Geest-	of	Arme	Wees-	en	Kinderhuis	Leiden
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Prof. Dr. francien Lamers-Winkelman Emeritus hoogleraar kindermishandeling aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam

Prof. Dr. Micha de Winter hoogleraar Pedagogiek Universiteit Utrecht
Dr. Elianne Zijlstra Onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen
Mr. Kartica van der Zon Onderzoeker Universiteit Leiden

COMMuNiCATie

De afdeling Communicatie ondersteunt in 2015 verschillende projecten en campagnes die 
Defence for Children alleen of in samenwerking met partners uitvoert. Ook begeleidt de 
afdeling de productie van verschillende publicaties en websites. In 2015 voedt de afdeling de 
media over ontwikkelingen op het gebied van kinderrechten en agendeert zij 
kinderrechtenschendingen en andere actuele ontwikkelingen.

Right! 
Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind is het (papieren) magazine van Defence for 
Children dat zich richt op de brede groep van professionals die met kinderen en jongeren 
werken of zich bezighouden met jeugdbeleid. De productie van het tijdschrift gebeurt in eigen 
beheer. De drie edities van Right! die in 2015 verschenen, droegen bij om kennis over 
kinderrechten te versterken en te verspreiden. De derde editie van het jaar verschijnt in de 
vorm van een special, over de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité aan de 
Nederlandse overheid. 

Nieuwsbrief
Tweewekelijks wordt er een digitale nieuwsbrief verspreid aan betrokken professionals, 
waaronder advocaten, journalisten en beleidsmakers. In 2015 zijn er twintig edities 
verschenen, met het laatste nieuws op het gebied van kinderrechten. Er zijn daarnaast vier 
specials verschenen over de 17-jarige Abraham Keita de internationale Kindervredesprijs 
winnaar die is verbonden aan de programma’s van Defence for Children Liberia. In december 
hebben we hem in Nederland uitgenodigd om met andere jongeren te discussiëren over wat zij 
kunnen doen om kinderrechten te verdedigen in conflictsituaties.  

Websites
Defence for Children beheert verschillende 
websites, waarvan de belangrijkste zijn: 
www.defenceforchildren.nl
www.kinderrechten.nl
www.illegaalkind.nl
www.kinderenintel.nl
www.scepnetwork.org
www.corestandardsforguardians.com 

Er wonen ongeveer 40.000 kinderen in een 
pleeggezin of in een jeugdinstelling. Als deze jongeren 18 jaar worden en de jeugdhulp stopt, 
dreigen zij in een gat te vallen. Zij laten sinds 2015 via www.imready.nl aan beleidsmakers 
weten waar zij behoefte aan hebben om zelfredzaam te worden. Defence for Children beheert 
deze website. het handboek Internationaal Jeugdrecht is gekoppeld aan  
www.defenceforchildren.nl en www.kinderrechten.nl en daar online doorzoekbaar. Een keer 
per kwartaal verschijnt een nieuwsbrief met aanvullende jurisprudentie op het handboek. 

Drs. Marjon Donkers Zelfstandig adviseur preventie kindermishandeling en 
huishoudelijk geweld

Mr. Dr. Jo Dorscheidt Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen
Marc Dullaert, MBA De Kinderombudsman
Mr. Drs. Reinier feiner Advocaat Jeugd(straf)recht
Mr. Pim fischer Directeur fischer Advocaten
Mr. Lennie haarsma Trainer 
Jana hainsworth, MSCI Secretaris-generaal van Eurochild
Dr. Maria herczog Phd Senior Technical Advisor at Beter Care Network
Drs. Majorie Kaandorp Projectcoördinator Kinderrechten UNICEf Nederland
Prof. Dr. Mr. Margrite Kalverboer Bijzonder hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 

15 mei 2016 Kinderombudsman
Dr. Moushira Khattab Member Advisary Board Defence for Children-

International
Mr. Drs. Jeannette Kok Advocaat personen- en familierecht
Mr. Drs. Maria de Jong-de Kruijf Docent Jeugdrecht Universiteit Leiden
Prof. Dr. Peter van der Laan Bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam
Prof. Dr. francien Lamers Emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. Mr. Ton Liefaard hoogleraar Kinderrechten Universiteit Leiden
Prof. Dr. Kristoffel Lieten Emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Mr. Manuela Limbeek Docent Jeugdrecht Universiteit Leiden
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kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie
Myra ter Meulen Zelfstandig adviseur preventie kindermishandeling en 

huishoudelijk geweld
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Mr. Ieta Polman IP Begeleiding
Prof. Dr. Maartje Raijmakers hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Drs. Adrianne van Rheenen GZ Psycholoog Raad voor de Kinderbescherming
Prof. Dr. Conny Rijken hoogleraar Tilburg University
Prof. Mr. Peter Rodrigues hoogleraar Immigratierecht Universiteit Leiden
fietje Schelling Zelfstandig adviseur ervaringsdeskundigheid
Terry Smith Adviseur Separated Children in Europe Programme
Prof. Dr. Luc Stevens Directeur Nivoz
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Drs. Caroline Vink Senior beleidsadviseur NJI
Drs. Margreet Visser Coördinator en klinisch psycholoog KJTC, haarlem
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Mr. Drs. Marjan Wijers Onderzoeker en consultant mensenhandel en 
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DOElStEllINGEN 2016

1.  ALgeMeeN

We hebben goede resultaten geboekt in 2015. Toch zullen we in 2016 onverminderd de positie 
van kwetsbare kinderen blijven proberen te versterken. Dat doen we door gerichte lobby en 
pleitbezorging op de verbetering van wetgeving, beleid en dagelijkse praktijk, zowel gericht op 
individuen, groepen als instituten. Een extra inspanning zullen wij doen, om de positie en 
rechten van kinderen van vluchtelingen te beschermen. In Nederland, maar ook met onze 
collega’s in andere Europese landen. 

In 2016 starten twee grote programma’s gericht op ons internationale werk:
•	 De	Girls	Advocacy	Alliance,	samen	met	Terre	des	Hommes	en	Plan	Nederland	(penvoerder)	

zal de komende 5 jaar gericht zijn op de verbetering van kinderrechten in Sierra Leone, 
Liberia, Ethiopië en Ghana. Ook zal het programma aandacht hebben voor regionale lobby 
strategieën. 

