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© 2014 Defence for Children
Alle rechten voorbehouden.

Defence for Children is de Nederlandse lidorganisatie 
van zowel Defence for Children International (DCI) als 
ECPAT International. DCI zet zich in voor kinderrechten  
in het algemeen, ECPAT richt zich met name op de 
bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen.

Visie

Alle kinderen, in alle landen, genieten alle rechten van 
het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind.

Missie

Defence for Children is een internationaal opererende 
organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. 
Het is onze missie om kinderrechten in Nederland en 
daarbuiten te bevorderen op basis van het  
VN-Kinderrechtenverdrag. Daadwerkelijke versterking  
van kinderrechten kan alleen gerealiseerd worden als  
de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en 
regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de 
naleving ervan. Defence for Children gebruikt het  
VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voorvloeiende 
jurisprudentie en andere internationale verdragen als 
uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te 
krijgen en de naleving te monitoren.
Defence for Children doet dit door gericht lobby te 
voeren, door studie en onderzoek, informatievoorziening, 
training en scholing, beleidsbeïnvloeding en actie. 
Bij Defence for Children staat het kind centraal en 
komen dus de belangen van kinderen op de eerste 
plaats. In die zin is Defence for Children in de eerste 
plaats de belangenbehartiger van kinderrechten. 
Dit krijgt mede vorm in de participatie van kinderen en 
jongeren in het werk van Defence for Children
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KINDERRECHTEN IN DE PRAKTIJK
Het vak van de kinderrechtenverdediger lijkt soms voor buitenstaanders nogal abstract. Wat kopen we 
voor ingewikkeld geformuleerde verdragen waarin landen allerlei mooie beloftes doen om vervolgens 
regelmatig hun schouders op te halen als we vragen of ze zich ook aan die gemaakte afspraken willen 
houden? Veel! Kinderrechten zijn namelijk heel erg praktisch. De ervaringsdeskundigen bij uitstek: 
kinderen wier rechten worden geschonden, leren ons dat elke dag. 

U vindt hun stem in dit Jaarverslag 2013. Zij maken kinderrechten praktisch en ernstig. Zoals 
‘Grace’ die in Nederland slachtoffer werd van mensenhandel en nu uitgezet dreigt te worden: 

‘Ik loop rond met de lichamelijke en mentale littekens van de mishandeling die ze me hebben 
laten ondergaan. De brandplekken van sigaretten, snijplekken van riemen, het seksueel misbruik 
en de doodsbedreigingen. De afgelopen jaren heb ik bij een psychiater gelopen die me slaappillen 
en andere pillen tegen posttraumatische stress geeft. Vreselijker is dat ik getest ben op seksueel 
overdraagbare aandoeningen en geconfronteerd ben met mijn grootste angst toen ik hoorde dat 
ik HIV heb. Helaas blijven ze me vertellen dat ik met mijn medische problemen kan overleven in 
Oeganda…’

Defence for Children - ECPAT heeft in 2013 voor Grace en honderden andere slachtoffers van 
kinderrechtenschendingen veel acties ondernomen. Van individuele rechtshulp tot de coördinatie 
van internationale onderzoeken en beleidsbeïnvloeding. Er zijn tientallen kleine en grote resultaten 
geboekt. Ook die vindt u in dit Jaarverslag. Behalve de kinderen die we niet konden helpen was 
het voor de organisatie een dieptepunt dat we van enkele collega’s afscheid moesten nemen door 
het financieel moeilijke jaar. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor 2014 en 2015 goed. We zullen 
dan ook met veel ambitie en professionaliteit ons inzetten om ook over 2014 een dergelijke mooie 
lijst van resultaten aan u voor te kunnen leggen. De Nationale Postcode Loterij heeft besloten om 
voor weer vijf jaar de samenwerking met Defence for Children te continueren. Daarnaast heeft het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken twee grote projectaanvragen van Defence for Children 
gehonoreerd. Tientallen andere fondsen hebben zich daarbij aangesloten. We danken hen zeer. 
Door de trouwe steun van onze donoren kunnen we kinderrechten elke dag praktisch maken. 

Aloys van Rest      Cees Weeda
Directeur        Voorzitter
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resUltaten

algemeen
•	 De Nationale Postcode Loterij verlengt de samenwerking met Defence for Children voor vijf jaar 

(2014-2018). 

•	 Op 20 augustus 2013, precies dertig jaar na de moord op Kerwin Duinmeijer, ontvangt 
Defence for Children de Kerwin Award voor haar strijd tegen discriminatie en voor de meest 
kwetsbaren in onze samenleving. 

•	 De Tweede Kamer besluit in december dat er in 2014 €50 miljoen extra bestemd zal worden 
voor de versterking van kinderrechten. Defence for Children - ECPAT zal met een bijdrage van 
€2 miljoen nog intensiever kunnen werken aan de bestrijding van geweld tegen kinderen, en 
met name kinderprostitutie, in Afrika, Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika. 

kinderrechten algemeen
•	 In januari vragen jonge politici de Nederlandse regering om aandacht voor kinderrechten in de 

Palestijnse gebieden, na een door Defence for Children georganiseerd bezoek aan Israël en de 
Palestijnse gebieden. 

•	 In juli overhandigen Defence for Children - ECPAT en UNICEF Nederland onder grote 
mediabelangstelling het Jaarbericht Kinderrechten 2013 in de Tweede Kamer, waarbij speciaal 
veel aandacht uitgaat naar de vele verhuizingen die asielzoekerskinderen mee moeten maken. 
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•	 Defence for Children - ECPAT neemt op 16 september namens het Kinderrechtencollectief deel 
aan het rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken van de Tweede 
Kamer over de mensenrechtenbrief ‘Respect en recht voor iedereen’. 

•	 In oktober wordt een eerste exemplaar van Kinderen met een handicap in Tel overhandigd aan 
mevrouw Annemarie Jorritsma, voorzitter van de VNG, met unieke gegevens over de leefsituatie 
van kinderen op provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau. 

•	 In oktober zegt Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken toe een kinderrechtenbrief te 
zullen schrijven. In de brief over het mensenrechtenbeleid van minister Timmersmans 
ontbraken de kinderen. Mede door verschillende interventies van Defence for Children zijn 
kinderen een meer integraal onderdeel geworden van de mensenrechtenbrief van de minister 
van Buitenlandse Zaken.

•	 In november wordt in het Kinderrechtenhuis de 3e Mulock Houwerlezing gehouden. 
Herman Baartman verzorgt de lezing, deze keer gewijd aan kindermishandeling. 

•	  In november lanceert staatssecretaris Van 
Rijn een inspirerende, motiverende en 
prikkelende e-learning module voor 
beleidsambtenaren en wethouders bij 
gemeenten, over kinderrechten bij de transitie 
en transformatie van de zorg voor de jeugd. 
De module wordt in 2013 al 750 keer 
doorlopen. 

•	 In november ontvangen alle ministers en 
staatsecretarissen een uitnodiging van het Kinderrechtencollectief om op 20 november 2014, 
als het Kinderrechtencollectief samen met zijn partners het 25-jarig jubileum van het IVRK viert, 
te komen met een extra concreet resultaat dat zij bereikt hebben voor kinderen en hun rechten. 

•	 Op de International Dag van de Rechten van de Mens (10 december) wordt het 
Nationaal Actieplan Mensenrechten gepresenteerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Voor de eerste keer is hierin mede door de inspanningen van 
Defence for Children structureel aandacht voor kinderrechten.

kinderrechtenhelpdesk
•	 In 2013 krijgt de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children - ECPAT 980 zaken. In heel 

2012 waren dit er 774 en het jaar daarvoor 500. Er is duidelijk sprake van een stijgende lijn; 
men weet de helpdesk steeds beter te vinden. 

•	 De medewerkers van de helpdesk schrijven 107 deskundigenrapporten. 

•	 De rechtshulpverlening aan kinderen met een handicap is een integraal onderdeel van de 
helpdesk: 35 zaken hadden direct of indirect betrekking op een kind met een handicap.

defence for Girls
•	 In februari organiseert Platform 6/2, waar Defence for Children - ECPAT deel van uitmaakt, in 

het Kinderrechtenhuis in Leiden de Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. 
Kemokai Abdul Manaff, directeur, en Hanawatu, medewerker van Defence for Children Sierra 
Leone, houden een presentatie over meisjesrechten en meisjesbesnijdenis in Sierra Leone en 
het programma Defence for Girls.
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•	 In juni wordt het Defence for Girls-initiatief gepresenteerd aan de ‘Werkgroep over de kwestie 
van de discriminatie van vrouwen in de wet en in de praktijk’ van de Verenigde Naties. 