•	 Het	programma	‘Down	to	Zero’	partners	zal	zich	afspelen	in	Zuidoost-Azië	en	Latijns-
Amerika. In dit programma staat het bestrijden van (seksueel) geweld tegen meisjes 
centraal.

Defence for Children is als netwerkorganisatie gebaat bij duurzame partnerschappen. Vanuit 
onze juridische expertise zullen wij in toenemende mate meerjarige overeenkomsten sluiten, 
gericht op vluchtelingenkinderen, kinderen in gesloten instellingen, gehandicapte kinderen en 
kinderen die extra steun nodig hebben in de jeugdhulp.

Wij werken vanuit de Kinderrechtenhelpdesk, het fundament van ons werk.
Van daaruit wordt, waar nodig, extra onderzoek verricht en zullen we met deze informatie onze 
pleitbezorging voor kinderen vorm en inhoud geven. In 2016 zullen we onderzoek doen naar de 
klanttevredenheid onder professionals en kinderen, die via de Kinderrechtenhelpdesk contact 
met ons hebben gehad.

Defence for Children participeert ook weer in 2016 in verschillende coalities voor verschillende 
doelgroepen. Via het Kinderrechtencollectief zullen we het regeringsbeleid (in het verlengde van 
de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité) kritisch volgen en zullen we de overheid, 
gemeentes en instellingen adviseren om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren.

Via de Werkgroep Kind in azc zullen we de situatie van vluchtelingenkinderen in de opvang 
volgen. Krijgen zij wel onderwijs, gezondheidszorg en bescherming?
De gedwongen verhuizingen van vluchtelingenkinderen die gemiddeld een keer per jaar 
verhuizen blijft een punt van aandacht. het aantal keer dat kinderen gedwongen moeten 
verhuizen is zorgelijk hoog en moet vanuit het belang van het kind omlaag.

Als gevolg van de ‘nieuwe’ vluchtelingen leek in 2015 de aandacht voor de al meer dan vijf jaar 
in Nederland gewortelde kinderen vanuit de politiek te verslappen. We zullen blijvend aandacht 
vragen voor deze kwetsbare groep, die al zolang in grote onzekerheid leeft.
het versterken van het internationale werk van ECPAT en Defence for Children blijft onverkort in 
2016 onze aandacht vragen. Dat doen we mede door Europese programma’s te ontwikkelen. 
het MATRA-programma in Kosovo loopt in 2016 af, maar heeft zoveel potentie, dat we hopen in 
overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken dit programma te kunnen continueren. 

Bezoekersaantallen 
De website kan per maand rekenen op gemiddeld 11.375 unieke bezoekers. Een totaal aantal 
bezoeken per maand van gemiddeld 24.624 die in totaal gemiddeld 4,2 pagina’s bezoeken. 

Social Media
facebook DefenceforChildrenNL en Twitter @DefenceChildren winnen steeds meer in belang 
om kinderrechten onder de aandacht te brengen. Beiden groeien in 2015, het aantal likes op 
facebook stijgt naar 1.899 (was 1.350) en het aantal volgers op Twitter stijgt naar 4.100. (was 
3.300). In de campagne Don’t Look Away tegen kindersekstoerisme worden sympathisanten 
opgeroepen om dit uit te dragen. Op een stuk papier schrijven zij #DONTLOOKAWAY of ergens 
op een arm of hand en vervolgens een selfie maken en uploaden en delen. Dit had een groot 
bereik.

  
2014      1.350         3.300

2015      1.899    
 

   4.100

Communicatie met belanghebbenden
Defence for Children heeft een breed netwerk van contacten op verschillende niveaus. Wij 
leggen verantwoording van ons werk af aan belanghebbenden, betrokkenen en stakeholders. 
In rapportages doen we rechtstreeks verslag van onze projecten aan betrokken partners. 
Resultaten hiervan zijn terug te vinden in ons jaarverslag, op onze website, in nieuwsbrieven en 
persberichten. Verder worden we geregeld uitgenodigd om presentaties te geven, trainingen te 
verzorgen, advies te geven en onze deskundigheid in te brengen. Zo maken we deel uit van een 
groot netwerk van organisaties, deskundigen, media, beleidsmakers en politici, waarin wij 
continu laten zien wat onze meerwaarde is op het gebied van kinderrechten. 

Media
Wanneer Defence for Children misstanden of verbeterpunten in beleid rondom kinderrechten 
signaleert, zoekt zij de media op. In 2015 Krijgt Defence for Children veel media-aandacht, wij 
zijn 32 keer op televisie, 35 keer op de radio, 50 keer in landelijke kranten, 110 keer in lokale 
kranten en 12 keer in tijdschriften en magazines. Een selectie van de nieuwsuitingen is per 
hoofdstuk uitgelicht. 
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6.  BegROTiNg 2016

Begroot 2016

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving 788.000
Baten uit acties van derden 949.000
Subsidies van overheden 1.988.000
Rentebaten en baten uit beleggingen 3.000
Som der baten 3.728.000

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht 800.000
Seksuele exploitatie en Kinderhandel 960.000
Vreemdelingenrecht & migratie 350.000
Girl Power-Programma 960.000

 
3.070.000 

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 30.000
Kosten acties derden 30.000
Kosten verkrijging subsidies overheden 20.000

80.000
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie  416.000

Som der lasten 3.566.000 

Resultaat  162.000 

De begroting 2016 laat een positief resultaat zien van € 162.000.

hetzelfde geldt voor onze jarenlange ervaring in Oekraïne. Wij willen de NGO’s in Oekraïne 
zodanig versterken, dat zij meer invloed krijgen in het realiseren van betere wetgeving en 
beleid. Uiteindelijk zal dit tot uitdrukking komen in een betere toepassing daarvan in de 
dagelijkse praktijk. Maar we proberen ook het SCEP (Seperated Children in European 
Programme) netwerk in Europa te versterken. Als voorzitter van dit netwerk in 28 Europese 
landen zullen wij vernieuwde initiatieven nemen om de alleenstaande minderjarige asielzoekers 
op Europees niveau te beschermen.

2.  PARTNeRS

Defence for Children werkt bijna altijd samen met andere kinderrechtenorganisaties. het 
streven is om die netwerken te versterken en te verbreden, zodat de effectiviteit en impact van 
ons werk nog groter kan worden. 

3.  COMMuNiCATie

Defence for Children komt veel in de media. Meestal als gevolg van schrijnende individuele 
zaken. Wij zullen daarbij altijd onze strategie richten op alle kinderen, die zich in vergelijkbare 
omstandigheden verkeren. Met een vernieuwde huisstijl zullen we in 2016 de corporate 
communicatie en de positionering nog sterker neerzetten.

4.  ORgANiSATie

De organisatie is in 2015 versterkt om de toename in complexe helpdeskzaken en de 
uitvoering van nationale en internationale programma’s goed te borgen.
Met IATI wordt in 2016 een nieuwe applicatie geïntroduceerd, die het mogelijk maakt meer 
transparant te communiceren over projectvoortgang en de impact van ons werk.
Gezien de financiële structuur, waarbij veel werkzaamheden op jaarbasis gefinancierd worden 
door donoren, blijft een flexibele schil in het personeelsbestand noodzakelijk. Daarnaast is het 
personeelsbeleid erop gericht om het ziekteverzuim laag te houden (rond 2%).
Met de introductie van een nieuwe projectenadministratie is er in 2016 maandelijks inzicht in 
de financiële situatie van de organisatie (liquiditeit en solvabiliteit). Er vindt een betrouwbare 
kwartaalrapportage plaats aan het bestuur waarin naast de financiële voortgang ook de 
inhoudelijke voortgang van projecten wordt gemonitord.
het bestuur zelf heeft besloten om in 2016 te onderzoeken of een structuur gebaseerd op het 
Raad van Toezicht-model voor de huidige organisatie beter past.

5.  FiNANCiëN

Defence for Children heeft een solide begroting voor 2016. Met de meerjarige programma’s in 
Nederland en ook internationaal is de financiële basis versterkt. Toch blijft een groot deel van 
de inkomsten gebaseerd op éénjarige overeenkomsten met donoren, hetgeen ons 
meerjarenperspectief altijd enigszins onzeker maakt. het beleid blijft er dan ook op gericht met 
bestaande en nieuwe partners meerjarige afspraken te maken. 
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fINANcIEEl JAArVErSlAG

iNLeiDiNg

In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de baten en bestedingen van Defence for 
Children in 2015. Dankzij een aantal grote bijdragen is dit jaar aanzienlijk beter geëindigd. 
Defence for Children heeft de reserves, zij het bescheiden, kunnen verhogen.

BATeN

De totale baten zijn gestegen van € 4.722.364 in 2014 naar € 5.879.820 in 2015. De baten 
van Defence for Children waren nog nooit zo hoog. Ten opzichte van de begrote baten van 
€ 3.325.000 zijn de totale baten € 2.554.820 hoger uitgevallen, door een extra financiering 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving zijn min of meer gelijk gebleven. De baten uit eigen 
fondsenwerving bestaan voornamelijk uit geoormerkte bijdragen van organisaties en 
instellingen. De gerealiseerde baten uit eigen fondsenwerving vallen ruim € 3.000 hoger 
uit dan begroot, maar zijn € 4.353 lager dan in 2014.

Baten uit acties van derden
De baten uit acties van derden zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald met ruim 15% van 
€ 1.162.899 in 2014 naar € 985.941 in 2015. Ten opzichte van de begroting zijn de baten uit 
acties van derden gestegen met een bedrag van ruim € 185.000. Conform vorig jaar heeft 
Defence for Children een structurele bijdrage ontvangen van de Nationale Postcode Loterij van 
€ 500.000. De baten verkregen van fondsenwervende instellingen presenteren wij gescheiden 
van de baten van de Nationale Postcode Loterij, omdat het onvergelijkbare inkomsten zijn.

Subsidies van overheden
De subsidies van overheden zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen van € 3.023.074 in 2014 
naar € 4.363.726 in 2015. Ten opzichte van de begroting zijn de subsidies met 118% 
gestegen. Dat de baten zijn gestegen is met name een gevolg van extra fondsen van het 
ministerie van Buitenlandse zaken. 

Baten beleggingen
De baten uit beleggingen bestaan uit rente op liquide middelen. De rentestand is ook in 2015 
uiterst laag geweest in Nederland, waardoor ook deze baten beperkt zijn.

BeSTeDiNgeN

De totale bestedingen zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen van € 4.514.239 naar 
€ 5.729.054. Ook de bestedingen van Defence for Children zijn nog niet zo hoog geweest. Een 
gedetailleerde specificatie van de kosten per bestemming is terug te lezen in de jaarrekening. 
Ten opzichte van de begrote bestedingen van € 3.165.000 is er in 2015 € 2.564.054 meer 
besteed dan begroot.

NAtIONAlE POStcODE lOtErIJ: 
SAMEN MAKEN WE HEt VErScHIl 

“
De combinatie van lo bby en individuele 

hulp maakt Defence fo r Children 
zo bijz onder.

”
Margriet Schreuders – hoofd Goede Doelen van Nationale Postcode Loterij 

Dankzij 2,7 miljoen trouwe deelnemers kan de Nationale Postcode Loterij uit de opbrengst van 
2015 een recordbedrag van € 328 miljoen schenken aan goede doelen op het gebied van 
mens en natuur. Defence for Children ontvangt als beneficiënt van de loterij weer een prachtige 
jaarbijdrage van € 500.000. Dit betekent een enorme steun in ons werk, waarvoor we de 
deelnemers graag bedanken. Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van Nationale 
Postcode Loterij vertelt waarom de Goede Doelen Loterij graag bijdraagt aan het werk van 
Defence for Children.

“Wat de organisatie in onze ogen zo bijzonder maakt, is de combinatie van lobbywerk en de 
directe hulplijn van de Kinderrechtenhelpdesk. Defence for Children is geen grote 
fondsenwervende organisatie, maar weet met haar acties wel de sympathie van het grote 
publiek voor zich te winnen. Bijvoorbeeld de acties voor een eerlijker Kinderpardon voor 
kinderen zoals Gláucio en Márcia en in 2011 Mauro. Mooi werk, waar we graag aan bijdragen.”