•	 Defence for Children Sierra Leone organiseert in november in het kader van het Defence for 
Girls-initiatief een conferentie voor versterking van de rechten van meisjes. Meer dan honderd 
meisjes uit Freetown en omgeving komen bij elkaar. De meisjes zijn lid van de Girls Clubs van 
Defence for Children Sierra Leone. Zij gebruiken de conferentie om te laten zien wat hun 
rechten zijn.

Resultaten in de partnerlanden:
•	 50.745 meisjes en jonge vrouwen zijn bereikt door voorzieningen (bijvoorbeeld Girls Clubs, 

Child Rights Clubs, life skills trainingen, sociaaljuridische bijstand, beurzen, 
beroepsvaardighedentrainingen).

•	 86.107 gemeenschappen zijn bereikt door ‘sensitization’ en trainingen.
•	 788 overheidsprofessionals zijn bereikt door trainingen.
•	 608 overheidspersoneel zijn bereikt door lobby.
•	 124 lokale ngo’s zijn bereikt door capaciteitsversterking. 

seksuele uitbuiting - ecpat
•	 In januari maakt de Stichting Hair Heroes bekend dat zij in 2012 € 8.000 ophaalden voor 

opvangcentra voor slachtoffers van seksuele uitbuiting in Bulgarije. In de opvangcentra, 
gesteund door Neglected Children Society - ECPAT Bulgarije, krijgen tientallen minderjarigen hulp 
om geestelijk en lichamelijk te herstellen. 

•	 In mei wordt het rapport Bescherming minderjarige slachtoffers kinderhandel in Nederland van 
Defence for Children - ECPAT en UNICEF Nederland aangeboden aan Minister Opstelten van 
Justitie.

•	  In augustus ontvangt ECPAT International de prestigieuze 
Conrad N. Hilton Humanitarian Prize voor ‘het werk 
verricht in het mobiliseren van de internationale 
gemeenschap om seksuele uitbuiting van kinderen te 
stoppen’. 

•	  In 2013 worden 926 studenten aan verschillende 
toerismeopleidingen bereikt met voorlichting over 
kindersekstoerisme, daarnaast zijn 206 professionals van 
reisorganisaties getraind. 

•	 In de periode van 24 oktober 2012 tot 15 maart 2013 vindt de vervolgcampagne 
kindersekstoerisme plaats vanaf de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam/The 
Hague. De campagne is een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de 
Koninklijke Marechaussee, reisbrancheorganisatie ANVR en touroperator TUI, Defence for 
Children - ECPAT en Plan Nederland. 

•	 In 2013 tekenen Koning Aap, Sawadee en Het Andere Reizen samen met Defence for Children 
- ECPAT de Tourism Child Protection Code. 

•	 In oktober vindt een tweede monitoring visit plaats voor het project ‘Protection of children 
against sexual exploitation in tourism’. In december verschijnt het rapport over dit project dat 
zich richt op de bestrijding van kindersekstoerisme in Thailand, Cambodja, Filippijnen, Gambia 
en Dominicaanse Republiek. 3.000 Professionals zijn getraind en meer dan 100.000 stuks 
informatiemateriaal zijn verspreid.
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kinderrechten en Migratie
•	  In januari overhandigt de Werkgroep Kind in azc, waar  

Defence for Children deel van uitmaakt, haar publicatie ‘Ontheemd: 
De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland’ aan 
staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. 

•	  Tweede Kamerleden van de ChristenUnie, GroenLinks, de Partij van de 
Arbeid en D66 pleiten tijdens het Algemeen Overleg van de Vaste 
Tweede Kamercommissie van Veiligheid en Justitie in maart voor de 
opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in 
pleeggezinnen. Uit een onderzoek van Defence for Children bleek dat 
de opvang in grootschalige procesopvanglocaties en campussen 
schadelijk is voor de ontwikkeling van de kinderen, er veel kinderen 
verdwijnen en de opvang duur is. 

•	 In september wordt bekend dat 620 kinderen en jongeren, onder wie Mauro Manuel, een 
verblijfsvergunning krijgen onder de regeling voor langdurige verblijvende kinderen, het 
Kinderpardon. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de helft afgewezen is. 

•	 Defence for Children en UNICEF Nederland presenteren in mei een notitie waarin zij zich 
uitspreken over de grote zorgen over het nieuwe beleid voor alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen. Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft bepaald dat dit herijkte 
beleid per 1 juni 2013 een feit is. De speciale beschermingsstatus voor deze jongeren is 
daarmee verleden tijd. 

•	 In juni lanceert de Werkgroep Kind in azc, waar Defence for Children deel vanuit maakt, in 
samenwerking met Stichting de Vrolijkheid en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) de 
website Tell me - voor kinderen in een asielzoekerscentrum. 

•	 Begin oktober besluit de rechtbank van Roermond dat Wime Domingos zijn procedure over het 
Kinderpardon in Nederland mag afwachten. Defence for Children heeft zich hier voor en achter 
de schermen, sterk voor gemaakt. 

•	 Het Separated Children in Europe Programme (SCEP) is een netwerk van meer dan dertig 
organisaties dat zich inzet voor de rechten van migrantenkinderen die zonder hun ouders naar 
Europa komen. Vanaf januari is Defence for Children de coördinator van SCEP. Om de 
zichtbaarheid te vergoten van het SCEP-netwerk is een nieuwe website opgezet. 

•	 In juni en juli zendt de VARA de documentaireserie Uitgezet uit, in september wordt de serie 
herhaald. Beide keren maakt Uitgezet veel los bij de kijkers. VARA’s Uitgezet maakt pijnlijk 
duidelijk hoe erg het is dat Nederland jarenlang de rechten van gewortelde kinderen heeft 
genegeerd. Defence for Children maakte deel uit van de klankbordgroep bij de serie. 

•	 De Coalitie Geen Kind in de Cel, waar Defence for Children deel van uitmaakt, stuurt in 
september de notitie ‘Ik zou verbieden de deur op slot te doen’, Kinderen in de 
vreemdelingendetentie. Stand van zaken en aanbevelingen aan de Tweede Kamer. 

•	 VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roepen in oktober in een gezamenlijke 
brief de Tweede Kamer op om staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie te vragen het 
gezinsherenigingsbeleid voor vluchtelingen te verbeteren. 

Ontheemd
De verhuizingen 
van asielzoekerskinderen 
in Nederland
Werkgroep Kind in azc



10 JAARVERSLAG 2013 - DEFENCE FOR CHILDREN

kinderrechten en jeugdzorg 
•	  Defence for Children schrijft position papers over de nieuwe Jeugdwet 

waarin zij haar zorgen kenbaar maakt. In september en december 
neemt Defence for Children deel aan deskundigenbijeenkomsten in de 
Eerste en Tweede Kamer over de nieuwe jeugdwet. Mede door de 
inspanningen van Defence for Children zijn diverse Kamervragen 
gesteld en is de nieuwe jeugdwet op een aantal punten gewijzigd. 

•	  Samen met Stichting Kinderpostzegels Nederland, Augeo Foundation 
en Bernard van Leer Foundation schreef Defence for Children een 
lobbydocument met tien aanbevelingen voor de preventie en aanpak 
van kindermishandeling. Naar aanleiding hiervan werden in de Tweede 
Kamer verschillende moties ingediend en aangenomen. 

•	 Defence for Children maakt zich in 2013 in diverse zaken sterk voor 
het hoorrecht van jongere kinderen in procedures. Defence for Children ziet dat rechtbanken 
steeds vaker verzoeken tot het horen van kinderen jonger dan twaalf jaar, honoreren. Het team 
jeugdrecht signaleert eenzelfde trend bij de Bureaus Jeugdzorg: steeds vaker wordt ook hier de 
mening van kinderen jonger dan twaalf jaar meegewogen. 

•	 Met algemene stemmen wordt in oktober het amendement inhuisplaatsing bij de nieuwe 
Jeugdwet aangenomen gericht op het verankeren in de wet dat in het geval van een 
uithuisplaatsing een kind in een pleeggezin of gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit 
aantoonbaar niet in het belang is van de minderjarige.

kinderrechten en jeugdstrafrecht
•	  In oktober verklaart de Rechtbank Rotterdam het bezwaarschrift van 

een minderjarige tegen afgifte van DNA aan de officier van justitie, 
gegrond. 

•	  Als direct gevolg van de conclusies en aanbevelingen in het rapport 
van Defence for Children uit 2011 wordt door de Korpsleiding van de 
politie speciaal voor minderjarigen op landelijk niveau veertien 
maatregelen ingevoerd om de situatie in politiecellen voor 
minderjarigen te verbeteren.  

•	  Eind juli kaart Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken tijdens 
zijn bezoek aan Israël de kinderrechtenschendingen bij de arrestatie 
en gevangenneming van Palestijnse kinderen aan bij de Israëlische 
minister Justitie Tzipi Livni. Defence for Children heeft samen met 
andere organisaties de minister van Buitenlandse zaken regelmatig 
opgeroepen om Israël erop aan te spreken de rechten van Palestijnse 
kinderen te respecteren. 

Uitgave
© Augustus 2011. Defence for Children, Leiden.
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Kinderrechtenhuis
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w w w . p o s t c o d e l o t e r i j . n l

Defence for Children en
de Postcode Loterij

In ons land hebben álle kinderen en jongeren 

recht op onderwijs. Toen Kelvin hier kwam en 

nog geen verblijfsvergunning had, mocht hij dus 

wel naar school. Hij volgde een mbo-opleiding 

waarvoor hij ook stage moest gaan lopen. Maar 

dat kon niet volgens de wet. En zonder stage kon 

hij zijn diploma niet halen. Kelvin belde de 

Kinderrechten helpdesk van Defence for Children. 

Samen met zijn advocaat begonnen ze een  

proces tegen de Nederlandse Staat. 

Doorbraak
Uiteindelijk oordeelde de rechter: een stage is 

een onlosmakelijk onderdeel van het recht  

op onderwijs. Voor Kelvin en voor alle andere 

jongeren in Nederland, ongeacht hun situatie of 

status. Het was een grote juridische doorbraak. 

Kelvin kon op stage, heeft nu een studievisum 

en studeert aan de Hogeschool Utrecht.

Deze zaak is een van de vele die de Kinderrechten-

helpdesk behandelt. De juridische specialisten 

van de helpdesk verlenen gratis advies en  

bijstand aan kinderen en jongeren die kwetsbaar 

zijn en een grotere kans lopen op schending van 

hun rechten. Bijvoorbeeld doordat ze in een 

echtscheidingssituatie zitten, in een instelling 

wonen of kind zijn van asielzoekers.

Meer ondersteuning
Steeds meer jonge mensen kloppen aan bij de 

helpdesk. Maar ook ouders en advocaten vragen 

regelmatig advies op het gebied van familie-

recht, jeugdrecht en vreemdelingenrecht.  

In twee jaar tijd steeg het aantal zaken bij de  

Kinderrechtenhelpdesk van 599 naar 980. Mede 

dankzij de steun van de Postcode Loterij kan de 

helpdesk deze toename aan. 

Dankzij u…
Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij 

heeft Defence for Children dit jaar een bijdrage 

ontvangen van € 500.000,-. Door mee te spelen 

met de Postcode Loterij steunt u het werk van 

Defence for Children en 88 andere goede doelen.

Elke week leest u in deze krant over hun belang-

rijke werk. Dit is advertentie nummer 89. 

Kijk op www.postcodeloterij.nl

Samen maken we het verschil.

Bijvoorbeeld:

 Haal je recht via de helpdesk
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KINDERRECHTEN ALGEMEEN

In 2013 zijn belangrijke 
resultaten geboekt in de 
algemene kinderrechtenlobby 
binnen het mensenrechtenbeleid. 
Zo werden kinderrechten voor 
het eerst sinds 2007 weer 
afzonderlijk genoemd in de 
Mensenrechtenbrief van het 
ministerie van Buitenlandse 
Zaken en nam Defence for 
Children mede namens het 

Kinderrechtencollectief op 16 september als deskundige deel aan het 
rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken 
van de Tweede Kamer over de mensenrechtenbrief ‘Respect en recht 
voor iedereen’.

Aansluitend op de herziene versie van het Handboek Internationaal Jeugdrecht is in 2013 
begonnen met een digitale nieuwsbrief met updates over relevante jurisprudentie en 
beleidswijzigingen rond kinderrechten. Als voorzitter en secretariaat van het Kinderrechtencollectief 
ontwikkelde Defence for Children een voorlichtingsmodule over kinderrechten voor wethouders en 
gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de jeugd. Ook is een 
kinderrechtencursus voor gemeenteambtenaren ontwikkeld.

handboek internationaal jeugdrecht
Het Handboek Internationaal Jeugdrecht is het standaardwerk in Nederland op het gebied van de 
rechten van het kind. In 2012 is de volledige herziening van het Handboek digitaal beschikbaar 
gesteld en in 2013 is begonnen met het per kwartaal verspreiden van een digitale nieuwsbrief 
met updates. Er is een campagne gevoerd om de publicatie en nieuwsbrief onder de aandacht te 
brengen van de relevante professionals.

Resultaten:
•	 Via een distributie- en campagneplan wordt het Handboek onder de aandacht gebracht van 

jeugdrechtadvocaten, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, juridische vaktijdschriften, 
jeugdzorgorganisaties en een groot aantal andere maatschappelijke instellingen en 
organisaties.

•	 De digitale nieuwsbrief verschijnt vijf keer en kan eind 2013 rekenen op tweehonderd 
abonnees. 

jaarbericht kinderrechten 2013
Jaarlijks brengen UNICEF Nederland en Defence for Children het Jaarbericht Kinderrechten uit, 
waarin vijf thema’s centraal staan: jeugdstrafrecht, uitbuiting van kinderen, kindermishandeling, 
vreemdelingenrecht en jeugdzorg, met een terugblik op het overheidsbeleid in het voorgaande jaar. 
Deskundigen geven een cijfer en formuleren op elk thema aanbevelingen. Kinderen reageren op de 
stellingen via een enquête. 

h et team Kinderrechten Algemeen zet zich in om de 

naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in de 

breedte te bevorderen. Het uiteindelijke doel is dat het 

Verdrag de standaard wordt voor alle wet- en regelgeving 

en beleid aangaande kinderen. De medewerkers van het 

team verrichten hun werkzaamheden binnen diverse 

kinderrechtencoalities in Nederland, zoals het 

Kinderrechtencollectief, Kinderen in Tel, het Platform 

Mensenrechteneducatie en het Breed 

Mensenrechtenoverleg. Ook vertegenwoordigt het team 

Defence for Children bij EuroChild. 
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Resultaten:
•	 Het Jaarbericht Kinderrechten verschijnt voor de zesde keer.
•	 In juli overhandigen Defence for Children en UNICEF Nederland onder grote mediabelangstelling 

het Jaarbericht Kinderrechten 2013 in de Tweede Kamer, waarbij speciaal veel aandacht uitgaat 
naar de vele verhuizingen die asielzoekerskinderen mee moeten maken. De berichtgeving over 
het Jaarbericht wordt breed opgepakt, zowel on- als offline.

•	 Zevenhonderd exemplaren van het Jaarbericht Kinderrechten 2013 zijn door Defence for 
Children en UNICEF verstuurd, onder andere naar alle Tweede Kamerleden.

het kinderrechtencOllectief

Het Kinderrechtencollectief is een breed lobbynetwerk voor kinderrechten, dat in 2013 bestond 
uit: UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Augeo Foundation, Bernard van Leer 
Foundation, Terre des Hommes, War Child, Ieder(in), NJR en met als adviseur het Nederlands 
Jeugdinstituut. Defence for Children is voorzitter en coördinator van het Kinderrechtencollectief. 
Het Kinderrechtencollectief volgt de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland 
en rapporteert daarover aan het VN-Kinderrechtencomité. Leidraad zijn daarbij de aanbevelingen 
van het VN-Kinderrechtencomité aan Nederland en de ngo-rapportage die in samenwerking met 
een brede achterban van kinder- en mensenrechtenorganisaties geschreven wordt. 
Het Kinderrechtencollectief voert lobby en geeft voorlichting over kinderrechten, dit laatste met 
name via de website www.kinderrechten.nl. Er zijn twee themawerkgroepen: de werkgroep 
kindermishandeling en de werkgroep Kinderen in Tel. 