Trots
“We hebben een fondsenwervend mechanisme weten te creëren waarbij we 2,7 miljoen 
Nederlanders betrokken hebben. De helft van de opbrengst van elk gekocht lot gaat 
rechtstreeks naar de goede doelen. De goede doelen bepalen zelf de besteding ervan op 
basis van hun expertise. We geven hen het vertrouwen en dat wordt enorm gewaardeerd.”
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In 2015 heeft de directie kwartaallijks het bestuur voortgangsrapportages verstrekt inclusief 
informatie over de liquiditeitspositie.

eigen vermogen/vermogensbeleid
Door het positieve resultaat in 2015 is het eigen vermogen van Defence for Children eind 2015 
verder toegenomen. Deze is per 31 december 2015 € 242.910. 
In de komende jaren zal alles in het werk gesteld worden om het eigen vermogen te versterken. 
In 2016 zal gestreefd worden het eigen vermogen te laten groeien tot een niveau van circa 
€ 400.000, zodat de organisatie in staat is financiële risico’s op te vangen.

MeeRJAReNOveRZiChT

De resultaten van de afgelopen jaren zijn samengevat in het onderstaande meerjarenoverzicht:

Realisatie 
2015

Realisatie 
2014

Realisatie 
2013

Baten 5.879.820 4.722.364 2.823.985
Bestedingen 5.282.406 4.075.945 2.519.974

fondsenwervings% 6,3% 2,0% 13,7%
Bestedings% 89,8% 86,3% 89,2%

In 2015 is er € 5.282.406 rechtstreeks besteed aan de doelstellingen. Dit is 89,9% van de 
totale baten. In 2014 werd 86,3% van de totale baten rechtstreeks besteed aan de 
doelstellingen. De subsidies en bijdragen van Defence for Children aan onze projectpartners 
zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen van € 2.402.183 naar € 3.405.471. Een zeer grote 
stijging als gevolg van extra fondsen. Ten opzichte van de begroting zijn deze € 2.667.471 
hoger uitgevallen. Deze kosten worden geheel gefinancierd vanuit subsidies. 

Defence for Children besteedde in 2015 6,3% van haar uitgaven aan fondsenwerving 
(2014: 2,0%). Dit is ruim onder het door het CBf gestelde maximum van 25%. De stijging is 
een direct gevolg van de inspanningen om eigen fondsen te werven in 2015. Veel baten uit 
eigen fondsenwerving zijn het gevolg van secties van Defence for Children en leden van ECPAT 
International in andere landen die het Nederlandse kantoor inzetten bij de uitvoering van door 
hen verkregen EU-projecten. het beleid van de organisatie is erop gericht om de kosten inzake 
de werving van baten zo laag mogelijk te houden zodat de ontvangen gelden zoveel mogelijk 
worden besteed aan de doelstellingen van de organisatie.

De kosten ‘acties derden’ bedragen 1,6% (2014: 2,2%) van de baten ‘acties derden’. De 
kosten ‘subsidies van overheden’ bedragen 0,4% (2014: 0,4%) van de ontvangen ‘subsidies 
van overheden’.

De kosten voor de werkorganisatie zijn met circa € 99.000 gestegen tot ruim € 1.685.000. Dit 
is het gevolg van een stijging van het aantal fte en de bijbehorende personeelskosten van ruim 
€ 58.000. De huisvestingskosten zijn gelijk gebleven. De kantoor- en algemene kosten zijn 
gestegen door extra kosten ten aanzien van de automatisering. De afschrijvingskosten zijn 
gestegen door de aanschaf van stellingen voor opslag en nieuwe computers. 

ReSuLTAAT

het resultaat is voor 2015 uitgekomen op € 150.767 positief (2014: € 208.125 positief). 
het begrote resultaat was € 160.000. het positieve resultaat is tot stand gekomen door een 
groei aan inkomsten en een sterk beleid gericht op kostenbeheersing. 
In het najaar van 2015 is het meerjaren-vermogensbeleid aan de orde komen in de 
bestuursvergadering. Op basis van een vergelijking met andere organisaties is als norm voor 
het vermogen van Defence for Children een bedrag van € 900.000 afgesproken, zijnde 
ongeveer de helft van de kosten van de werkorganisatie. Naar dit streefbedrag zal in 5 jaren, 
zijnde tot 2020, worden toegewerkt. 
De uitgaven aan het werk in Nederland (Jeugdrecht en jeugdstrafrecht plus Kinderrechten en 
Migratie) zijn licht gedaald, terwijl de uitgaven aan werk in het buitenland (Seksuele exploitatie 
en kinderhandel en het Girl Power Programma) sterk zijn toegenomen. Opvallend is de sterke 
groei van het team dat seksuele exploitatie en kinderhandel tegengaat.

BALANS

Liquide middelen
het bestuur heeft het beleid om de gelden die Defence for Children ter beschikking heeft 
gekregen, maar waarvan de bestedingen afhankelijk zijn van de voortgang van een project, vast 
te zetten op een depositorekening of een spaarrekening. Dit lage risicoprofiel levert bij de 
huidige rentetarieven een beperkt rendement op. 
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STAAT vAN BATeN eN LASTeN

Alle bedragen zijn in euro’s

Werkelijk  
2015

Begroot  
2015

Werkelijk  
2014

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving  523.766 520.000  528.119 
Baten uit acties van derden
- Subsidies fondsenwervende instellingen  485.941 300.000  662.899 
- Nationale Postcode Loterij (reguliere bijdrage)   500.000 500.000  500.000 
Subsidies van overheden 4.363.726 2.000.000 3.023.074 
Baten uit beleggingen  6.387 5.000  8.272 
Som der baten 5.879.820 3.325.000 4.722.364 

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht 823.851  740.000  967.756 
Seksuele exploitatie en kinderhandel 3.618.605 1.100.000 2.327.800 
Kinderrechten en Migratie  290.724  305.000  315.791 
Girl Power-programma  549.227  480.000  464.599 

5.282.406 2.625.000 4.075.945 
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving  32.906 15.000  10.778 
Kosten acties derden  16.192 35.000  25.148 
Kosten verkrijging subsidies overheden  16.176 30.000  10.778 

 65.274  80.000  46.703 
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie   381.374  460.000  391.590 