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het Kinderrechtencollectief in 2013:

lobby
Lobby en ambtelijk overleg
Kinderrechten zijn een integraal onderdeel van mensenrechten, maar in veel mensenrechtenbeleid 
ontbreken kinderrechten. In 2013 heeft Defence for Children een aantal belangrijke verbeteringen 
kunnen realiseren. Deelname aan en lobby bij het Breed Mensenrechtenoverleg heeft tot gevolg 
gehad dat op relevante punten de kinderrechten deel zijn gaan uitmaken van mensenrechtenbeleid. 
Verder is het interdepartementaal overleg weer nieuw leven in geblazen, met als doel politieke 
agendering, kennisvergroting en informatie-uitwisseling over kinderrechten.

Resultaten:
•	 Structureel meer aandacht voor kinderrechten in de mensenrechtenlobby, onder andere blijkend 

uit het feit dat kinderrechten voor het eerst sinds 2007 weer afzonderlijk genoemd worden in 
de Mensenrechtenbrief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en uit het feit dat Defence 
for Children mede namens het Kinderrechtencollectief op 16 september als deskundige 
deelnam aan het rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken van de 
Tweede Kamer over de mensenrechtenbrief ‘Respect en recht voor iedereen’.

•	 In oktober zegt Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken toe een kinderrechtenbrief te 
zullen schrijven.

•	 Het Nationaal Actieplan Mensenrechten verschijnt. Het team kinderrechten algemeen neemt 
mede namens het KRC deel aan diverse consultatiebijeenkomsten, met als belangrijkste 
resultaat dat er weer specifiek aandacht is voor de rechten van kinderen in dit Actieplan.

Kinderrechten in de bezette Palestijnse gebieden
In de bezette Palestijnse gebieden is sprake van schendingen van de rechten van Palestijnse 
kinderen door het Israëlisch leger. Er worden veel kinderen gearresteerd en in voorarrest gevangen 
gezet en er wordt met bovenmatig geweld tegen hen opgetreden door de Israëlische politie en 
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leger. Defence for Children organiseerde eind 2012 een werkbezoek aan dit gebied voor de 
vertegenwoordigers van de politieke jongerenpartijen en vervolgt in 2013 de lobbyactiviteiten. 
Defence for Children participeert in de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in 
Israëlische gevangenschap en draagt zo bij aan versterking van het werk van de Palestijnse sectie 
van Defence for Children.

Resultaten:
•	 In januari 2013 vragen jonge politici bij de Nederlandse regering om aandacht voor 

kinderrechten in Palestijnse gebieden.
•	 Minister Timmermans brengt, mede op aandringen van Defence for Children, de kinderrechten 

ter sprake bij zijn bezoek aan Israël.

Voorlichting over kinderrechten
Op de website www.kinderrechten.nl is actuele en 
achtergrondinformatie te vinden over kinderrechten, 
voor kinderen, jongeren en volwassenen. Er komen via 
deze website ook vragen over kinderrechten en 
kinderrechtenschendingen binnen, die indien dat nodig 
is, doorgestuurd worden naar de Kinderrechtenhelpdesk 
voor juridische afhandeling

Resultaten:
•	  79.700 mensen bezoeken de website, met een 

gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand van 
6.642 (juli 3.310 – november 10.293).

•	  Het totaal aantal bezoekers is 128.733. 
Het gemiddeld totaal aantal bezoekers per maand is 
10.728 (juli 6.214 – november 16.155).

•	 Digitaal eenvoudig toegang tot de volledige tekst van het Handboek Internationaal Jeugdrecht 
via www.kinderrechten.nl en via www.defenceforchildren.nl., inclusief een 
trefwoordenzoekfunctie en digitaal bladeren. 

Cursussen en voorlichting kinderrechten
In 2013 is een voorlichtingsmodule ontwikkeld voor gemeenteambtenaren, wethouders en 
beleidsmakers jeugd om hen bekend te maken met de rechten van kinderen en de verplichtingen 
van lokale overheden zoals die voortvloeien uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook is een training 
ontwikkeld voor professionals over kinderrechten bij de transitie van de jeugdzorg naar de 
gemeenten.

Resultaten: 
•	 Deelname door het Kinderrechtencollectief aan diverse bijeenkomsten van de Klankbordgroep 

Stelselwijziging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
•	 Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceert in november de 

voorlichtingsmodule De Jeugd – Uw zorg! voor wethouders en gemeenteambtenaren over 
kinderrechten en de zorg voor de jeugd. 

•	 De module is vrij toegankelijk via www.kinderrechten.nl. In november en december wordt de 
module 750 keer bezocht en voor een groot deel volledig doorlopen.

•	 Er is een cursus over kinderrechten voor gemeenteambtenaren ontwikkeld. Deze cursus is drie 
keer gegeven.
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NJR
Met het project Kinderrechten in de jeugdzorg ontwikkelde NJR in opdracht van het 
Kinderrechtencollectief een module voor jongeren in jeugdzorginstellingen. De module geeft de 
jongeren door middel van presentatie-, debat- en jongerenraadtrainingen handvatten om zelf een 
bijdrage te leveren aan het versterken en verbeteren van hun eigen ontwikkeling en leefsituatie en 
die van hun groepsgenoten. Bij de ontwikkeling van de werkmodule heeft NJR nauw samengewerkt 
met onder meer De Koppeling en het Jeugdwelzijnsberaad. 
 
Resultaat:
•	 De werkmodule is in tien instellingen uitgevoerd. 

kinderen in tel 
Kinderen in Tel is de naam van het Databoek dat uitgebreid cijfers geeft over de naleving van de 
rechten van kinderen in alle wijken en gemeenten in Nederland. Het gelijknamige 
samenwerkingsverband is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief en bestaat uit: Bernard 
van Leer Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Jantje Beton, 
Defence for Children, Johanna KinderFonds, Augeo Foundation, Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
onderzoek. Defence for Children voert het secretariaat van Kinderen in Tel en is verantwoordelijk 
voor de campagne.

In 2013 verscheen de special Kinderen met een handicap in Tel, met unieke gegevens op 
provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau. Het rapport is zeer actueel, nu de gemeenten vanaf 2015 
de verantwoordelijkheid krijgen over de jeugdzorg en de zorg voor mensen met een handicap. In 
het rapport constateert Kinderen in Tel dat niet alle relevante groepen kinderen in beeld zijn. 
Kinderen met een handicap in Tel is een gezamenlijk project van NSGK (Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind), het Revalidatiefonds, het Fonds Verstandelijk Gehandicapten, het 
Johanna KinderFonds en Defence for Children. Het Verwey-Jonker Instituut was verantwoordelijk 
voor het onderzoek.

Resultaten:
•	  Overhandiging van het databoek Kinderen met 

een handicap in Tel aan mevrouw Annemarie 
Jorritsma, voorzitter van de VNG.

•	  Het databoek wordt via sociale media en per 
post verspreid onder alle colleges van 
Burgemeesters en Wethouders, gemeenteraden, 
verantwoordelijke ministers en 
staatssecretarissen, fractievoorzitters van de 
politieke partijen in de Tweede Kamer, 
jongerenorganisaties, gedeputeerden jeugd, IPO 
en VNG en alle relevante kinderorganisaties. 

Overige activiteiten
•	 Er is steun verleend aan het onderzoek naar de rechten van kinderen die lesbisch, homo, 

biseksueel of transgender zijn, dat COC Nederland in 2013 uitvoerde. 
•	 Via deelname aan het Platform Mensenrechteneducatie wordt gelobbyd voor 

kinderrechteneducatie in het mensenrechtenonderwijs. 
•	 Het team Kinderrechten Algemeen vertegenwoordigt Defence for Children in het Europese 

platform EuroChild, met een agenda die gericht is op het inbrengen van kinderrechten in het 
beleid van de Europees Unie. Defence for Children zit in de Policy Steering Group en is 
benoemd als een leidende ngo op het gebied van kinderrechtenmonitoring en lobby.
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JEUGDRECHT

Voor het team Jeugdrecht 
stond 2013 in het teken van 
het voorstel Jeugdwet en 
de stelselherziening van de 
jeugdzorg. Waar mogelijk en 
nodig heeft het team Jeugdrecht 
zijn adviezen en zorgen over het 
wetsvoorstel laten horen. Het 
team Jeugdrecht volgde verder 
nauwlettend de ontwikkelingen 

in wetgeving, beleid en praktijk op het terrein van het jeugdstrafrecht. 
In diverse door de Europese Commissie gefinancierde projecten werkte 
het team samen met zijn partners in Oekraïne en Georgië. Een voorstel 
voor een project in Kosovo werd ontwikkeld samen met Terre des 
Hommes Kosovo en goedgekeurd door het Nederlandse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Deze drie projecten zijn gericht op de 
implementatie van kinderrechten in de jeugdzorg en het jeugdstrafrecht. 