Som der lasten 5.729.054 3.165.000 4.514.239 

Resultaat  150.767  160.000  208.125 

Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve  150.767  208.125 

 150.767  208.125

JAArrEKENING

BALANS PeR 31 DeCeMBeR 2015 (NA ReSuLTAATBeSTeMMiNg)

Alle bedragen zijn in euro’s 

31-12-2015 31-12-2014

ACTivA

Vaste activa
Immateriële vaste activa  36.127  49.239 
Materiële vaste activa  33.684  17.256 

 69.811  66.495 
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa  1.847.505  1.399.772 
Liquide middelen  668.780  397.276 

 2.516.285  1.797.048 

TOTAAL ACTivA  2.586.096  1.863.543 

PASSivA

Eigen vermogen
Reserves
- Continuïteitsreserve  242.910  92.143 

 242.910  92.143 
Voorziening
Reorganisatievoorziening  6.560  32.507 

 6.560  32.507 
Kortlopende schulden
Crediteuren  55.435  72.114 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  92.208  83.242 
Kortlopende schulden en overlopende passiva  2.188.983  1.583.537 

 2.336.626  1.738.892 

TOTAAL PASSivA  2.586.096  1.863.543 
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ALgeMeNe TOeLiChTiNg

Algemeen

Status Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland
Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland is sinds begin 2010 
gevestigd in het Kinderrechtenhuis aan de hooglandse Kerkgracht 17G in Leiden. De Stichting 
is opgericht op 30 augustus 1989 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 
Amsterdam onder dossiernummer: 41208813.
De Stichting heeft conform de statuten als doel “het signaleren, stimuleren en waar mogelijk 
coördineren van lokale, nationale en internationale initiatieven gericht op het bevorderen en 
beschermen van de rechten van het kind, zoals omschreven in het VN-Kinderrechtenverdrag of 
op andere wijze erkend; het geven van bekendheid aan deze materie; het verstrekken van 
juridische en andere adviezen aan kinderen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van 
schendingen van bovenbedoelde rechten, of aan hun belangenbehartigers alsmede het 
opkomen voor en verdedigen van hun belangen en het steunen van de te Leiden gevestigde 
vereniging: Vereniging Defence for Children International Nederland”.

het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
•	 schenkingen,	erfstellingen	en	legaten;
•	 rente;
•	 bijdragen	van	derden;
•	 andere	inkomsten.

De Stichting heeft hetzelfde bestuur als de Vereniging Defence for Children International 
Nederland en heeft ook een financiële relatie met die Vereniging. De Vereniging heeft beperkte 
eigen inkomsten uit contributie van leden, donaties en uit giften. het bestuur van de Vereniging 
bepaalt jaarlijks welke bijdrage de Verening geeft aan de Stichting voor de realisatie van 
diverse projecten. In 2015 bedraagt de bijdrage aan de Stichting in totaal € 3.685. De bijdrage 
van de Vereniging wordt bij de Stichting verantwoord onder Eigen fondsenwerving. 

Richtlijn
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving 
fondsenwervende instellingen (RJ 650), onderdeel van de richtlijn voor de jaarverslaggeving. 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

Algemeen
Om vergelijkingsdoeleinden zijn waar nodig de vergelijkende cijfers aangepast.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij bij de betreffende post van de balans anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve-rente-methode. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze 
betrekking hebben. Resultaten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn 
gerealiseerd. Verplichtingen en verliezen in het verslagjaar worden volledig verwerkt indien zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Omrekening vreemde valuta 
Alle financiële transacties worden in euro’s uitgevoerd. Vorderingen, schulden en verplichtingen 
in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in 

KASSTROOMOveRZiChT

Alle bedragen zijn in euro’s

2015 2014

Saldo van baten en lasten  150.767  208.125 
Aanpassing voor: 
- Afschrijvingen  27.782  28.211 

 27.782  28.211 

Verandering in het werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen  - 447.733  - 308.048
- Mutaties kortlopende schulden  597.734  - 29.969
- Mutatie reorganisatie voorziening  - 25.947  - 31.058

 124.054  - 369.074

Netto kasstroom uit operationele activiteiten  302.601  - 132.739

Netto-investeringen in vaste activa  - 31.098  - 28.626

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  - 31.098  - 28.626

Mutatie liquide middelen  271.504  - 161.365

Liquide middelen
- stand per 1 januari  397.276  558.641 
- stand per 31 december  668.780  397.276 

Mutatie liquide middelen 271.504 - 161.365
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specifieke bestemming. het saldo van het bestemmingsfonds betreft dat deel van de 
ontvangen gelden dat nog niet is besteed aan die specifieke bestemming. 

Overige financiële verplichtingen
Crediteuren en overige schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd. 

grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Geoormerkte en niet geoormerkte giften
In de verslaglegging maken we onderscheid tussen giften inclusief periodieke donaties en 
ontvangsten van derden uit andere hoofden, waaraan door de gever expliciet een specifieke 
bestemming is gegeven (“geoormerkte giften”) en giften waarvoor de uiteindelijke bestemming 
door de gever aan Defence for Children wordt overgelaten (“niet geoormerkte giften”). Alle 
ontvangen giften worden aangewend voor bestedingen die worden gedaan binnen de 
doelstellingen van Defence for Children. Baten uit giften worden verantwoord in het jaar van 
ontvangst.

Subsidies
Subsidies worden in de staat van baten en lasten ingeboekt in het jaar waarin de 
gesubsidieerde uitgaven worden gerealiseerd. 

Bestedingen
Bestedingen van langlopende projecten worden verantwoord conform de gerealiseerde 
projectbestedingen in het financieel boekjaar. Op het moment dat Defence for Children met een 
projectpartner een subsidieverplichting is aangegaan wordt deze verplichting in de balans 
opgenomen. hiermee wordt de verplichting direct als last verantwoord in de staat van baten en 
lasten. Bestedingen die nog niet daadwerkelijk betaald zijn maar wel gerelateerd aan het 
financieel boekjaar zijn opgenomen als last in de periode waarover de last is verschuldigd.

Beheer- en administratiekosten
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten, die de organisatie maakt in het kader van 
de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de 
doelstelling of werving baten.