kinderrechten en jeUGdzOrG 

Defence for Children maakt zich sterk voor de rechtspositie van kinderen en jongeren die extra 
ondersteuning, zoals jeugdzorg, nodig hebben. In het bijzonder zet het team jeugdrecht zich in voor 
een betere naleving van de rechten van extra kwetsbare kinderen, zoals slachtoffers van kinder-
mishandeling, kinderen in gesloten instellingen en kinderen met een handicap, met nadruk op het 
recht op passende zorg, het recht op bescherming en het recht op participatie.

nederland
Defence for Children heeft in 2013 op verschillende manieren invloed uitgeoefend op de inhoud 
van het wetsvoorstel Jeugdwet, met als doel het wetsvoorstel meer in lijn te brengen met het 
VN-Kinderrechtenverdrag. Medewerkers van Defence for Children spraken hiertoe met diverse 
Tweede en Eerste Kamerleden, met wetgevingsjuristen en beleidsmakers bij de verantwoordelijke 
ministeries en met vertegenwoordigers van cliënten-, branche- en beroepsorganisaties. Bij de 
behandeling van het wetsvoorstel Jeugdwet in de Tweede en Eerste Kamer heeft Defence for 
Children haar zorgpunten naar voren gebracht. Daarnaast volgde het team Jeugdrecht nauwlettend 
de debatten in de Tweede Kamer over jeugdzorg, de preventie en aanpak van kindermishandeling, 
geweld in afhankelijkheidsrelaties en passend onderwijs. Ook toetste Defence for Children diverse 
richtlijnen jeugdzorg en alle huisregels in de gesloten jeugdzorginstellingen aan het  
VN-Kinderrechtenverdrag. Samen met LOC/LCFJ, Stichting Alexander, Stichting Kinderpostzegels 
Nederland en met steun van de Stichting Q4C Nederland organiseerde Defence for Children eind 
2013 inspiratiesessies met kinderen, jongeren, ouders, professionals en bestuurders om een 
impuls te geven aan de Q4C Kwaliteitsstandaarden Zorg voor de jeugd. 

d efence for Children komt op voor de rechten van 

kinderen die te maken krijgen met familierecht en 

jeugdzorg (waaronder jeugdbescherming) en de rechten 

van kinderen die in aanraking komen met politie en 

justitie. Defence for Children besteedt bijzondere 

aandacht aan de rechtspositie van het kind in juridische 

procedures, zoals bij echtscheidingen, 

ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en 

strafrechtelijke procedures.
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internationaal 
Defence for Children werkte in 2013 in diverse door de 
Europese Commissie gefinancierde projecten actief 
samen met haar partners in Oekraïne en Georgië. 
Een projectvoorstel dat het team Jeugdrecht in 2013 
samen met Terre des Hommes Kosovo indiende bij het 
Matra CoProl-Programma van het Nederlandse 
Ministerie van buitenlandse zaken, werd goedgekeurd. 
De projecten in deze drie landen zijn gericht op de 
implementatie van kinderrechten in de jeugdzorg 
(waaronder jeugdbescherming) en het jeugdstrafrecht. 
In 2013 participeerde het team Jeugdrecht in de 
Nederlandse afdeling van het Better Care Network, een 
netwerk van Nederlandse organisaties en individuen 
die actief zijn in binnen- en buitenland op het terrein 
van de bescherming en opvang van kinderen zonder 
ouderlijke zorg.

Resultaten
•	  Samenwerking bij lobbyactiviteiten ter versterking van de preventie en aanpak van 

kindermishandeling met Stichting Kinderpostzegels Nederland, Augeo Foundation en Bernard 
van Leer Foundation. Mede door de inzet van de organisaties worden verschillende moties 
aangenomen waarin de regering onder meer wordt opgedragen onderzoek te doen naar de inzet 
van effectieve behandelmethodes in zaken waarin sprake is van kindermishandeling en om bij 
het maken van toekomstig beleid gericht op kindermishandeling, bijzondere aandacht te 
schenken aan kinderen die slachtoffer zijn van verwaarlozing.

•	 Totstandkoming en aanname met algemene stemmen van het amendement inhuisplaatsing. 
Samen met Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft Defence for Children zich sterk 
gemaakt voor de positie van kinderen die uit huis worden geplaatst. Ten behoeve van de 
behandeling van het wetsvoorstel Jeugdwet in de Tweede Kamer hebben de organisaties 
meegewerkt aan de totstandkoming van dit amendement, dat het recht bevestigt van het kind 
om op te groeien in een gezinsomgeving. Het regelt dat in het geval van een uithuisplaatsing 
het kind in een pleeggezin of gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het 
belang is van de minderjarige.

•	 Geleidelijke acceptatie van het belang om ook de mening van kinderen jonger dan twaalf jaar 
mee te wegen. Defence for Children pleitte er in 2012 in haar advies op het 
conceptwetsvoorstel Jeugdwet voor dat er voor inspraak en medezeggenschap geen 
leeftijdsgrens van twaalf jaar gehanteerd zou worden. Niet de leeftijd moet bepalend zijn, maar 
de capaciteiten waarover het kind beschikt. Ook in het Burgerlijk Wetboek staat voor het horen 
van kinderen door de kinderrechter in juridische procedures een leeftijdsgrens van twaalf jaar. 
Via de Kinderrechtenhelpdesk maakt Defence for Children zich in diverse zaken sterk voor het 
hoorrecht van jongere kinderen. Defence for Children ziet dat rechtbanken steeds vaker 
verzoeken tot het horen van kinderen jonger dan twaalf jaar, honoreert. Het team jeugdrecht 
signaleert eenzelfde trend bij de Bureaus Jeugdzorg: steeds vaker wordt ook hier de mening 
van kinderen jonger dan twaalf jaar meegewogen.

Het voelt gewoon alsof het bij de voogd het ene oor in gaat en bij het andere oor er weer uit.  
Hij heeft al voor zichzelf een weg gepland en die gaat hij volgen en bewandelen. Ik had niet het 
gevoel dat ik daar zelf nog iets in te zeggen had. Meisje, 19 jaar, blikt terug op het contact met haar 

gezinsvoogd.

Bezoek partnerorganisatie in Oekraïne.
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kinderrechten en jeUGdstrafrecht 

Kinderen en jongeren die in aanraking komen met politie en justitie zijn bij uitstek kwetsbaar voor 
schendingen van hun rechten. Het team jeugdrecht van Defence for Children komt dan ook op voor 
de rechten en belangen van deze groep kinderen en jongeren. Defence for Children vindt dat in het 
jeugdstrafrecht rekening dient te worden gehouden met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van 
kinderen en jongeren en dat een pedagogische aanpak en herintegratie voorop moeten staan. 
Vrijheidsbeneming mag volgens het VN-Kinderrechtenverdrag alleen als uiterste maatregel worden 
gehanteerd, als het niet anders kan en zo kort mogelijk.

nederland
Het team Jeugdrecht bemoeit zich gevraagd en ongevraagd met de ontwikkelingen in het 
jeugdstrafrecht, zoals met het conceptwetsvoorstel Adolescentenstrafrecht en met 
privacybescherming. Daarnaast zet het team Jeugdrecht de lobby voort tot verkorting van de duur 
die minderjarigen volgens de wet in politiecellen mogen verblijven en ter verbetering van de 
omstandigheden voor minderjarigen in politiecellen en voor veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen. 
Op basis van signalen die het team Jeugdrecht de afgelopen jaren bij de Kinderrechtenhelpdesk 
binnen heeft gekregen over het te kort schieten van de zorg aan en begeleiding van jongeren na 
verblijf in een justitiële jeugdinrichting, heeft Defence for Children met Stichting Alexander in 2013 
een project opgezet om samen met jongeren de hulp aan zestienplussers in pleegzorg, jeugdzorg- 
en justitiële jeugdinrichtingen onder de loep te nemen. 

internationaal
Het team Jeugdrecht adviseerde in 2013 in een aantal Europese projecten en heeft samen met 
partnerorganisaties nieuwe samenwerkingsprojecten opgezet die in 2014 van start gaan. Samen 
met All-Ukrainian Foundation for Children’s Rights werkt het team samen in een tweejarig project 
gericht op het versterken van de multidisciplinaire samenwerking in de hulpverlening aan kinderen 
die risico lopen of in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. Ook neemt Defence for 
Children als adviseur deel aan een Europees onderzoeksproject naar het horen van minderjarige 
verdachten, dat wordt geleid door onderzoekers aan de Universiteit van Maastricht.