Pensioenen
De Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland heeft een 
pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds PfZW. De hoogte van het pensioen van de 
werknemers is afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren.
Bijdragen aan de pensioenregeling worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen 
in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd.

vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening omgerekend verwerkt 
tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende 
koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Kasstroomoverzicht
het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde 
valuta worden omgerekend tegen de koers op de dag van afwikkeling, terwijl geldmiddelen in 
vreemde valuta aan het einde van het boekjaar worden omgerekend tegen de koers op 
balansdatum. 

grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs minus de lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte levensduur.

De volgende percentages worden gehanteerd:

Immateriele vaste activa:
Website     20%
Materiële vaste activa:
Installaties     20%
Inventaris    20%
Kantoorapparatuur  20%

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening 
voor mogelijke oninbaarheid. In 2013 is een voorziening opgenomen voor de afvloeiing van 
voormalige medewerkers. De regeling in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 
was bepalend bij het vaststellen van de nominale waarde van de verplichtingen voorvloeiend uit 
ontslag. 

Liquide midddelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Deze worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde. Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Projecttoekenningen en vooruit ontvangen/nog te besteden bijdragen
In 2015 zijn alle toekenningen volledig opgenomen onder de vlottende activa, onder aftrek van 
de middelen reeds ter beschikking gesteld aan Defence for Children. het deel van de 
projecttoekenning dat nog niet is verantwoord staat onder de kortlopende schulden 
verantwoord.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om op korte termijn risico’s te dekken en om zeker te 
stellen dat de organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De 
continuïteitsreserve is vergroot, conform de begroting. 

Bestemmingsfondsen
In bestemmingsfondsen zitten middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven 
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Nog te ontvangen subsidies en bijdrage
31-12-2015 31-12-2014

Ministerie van Buitenlandse Zaken  945.882  898.580 
Save the Children Nederland  200.000  40.000 
Adessium  185.000  - 
UNICEf Nederland  75.691  3.533 
ECPAT - frankrijk  56.043  94.299 
Stichting Kinderpostzegels Nederland  54.772  68.381 
Stichting Alexander  52.050  8.000 
VSBfonds  50.000 -
NSGK  32.000  15.187 
Save the Children, Italië  26.995  29.563 
fonds 21  23.750  95.000 
Instituto don Calabria, Italië  21.530  28.355 
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland  20.500  15.500 
Terres des hommes, hongarije  11.565  6.047 
Irish Refugee Council, Ierland  7.457  6.019 
AUfCR, Oekraïne  7.335  7.335 
Stichting ECR-group/donatie pastoor Mekel  6.875  - 
Augeo foundation  6.248  - 
Stiching Meldpunt ter bestrijding van kinderpornografie  5.999  - 
Phf, Georgië  5.527  7.205 
Missing Children Europe, België  5.062  4.800 
Stichting Dioraphte  5.000  4.000 
eNACSO  2.400  - 
Defence for Children België  2.290  6.579 
Universiteit van Maastricht  1.092  1.096 
Europese Commissie  -  18.188 
ECPAT - Duitsland  -  14.562 
fonds 1818  -  3.000 
IederIn  -  2.500 
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland  -  2.325 
Stichting LOS  -  1.046 
Next Page  -  960 
Stichting Johanna Kinderfonds  -  686 
Overig  938  2.534 

 1.811.999  1.385.279 

Liquide middelen
NL59ABNA0537292586 (spaarrekening)  -  335.000 
NL60ABNA0545430674 (rekening courant)  213.019  11.918 
NL20ASNB8804482834 (depositorekening)  448.874  - 
NL30INGB0000003166  4.406  50.000 
Kas  2.481  358 

 668.780  397.276 

Alle liquide middelen die niet direct noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering worden 
overgemaakt naar een spaarrekening of een depositorekening en zijn direct opeisbaar. 
Periodiek wordt de financieringsbehoefte op korte termijn beoordeeld. 

TOeLiChTiNg OP De BALANS

Alle bedragen zijn in euro’s

immateriële vaste activa
 Software 

ontwikkeling
Totaal

 
Cumulatieve aanschafwaarde  65.558  65.558 
Cumulatieve afschrijvingen  16.319  16.319 
Boekwaarde 1-1-2015  49.239  49.239 

Investeringen  -  - 
Afschrijvingen  - 13.112  - 13.112
Mutaties gedurende het boekjaar  - 13.112  - 13.112

Cumulatieve aanschafwaarde  65.558  65.558 
Cumulatieve afschrijvingen  29.431  29.431 
Boekwaarde 31-12-2015  36.127  36.127 

De immateriële vaste activa betreffen een nieuwe website en financiële systeem.

Materiële vaste activa
installaties inventaris Kantoor 

apparatuur
Totaal 

Cumulatieve aanschafwaarde  1.610  15.431  38.111  55.152 
Cumulatieve afschrijvingen  1.503  12.190  24.204  37.897 
Boekwaarde 1-1-2015  107  3.241  13.907  17.255 

Investeringen  -  10.573  20.525  31.098 
Afschrijvingen  - 107  - 4.546  - 10.017  - 14.670
Mutaties gedurende het boekjaar  - 107  6.027  10.508  16.428 

Cumulatieve aanschafwaarde  1.610  26.004  58.636  86.250 
Cumulatieve afschrijvingen  1.610  16.736  34.221  52.567 
Boekwaarde 31-12-2015  -  9.268  24.415  33.684 

De materiële vaste activa betreft inventaris en computerapparatuur en wordt aangehouden 
voor de bedrijfsvoering. 

vorderingen en overlopende activa
31-12-2015 31-12-2014

Nog te ontvangen subsidies en bijdragen  1.811.999  1.385.279 
Voorschotten  -  3.000 
Personeelslening  14.694  - 
Vooruitbetaalde bedragen  8.431  1.692 
Nog te ontvangen rente  5.835  4.370 
Waarborgsommen  5.445  5.445 
Overige vorderingen  1.101  - 15

 1.847.505  1.399.772 

STRIJDEN VOOR KINDERREChTEN 7978 JAARVERSLAG 2015 | DEfENCE fOR ChILDREN



TOeLiChTiNg OP De STAAT vAN BATeN eN LASTeN

Alle bedragen zijn in euro’s

2015
werkelijk

2015 
begroot

2014
werkelijk

Baten uit eigen fondsenwerving
ECPAT - frankrijk  78.977  110.444 
Adessium  71.580  67.432 
fonds 21 (project Mediawise)  69.709  25.291 
Stichting Dioraphte  50.000  40.000 
Save the Children, Italië  45.668  72.073 
Stichting Alexander  37.381  8.000 
Stichting Zonnige Jeugd  17.480  - 
VSBfonds (project Mediawise)  17.359  - 
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland  17.111  18.571 
Next Page  11.833  28.060 
Instituto don Calabria, Italië  10.991  18.286 
Irish Refugee Council, Ierland  8.302  10.038 
Bernard van Leer foundation  6.000  6.000 
IederIn  6.000  2.500 
Stichting EOKM  5.999  - 
Phf, Georgië  5.490  3.197 
Janivo Stichting  5.040  - 
Stichting ECR-group/donatie pastoor Mekel  4.973  - 
h.A.J. Bekhuis  4.800  2.200 
Terre des hommes, hongarije  4.355  20.394 
Vereniging Defence for Children  3.685  3.625 
SCEP  2.492  6.327 
Missing Children Europe, België  2.308  1.667 
Defence for Children België  1.643  7.540 
Universiteit van Maastricht  1.504  748 
ECPAT - Duitsland  -  31.630 
Stichting Wees een Zegen  -  10.000 
fonds 1818  -  7.316 
AUfCR, Oekraïne  -  5.677 
NJR  -  4.561 
International Detention Coalition, Australië  -  2.071 
JSO Expertisecentrum  -  1.428 
Overige bijdragen  33.085  13.042 

 523.766  520.000 528.119

Baten uit acties van derden
Subsidies van fondsenwervende instellingen
Stichting Kinderpostzegels Nederland  244.455  246.623 
Save the Children Nederland  86.000  88.460 
UNICEf Nederland  84.560  117.626 
free a Girl  40.000  48.000 
Plan Nederland  14.537  28.805 
NSGK (Rechtshulp via helpdesk)  8.607  48.217 
ICCO & Kerk in Actie  6.101  4.995 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland  1.681  5.036 

Reserves en Fondsen
31-12-2015 31-12-2014

Reserves
Continuïteitsreserve  242.910  92.145 

 242.910  92.145 

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari  92.145  - 115.980
Resultaatbestemming  150.767  208.125 
Stand per 31 december  242.911  92.145 

het resultaat van 2015 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve. hierdoor is er een 
continuïteitsreserve gecreëerd, conform de begroting. het voornemen is om de 
continuiteitsreserve de komende jaren verder te laten groeien.

Voorziening
Reorganisatievoorziening  6.560  32.507 

 6.560  32.507 

In 2013 is een reorganisatievoorziening getroffen om voormalige werknemers de met hen 
overeengekomen aanvulling op hun uitkering te kunnen betalen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffingen  92.208  83.242 

 92.208  83.242 

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te besteden subsidies/bijdragen  1.095.414  971.650 
Aangegane projectverplichtingen  976.574  519.034 
Reservering vakantiegeld  50.132  39.431 
Reservering vakantiedagen  42.937  38.394 
Nog te betalen accountantskosten  18.000  16.000 
Pensioenpremie  - 3.637  - 972
Overige  9.563  - 

 2.188.983  1.583.537 

Nog te besteden subsidies en bijdragen bestaan uit daadwerkelijk vooruitontvangen subsidies 
die betrekking hebben op 2016 en uit nog te besteden subsidies die voor het jaar 2015 zijn 
toegekend maar niet volledig zijn besteed. 
Projecttoekenningen worden in het geheel geboekt op Nog te besteden subsidies/bijdragen.

NieT uiT De BALANS BLiJKeNDe veRPLiChTiNgeN
Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland heeft een huurovereenkomst 
voor het in 2010 betrokken pand aan de hooglandse Kerkgracht 17G te Leiden. Deze 
huurovereenkomst loopt tot 31 december 2019.
De jaarlijkse huurverplichting is circa € 63.000.
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2015
werkelijk

2015 
begroot

2014
werkelijk

Publiciteit en communicatie
Right!  31.352  33.000  20.974 
Kosten fondsenwerving  8.204  15.500  - 
Campagne Wij Blijven  -  2.000  2.189 
Evenementen  4.495  6.500  11.444 
Netwerkkosten  30.777  33.000  17.249 

 74.828  90.000  51.856 

Personeelskosten
Brutosalarissen  995.715  1.100.000  923.817 
Sociale lasten  184.767  190.000  180.156 
Pensioenpremie  116.044  118.000  113.520 
Reiskosten woon-werkverkeer  61.103  56.000  57.866 
Personeelsverzekeringen  33.398  23.500  24.435 
Inhuur personeel  1.848  5.000  2.445 
Ontvangen ziektegelden  - 29.494  - 25.000  - 13.892
Congressen/Scholingskosten  16.267  20.000  6.797 
Overige reiskosten en representatiekosten  1.742  1.000  1.531 
Kosten vrijwilligers en stagiaires  1.258  1.500  1.408 
Overige personeelskosten  1.777  25.000  28.376 

 1.384.425  1.515.000  1.326.459 

Personele bezetting
Aantal medewerkers jaareinde (fte)  31   25 
Aantal full time equivalenten (fte)  26  22 

Overzicht bezoldiging directeur tbv Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semi-publieke sector
Naam A.L.M. van Rest
functie: Directeur
In dienst sinds: 1 juni 2010
Dienstverband in 2015 en 2014: 36 uur per week (1 fte)

2015 2014

Beloning: 104.906 98.087
Pensioenlasten 11.062 11.191

115.968 109.278
WNT norm 178.000 230.474

huisvestingskosten
huur, inclusief energie en water  88.942  90.000  89.770 
Overige huisvestingskosten  10.589  10.000  9.791 

 99.531  100.000  99.561 

2015
werkelijk

2015 
begroot

2014
werkelijk

Stichting Nationale Reclasserings Aktie  -  18.660 
Jantje Beton  -  16.700 
NSGK (Kinderen in Tel voor het gehandicapte kind)  -  11.935 
fonds Slachtofferhulp  -  10.000 
Johanna Kinderfonds (Kinderen in Tel voor het gehandicapte Kind)  -  6.615 
Terre des hommes  -  6.000 
LOC  -  4.517 
Stichting LOS  -  709 