Resultaten
•	  Presentatie van de conclusies en aanbevelingen uit het 

Europese rapport ‘’Speaking Freely’’ over veiligheid in 
justitiële jeugdinrichtingen aan de directeuren van justitiële 
jeugdinrichtingen, aan de staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie, diverse medewerkers van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie en aan voormalig minister voor Jeugd en 
Gezin, André Rouvoet. In dit rapport staan ook de resultaten 
van het onderzoek onder jongeren in justitiële 
jeugdinrichtingen in Nederland dat het jongerenteam van 
Defence for Children in 2012 heeft gedaan.

•	  Er is gehoor gegeven aan de zorgen van Defence for Children 
tijdens de debatten over het voorstel adolescentenstrafrecht 
in de Eerste en Tweede Kamer. Alhoewel niet alle zorgpunten 
zijn weggenomen, is het punt over de omzetting van een 
PIJ-maatregel in een TBS-maatregel door Tweede en Eerste 
Kamerleden uitdrukkelijk aan de orde gesteld. 
Staatssecretaris Teeven heeft als reactie hierop in de Tweede 
Kamer gezegd dat het moet gaan om de zeer onwenselijke 
situatie waarbij aan het einde van de PIJ-maatregel een 
minderjarige nog recidivegevaarlijk blijkt.
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•	 Alhoewel Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in september in een brief aan de Tweede 
Kamer aangeeft bij de afname van DNA-materiaal na veroordeling voor een strafbaar feit geen 
onderscheid te willen maken tussen minderjarige en meerderjarige veroordeelden, constateert 
Defence for Children dat rechtbanken wel degelijk rekening houden met leeftijd en toetsen aan 
internationale verdragen. In oktober verklaart de Rechtbank Rotterdam het bezwaarschrift van 
een minderjarige tegen afgifte van DNA aan de officier van justitie, gegrond.  
Defence for Children had via de Kinderrechtenhelpdesk een kinderrechtenrapportage 
geschreven voor deze zaak.

•	 De Korpsleiding van de politie besluit om naar aanleiding van het rapport van Defence for 
Children over de rechtspositie van minderjarigen in politiecellen uit 2011 om voor het einde van 
2013 landelijk veertien nieuwe maatregelen in te voeren om de situatie voor minderjarigen in 
politiecellen te verbeteren.
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SEKSUELE UITBUITING - ECPAT

In 2013 zijn belangrijke 
stappen gezet in de aanpak van 
kindersekstoerisme. In Nederland 
wordt nauw samengewerkt met 
de toerismesector, maar ook 
met de Nederlandse overheid, 
die steeds meer investeert in de 
aanpak van seksuele uitbuiting 
van kinderen. Op 30 mei 
publiceerden Defence for Children 
- ECPAT en UNICEF Nederland 
het rapport Kinderhandel in 

Nederland. Minister Opstelten zei bij het in ontvangst nemen van 
het rapport prioriteit te geven aan de aanpak en bescherming van 
kinderen: ‘De registratie van minderjarige slachtoffers moet beter en 
de opvangcapaciteit moet worden uitgebreid’. 

In de Nederlandse ECPAT Youth Group krijgt participatie van jongeren steeds meer vorm. Zij spelen 
een belangrijke rol in het 2013 gestarte Europese ECPAT-project Make IT Safe. 

Versterking aanpak kindersekstoerisme in vijf toeristische bestemmingslanden
Het tweejarige project, Protection of children against sexual exploitation in tourism, gefinancierd 
door het ministerie van Buitenlandse Zaken, richt zich op bewustwording en het vergroten van 
kennis in vijf toeristische bestemmingen bij organisaties die een rol spelen bij de bescherming van 
kinderen tegen seksuele uitbuiting, zoals hotelpersoneel, politie, beveiligers en Tuk Tuk-
bestuurders. De landen zijn Thailand, Cambodja, Filippijnen, Gambia en Dominicaanse Republiek.

Resultaten:
•	 ECPAT-partners trainen tussen 2011 - 2013 ruim 3.000 professionals en verspreiden meer dan 

100.000 stuks informatiemateriaal over de bestrijding van kindersekstoerisme.
•	 Het rapport Protection of children against sexual exploitation in tourism verschijnt in oktober. 

Voor de vijf landen staat beschreven wat de situatie is, wat zichtbaar is van de bestrijding van 
kindersekstoerisme en wat er aan wetgeving is om seksuele uitbuiting te bestrijden. 
Ook worden voorbeelden van kindersekstoerisme-zaken beschreven. 

‘Volgens mij is jongensprostitutie sterk in opkomst omdat mannelijke pedofielen veel geld betalen 
voor jonge jongens.’ Jongere in Gambia

don’t look away
Don’t Look Away is een campagne gericht op reizigers met als doel 
seksuele uitbuiting van minderjarigen te voorkomen. Onder andere 
tijdens het WK voetbal in Brazilië. Door de komst van zo’n 600.000 

i n Nederland werken Defence for Children en ECPAT 

(End Child Prostitution, Child Pornography and 

Trafficking in Children for Sexual Purposes) samen bij de 

bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting, 

zoals kinderpornografie, kinderprostitutie, kinderhandel 

voor seksuele doeleinden en kindersekstoerisme. 

ECPAT Nederland maakt deel uit van het wereldwijde 

ECPAT-netwerk dat leden heeft in 75 landen over de hele 

wereld.
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buitenlandse en drie miljoen Braziliaanse toeristen bestaat het risico dat seksuele uitbuiting van 
kinderen toeneemt. In Nederland wordt samen met Plan Nederland, Terre des Hommes en Free a 
Girl een gezamenlijke campagne ontwikkeld die hierbij aansluit en in april-mei 2014 gelanceerd 
wordt. Het driejarige project wordt met steun van de Europese Unie uitgevoerd in zestien Europese 
landen en vijf toeristische bestemmingslanden in Afrika, en in Brazilië. Het voorlichtingsmateriaal 
zal in 2014 in dertien Europese talen beschikbaar zijn.

Resultaten:
•	 In juni geeft Defence for Children - ECPAT Nederland samen met de politie een presentatie 

tijdens een internationale expert meeting over sportevenementen en kinderbescherming in 
Warschau, voor vijftig experts van politie, beleidsmakers, ngo´s en de toerismesector. Het doel 
is uitwisseling van ervaringen over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting 
tijdens grote sportevenementen.

•	 In september lanceert ECPAT Frankrijk in Parijs de voorlichtingscampagne ‘Don’t Look Away’. 
•	 Defence for Children - ECPAT Nederland doet samen met de Gambiaanse ECPAT-partner 

onderzoek naar de aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen in Gambia en de relatie met 
toerisme, de rol van de toerismesector en de kinderbescherming. Resultaten van het 
onderzoek worden verwacht in 2014.

nederlandse overheid en bestrijding van kindersekstoerisme
2013 is het derde jaar van het project met Plan Nederland, ECPAT, TUI Nederland, de ANVR, Travel 
Counsellors, Plan Brasil en Childhood Foundation Brazil om meiden in Noordoost Brazilië een beter 
toekomstperspectief te geven en de Nederlandse reissector en de Nederlandse overheid te 
activeren. De belangrijkste activiteit van Defence for Children - ECPAT Nederland was: de 
Nederlandse overheid betrekken bij de bestrijding van kindersekstoerisme. Dit is met name van 
belang omdat er bij de aanpak van kindersekstoerisme allerlei juridische, culturele en 
maatschappelijke barrières zijn in de internationale samenwerking. 

Resultaten 
•	 De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen presenteert eind 

augustus haar rapport Barrières in de bestrijding van Kindersekstoerisme, waarvoor ECPAT 
geregeld geconsulteerd is.

•	 In het Plan van Aanpak Kindersekstoerisme dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie in 
september presenteert, is aandacht voor internationale informatie-uitwisseling, onder andere 
met het internationale ECPAT-netwerk en de internationale organisatie voor de Verklaring 
Omtrent het Gedrag. Defence for Children - ECPAT Nederland is bij de totstandkoming van het 
plan geregeld geconsulteerd.