 485.941  300.000  662.899 
Nationale loterijen
Nationale Postcode Loterij  500.000  500.000  500.000 

 500.000  500.000  500.000 

Subsidies van overheden
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  196.025  198.940 
Ministerie van Buitenlandse Zaken
- MfS II  786.250  753.527 
- MATRA  224.217  300.353 
- Mensenrechten en Politieke en Juridische Zaken  3.115.873  1.696.835 
- Mensenrechtenfonds -  1 

 4.322.365  2.949.655 
Europese Commissie  31.812  37.441 
Verenigde Naties  7.862  7.262 
Gemeente Leiden  -  25.000 
Kinderombudsman  -  2.500 
Overige  1.686  1.216 

 4.363.726  2.000.000  3.023.074 

Baten uit beleggingen
Rente  6.387  8.272 

 6.387  5.000  8.272 

Subsidies en afdrachten
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht  182.727  439.970 
Seksuele exploitatie en kinderhandel  2.984.724  1.691.746 
Kinderrechten en Migratie  -  6.025 
Girl Power-programma  238.020  264.442 

 3.405.471  738.000  2.402.183 

De subsidies en afdrachten zijn hoger dan begroot doordat er in 2015 grote projecten zijn 
goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Programmabestedingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht  138.228  88.288 
Seksuele exploitatie en kinderhandel  268.738  272.721 
Kinderrechten en Migratie  40.063  51.089 
Girl Power-programma  116.766  62.109 

 563.795  400.000  474.207 
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2015 2014

Kantoor- en algemene kosten
Accountantskosten  31.736  22.300  29.576 
Automatiseringskosten  78.809  35.000  49.004 
Kantoorbenodigheden, drukwerk  14.684  17.500  15.616 
Juridische en Advieskosten  -  10.000  3.887 
Documentatie en abonnementen  15.454  11.000  5.535 
Telefoon, porti en vracht  14.036  5.000  13.058 
Administratiekosten  10.087  8.000  7.626 
Bestuurs- en vergaderkosten  2.193  2.000  1.422 
Onderhoud inventaris, kantoorapparatuur en installaties  546  1.000  554 
Verzekeringen algemeen  965  2.000  2.060 
Overige  1.614  1.200  578 

 170.124  115.000  128.916 

Ten opzichte van 2014 zijn met name de automatiseringskosten hoger geweest. het nieuwe 
financiele systeem en enkele computerproblemen hebben geleid tot hogere kosten.

Afschrijving en rente
Afschrijving installaties  107  107  322 
Afschrijving inventaris en kantoorapparatuur  27.674  37.893  27.889 
Bankkosten  3.097  3.000  2.846 

 30.879  41.000  31.057 
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De kosten van de werkorganisatie worden verdeeld over de volgende categorieën:

•	 Doelstelling 1 t/m 4: het bevorderen van kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis 
van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de aan derden verstrekte subsidies en de kosten van de eigen activiteiten, 
programmabestedingen genaamd, in het kader van de doelstelling. 

•	 Kosten voor de werving van baten uit eigen fondsenwerving. Alle kosten van activiteiten die 
ten doel hebben mensen en instellingen te bewegen geld te geven voor een of meer van de 
doelstelling, worden aangemerkt als kosten werving baten. 

•	 Kosten voor de werving van acties derden. hieronder worden de kosten opgenomen die de 
organisatie maakt in het kader van een actie van derden. Acties van derden betreffen 
bijdragen uit nationale loterijen en bijdragen van andere fondsenwervende instellingen. 

•	 Kosten voor beheer en administratiekosten. Kosten voor beheer en administratiekosten zijn 
die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en 
administratievoering en die niet kunnen worden toegerekend aan de doelstelling of de 
werving van baten. 

TOeLiChTiNg LASTeNveRDeLiNg

Alle bedragen zijn in euro’s

SPECIfICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING

Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer en 
administratie

Totaal 
2015

Begroot
2015

2014

Lasten
Jeugdrecht en 

Jeugdstrafrecht
Seksuele 

exploitatie en 
Kinderhandel

Kinderrechten
en migratie

girl Power-
programma

eigen
fondsenwerving

Acties
derden

Subsidies

Subsidies en bijdragen 182.727 2.984.724 238.020 3.405.471  904.000 2.402.183
Programmabestedingen 138.228 268.738 40.063 116.766 563.795  400.000 474.207
Publiciteit en communicatie 25.479 18.547 12.695 9.904 8.204 74.828  90.000 51.856
Personeelskosten 392.263 284.776 195.522 151.622 20.296 13.304 13.290 313.351 1.384.425  1.515.000 1.326.459
huisvestingskosten 28.201 20.473 14.057 10.901 1.459 956 955 22.528 99.531  100.000 99.561
Kantoor- en algemene kosten 48.203 34.995 24.027 18.632 2.494 1.635 1.633 38.506 170.124  115.000 128.916
Afschrijvingen en rente 8.749 6.352 4.361 3.382 453 297 296 6.989 30.879  41.000 31.057

Totaal 823.851 3.618.605 290.724 549.227 32.906 16.192 16.176 381.374 5.729.054  3.165.000  4.514.239 

Verdeling 14% 63% 5% 10% 1% 0% 0% 7% 100%

Toelichting
De toerekeningsgrondslagen en -methodiek zijn consistent toegepast voor de jaren 2014, 
begroting 2015 en realisatie 2015, met uitzondering van de verdeling van de kosten voor de 
Medefinancieringsstelsel van het ministerie van Buitenlandse zaken. Dit programma is in 
bovenstaande overzicht 40% bij Seksuele exploitatie en Kinderhandel en 60% bij Girl Power  
Programma opgevoerd, naar ratio van de gewerkte uren aan het programma. De kosten van de 
werkorganisatie worden grotendeels doorbelast op basis van het aantal fte’s. De verdeling van 
lasten naar de werving van baten is gebaseerd op individuele urenplannen van de domeinen 
naast de daadwerkelijk geschreven uren. 

De kosten van de werkorganisatie van Defence for Children bestaan uit:
•	 Publiciteit en communicatiekosten m.b.t. fondsenwerving
•	 Personeelskosten
•	 huisvestingskosten
•	 Kantoor- en algemene kosten
•	 Afschrijvingen en rente
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