•	 Van oktober 2012 tot maart 2013 vindt de campagne kindersekstoerisme plaats op de 
luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam The Hague. De campagne is een initiatief van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Marechaussee, de ANVR en touroperator 
TUI, Defence for Children - ECPAT Nederland en Plan Nederland. Reizigers worden 
aangemoedigd oplettend te zijn en vermoedens van kindersekstoerisme te melden bij www.
meldkindersekstoerisme.nl of Meld Misdaad Anoniem. Deze bewustwordingscampagne levert 
27 meldingen op, waaruit vier politieonderzoeken voortkomen. 

Make it safe
Hoewel het internet voor jongeren veel mogelijkheden biedt als 
platform voor creativiteit, leren en verbinding, brengt het ook risico’s 
met zich mee. Jongeren kunnen slachtoffer worden van onder andere 
seksuele uitbuiting en misbruik, zoals webcammisbruik en grooming. 

Binnen Make IT Safe worden jongeren getraind andere jongeren voor te lichten om te voorkomen 
dat ze slachtoffer worden van online misstanden en om ze te laten weten waar ze hulp kunnen 
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zoeken wanneer dit toch het geval is. De ECPAT jongerengroep heeft een belangrijke rol in het 
coachen en trainen van de peer experts. In januari 2013 is het tweejarige project van start 
gegaan, gefinancierd door de Europese Commissie en uitgevoerd door ECPAT in vijf landen.
 
Resultaten:
•	 De eerste leerlingentrainingen van de Make IT Safe peer experts vinden plaats. In totaal krijgen 

vijfhonderd leerlingen een les van de peer experts. De training voor de peer experts wordt 
verzorgd door leden van de ECPAT Youth Group. 

•	 Ook is er een docententraining samen met de politie over veilig gebruik van social media en 
mogelijke risico’s. 

kinderhandel in nederland
Voor het rapport Kinderhandel in Nederland inventariseerden UNICEF Nederland 
en Defence for Children - ECPAT de aanpak van kinderhandel en de 
bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland anno 2013. Sinds 
2005 zijn de opsporing van mensenhandel en de vervolging van 
mensenhandelaren verbeterd en is de samenwerking tussen ketenpartners 
versterkt. De bescherming van minderjarige slachtoffers heeft onvoldoende 
aandacht. De grootste zorgen bestaan over de opvang en zorg aan minderjarige 

slachtoffers van grensoverschrijdende mensenhandel. De hulpverlening komt laat op gang en 
wordt overschaduwd door het wel of niet verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dit maakt de 
kansen van deze kinderen op volledig herstel, hier of elders, klein. 

Resultaten:
•	 Minister Opstelten zegt bij het in ontvangst nemen van het rapport in mei dat kinderhandel een 

van de ernstigste zaken is die kunnen gebeuren. ‘Mensenhandel is mensonterend, maar het is 
nog schrijnender als het minderjarige slachtoffers betreft.’ Hij belooft prioriteit te geven aan de 
aanpak en bescherming te versterken. ‘De registratie van minderjarige slachtoffers moet beter 
en de opvangcapaciteit moet worden uitgebreid.’

•	 In juni wordt het rapport gepresenteerd aan de Europese onderzoeksmissie GRETA die 
Nederland bezocht om de naleving van het Europese Mensenhandelverdrag te controleren. 
Hun rapport wordt verwacht in 2014.

‘Ik loop rond met de lichamelijke en mentale littekens van de mishandeling die ze me hebben 
laten ondergaan. De brandplekken van sigaretten, snijplekken van riemen, het seksueel misbruik 
en de doodsbedreigingen. De afgelopen jaren heb ik bij een psychiater gelopen die me slaappillen 
en andere pillen tegen posttraumatische stress geeft. Vreselijker is dat ik getest ben op seksueel 
overdraagbare aandoeningen en geconfronteerd ben met mijn grootste angst toen ik hoorde dat 
ik HIV heb. Helaas blijven ze me vertellen dat ik met mijn medische problemen kan overleven in 
Oeganda…’ Kinderhandelslachtoffer Grace in het rapport Kinderhandel in Nederland. 

europese aanpak kinderhandel
Defence for Children - ECPAT Nederland is deelnemer in twee door de Europese commissie 
gesteunde projecten tegen kinderhandel.
Mario is een project ter bescherming van kinderen uit met name Zuidoost Europa 
(de Balkanlanden, Roemenië en Bulgarije) tegen mensenhandel in samenwerking met Terre des 
Hommes, Save the Children en Nobody’s Children Foundation en met steun van Oak Foundation. 
Protection First, gestart eind 2013 in samenwerking met Save the Children Italië en Roemenië, is 
gericht op het versterken van minderjarige asielzoekers om zich te weer te kunnen stellen tegen 
de risico’s van mensenhandel in landen van aankomst, zoals Nederland. 
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KINDERRECHTEN EN MIGRATIE

Voor het team Kinderrechten 
en Migratie stond 2013 in het 
teken van het zwaarbevochten 
Kinderpardon. Daarnaast is 
er in Europees verband veel 
werk verricht rondom de 
kwaliteitsstandaarden voor 
voogden van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen. 
De slechte situatie op 
de gezinslocaties voor 
uitgeprocedeerde gezinnen met 

minderjarige kinderen, de vele verhuizingen die asielzoekerskinderen 
meemaken en de positie van het kind in het gezinsmigratiebeleid waren 
ook aandachtsgebieden. 

Bescherming alleenstaande minderjarige vreemdelingen
De bescherming van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland is voortdurend 
onderwerp van aandacht geweest in 2013. Deze kinderen zijn zonder hun ouders naar Nederland 
gekomen en hebben als kinderen die buiten de beschermende omgeving van een gezin leven, 
recht op bijzondere bescherming. 

Europese coördinatie
Op 1 januari 2013 is Defence for Children coördinator geworden van het Seperated Children in 
Europe Programme (SCEP), een netwerk van 33 Europese organisaties uit 28 landen dat zich inzet 
voor de rechten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.  
Defence for Children coördineerde het door de Europese Commissie gefinancierde project ‘Closing 
a protection gap 2.0: implementing the Core Standards for guardians of separated children 
in Europe in practice, policy and legislation’. Vanuit negen Europese landen werkt Defence for 
Children met de nationale projectpartners aan de implementatie van standaarden voor voogden 
van alleenstaande minderjarigen. Doel is de voogd te sterken in de rol van waakhond en 
pleitbezorger voor de rechten van de kinderen die onder zijn verantwoordelijkheid staan.

Nederlands beleid
Op 1 juni is in Nederland nieuw beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen ingevoerd. 
Dit is gericht op terugkeer en schaft de speciale beschermingsstatus voor deze jongeren af. 
In april 2013 schreef Defence for Children samen met UNICEF Nederland een notitie over de 
kinderrechtelijke zorgen over dit nieuwe beleid. 

Resultaten
•	 Samen met UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland krijgt Defence for Children in 

maart de zorgen over de grootschalige opvangcampussen voor alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen op de politieke agenda. Er verdwijnen ieder jaar veel kinderen van deze locaties 
en voogden geven aan de kinderen hier niet goed te kunnen beschermen. In april wordt een 
motie van de PvdA aangenomen die oproept om deze kinderen in pleeggezinnen op te vangen. 

O p het terrein van Kinderrechten en Migratie zet 

Defence for Children zich in voor de bescherming 

van kinderen die kwetsbaar zijn omdat ze zijn gevlucht en 

(nog) geen verblijfsvergunning hebben, voor kinderen voor 

wie de uitoefening van hun recht op gezinsleven 

onmogelijk gemaakt wordt om migratierechtelijke redenen 

en voor de sociale rechten van migrantenkinderen. 

Aan de ene kant vraagt dit van de overheid extra 

inspanningen om voor deze kinderen hun recht op 

bijzondere bescherming te waarborgen. Anderzijds is het 

nodig om aandacht te vragen voor het feit dat deze 

kinderen dezelfde rechten hebben als andere kinderen in 

Nederland.
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•	 Er verschijnen onder coördinatie van Defence for Children nationale rapporten in negen 
Europese landen over wat voogden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de weg 
staat om te werken volgens de standaarden voor hun werk. Er komt een speciale website:  
www.corestandardsforguardians.com

•	 De eerste SCEP newsletter onder coördinatie van Defence for Children ziet het licht, op een 
nieuwe website: www.scepnetwork.org

‘Het is belangrijk om steun te geven en veel te praten. 
Om het kind op zijn gemak te stellen, moet de voogd 
uitleggen dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Als kind 
moet je alles aan je voogd kunnen vertellen.’ 
Alleenstaande minderjarige over de rol van een voogd. 

Opvang kinderen in asielzoekerscentra
Defence for Children is actief in de Werkgroep Kind 
in azc, samen met UNICEF Nederland, Stichting 
Kinderpostzegels Nederland, VluchtelingenWerk 
Nederland en Kerk in Actie. De werkgroep streeft 
ernaar om de opvang van kinderen die asiel aanvragen 
in Nederland in lijn met het Kinderrechtenverdrag te 
brengen. Zie ook: www.kind-in-azc.nl

Verhuizingen 
Asielzoekerskinderen verhuizen gemiddeld één keer 
per jaar. Dat is schadelijk voor hun ontwikkeling. Bij 
elke nieuwe fase in de asielprocedure moeten het kind 
en zijn gezin naar een andere locatie. De Werkgroep 
pleit voor ontkoppeling van de verblijfsprocedure en de 
opvangplekken. 

Resultaten
•	  De Werkgroep Kind in azc publiceert in januari 

‘Ontheemd; De verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland’. Er worden Kamervragen 
gesteld door de ChristenUnie en de PvdA en er komen eindelijk ook vanuit de overheid cijfers 
over het aantal verhuizingen dat kinderen tijdens de asielprocedure moeten doormaken. Maar: 
het aantal verhuizingen wordt niet teruggebracht. 

‘Mijn schoolresultaten zijn niet goed doordat ik zo vaak ben verhuisd. Ik kan niet meer goed 
opletten. Bij elke verhuizing ben ik veranderd. Ik voel me op school buitengesloten.’ 
Meisje van twaalf jaar dat vier jaar in Nederland is en negen keer moest verhuizen. 

Gezinslocaties
De situatie op de acht gezinslocaties voor uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige 
kinderen blijft een punt van zorg. Kinderen zijn er bang en voelen zich ongelukkig. Bovendien 
betekent het bestaan van de gezinslocatie automatisch een extra verhuizing in het leven van 
een uitgeprocedeerd kind. De Werkgroep pleit ervoor om gezinnen die terug moeten keren te 
begeleiden vanuit de asielzoekerscentra. Defence for Children heeft er tijdens een hoorzitting in 
de Tweede Kamer op 7 november bij Kamerleden op aangedrongen opnieuw te onderzoeken of de 
gezinslocaties afgeschaft kunnen worden. 
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Resultaten 
•	 De Werkgroep stuurt enkele brieven aan de Tweede Kamer over de gezinslocaties. Vervolgens 

vragen verschillende Kamerleden aandacht voor de situatie op de gezinslocaties. GroenLinks 
dient een motie in die opriep om gezinnen niet meer naar de gezinslocatie te verhuizen. 

•	 Verschillende rechters oordelen in een beroep tegen de verhuizing naar een gezinslocatie dat 
het besluit daartoe onvoldoende rekening hield met de belangen van de betrokken kinderen. 
Defence for Children ondersteunde de kinderen in deze procedures met een 
kinderrechtenrapportage. De ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP 
vragen daarop via Kamervragen de Staatssecretaris om het beleid aan te passen. 

‘We kunnen hier helemaal geen leuke dingen doen. We hebben geen geld en onze ouders moeten 
ook midden op de dag gaan stempelen. Je mag ook niet naar een andere stad. Het voelt echt als 
een gevangenis.’ Kind van elf jaar over verblijf op een gezinslocatie. 

kinderpardon
In de lente van 2013 regende het Kinderpardonvergunningen. Ruim zeshonderd kinderen die 
minstens vijf jaar in Nederland zijn, zagen hun rechten hiermee erkend. Het was een feest om 
deelgenoot van de vreugde van kinderen te mogen zijn, na onze zes jaar durende strijd om tot 
een speciale regeling voor gewortelde kinderen in het vreemdelingenbeleid te komen. Tegelijk 
is Defence for Children actief gebleven voor de kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon 
vallen. Op 12 maart 2013 dienden de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de SP en de PvdA moties in 
voor een verruiming van het Kinderpardon ten gunste van kinderen die onterecht uitgesloten zijn. 
Helaas werd geen van deze moties aangenomen. 

Resultaten
•	 Defence for Children weet in samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland met succes nog 

twee scherpe kantjes van de Regeling voor langdurige verblijvende kinderen (Kinderpardon) weg 
te nemen. Zo wordt het mogelijk dat kinderen die na de asielprocedure van hun ouders zijn 
geboren ook een beroep kunnen doen op het Kinderpardon en worden de eisen voor het 
aantonen van de identiteit van de aanvrager versoepeld. 

•	 Defence for Children richt een netwerk op van advocaten die procederen over het Kinderpardon 
en die elkaar op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen. Er worden twee artikelen in 
het vakblad Asiel & Migrantenrecht gepubliceerd om advocaten te steunen in deze procedures. 

•	  In september voert Defence for Children met succes 
actie voor een jongere die te oud is voor het 
Kinderpardon. Hij is 21,5 jaar, volgens de regels een 
half jaar te oud, maar wel al sinds zijn tiende in 
Nederland. De jongen werd in 
vreemdelingenbewaring gezet en dreigde snel 
uitgezet te worden naar Angola. Na de actie wordt 
hij vrijgelaten en krijgt hij toestemming om de 
procedure over het Kinderpardon in Nederland af te 
wachten. 

‘Ik vind het zo fijn dat we nu eindelijk een grote Kerstboom konden nemen. Dat paste nooit in het 
asielzoekerscentrum. Ik heb nu een roze slaapkamer! Dat mocht niet in het centrum.’ Meisje van 

negen jaar dat in Nederland is geboren en nu een Kinderpardon heeft. 
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kinderen in het gezinsmigratiebeleid 
Gezinshereniging blijft een onderwerp waar de kinderrechten zwaar onder druk staan. Stapsgewijs 
ziet Defence for Children de aandacht toenemen, met name voor de vluchtelingenkinderen. 
In november startte Defence for Children een internationaal onderzoek naar de wijze waarop het 
belang van het kind vorm krijgt in het gezinsmigratiebeleid in de Europese Unie.  
 
Resultaten
•	 De brochure ‘Hoelang duurt het nog voordat we naar onze moeder kunnen?’ van 

VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children uit 2012, staat ook in 2013 nog 
regelmatig op de politieke agenda. Zo stelt GroenLinks vragen over de positie van 
pleegkinderen in het beleid voor hun ouders nareizende kinderen en over de positie van 
Nederlandse kinderen van wie de vader of moeder niet in Nederland mag wonen.  
Ook dient de partij een motie in voor het opstellen van interpretatierichtlijnen over het  
belang van het kind bij gezinsmigratie. 

•	 De rechter in Amsterdam bepaalt in november dat bij een interview met kinderen op de 
Nederlandse ambassade in Ethiopië over de familieband met hun ouders onvoldoende rekening 
was gehouden met de ontwikkeling en de leeftijd van de betrokken kinderen. 
Defence for Children had de kinderen in de procedure ondersteund. 

‘Ik was heel zenuwachtig. Het was de eerste keer dat ik geïnterviewd werd. Het interview duurde 
drie uur. Hoe lang duurt het voor we naar onze moeder kunnen?’ Somalisch kind dat zich wil 

herenigen met moeder in Nederland, over interview op de ambassade. 
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DEFENCE FOR GIRLS 

De Girl Power Alliance – 
voorheen Child Rights Alliance 
– bestaat uit Plan Nederland, 
Child Helpline International, 
Defence for Children - ECPAT 
Nederland, International Child 
Development Initiatives, Free 
Press Unlimited en Women Win. 
Met het Girl Power Programma 
(2011–2015) werkt de alliantie 
aan de structurele verbetering 

van de positie en kansen van meisjes en jonge vrouwen in tien 
ontwikkelingslanden: Bangladesh, Bolivia, Ethiopië, Ghana, Liberia, 
Nepal, Nicaragua, Pakistan, Sierra Leone en Zambia. Onderwijskansen, 
economische en sociaal-politieke participatie, en de bestrijding van 
geweld tegen meisjes en jonge vrouwen zijn de kernthema’s van 
het programma dat gesubsidieerd wordt door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (MFS II). 

defence for Girls-initiatief
Het Defence for Girls-initiatief van Defence for Children - ECPAT maakt deel uit van de vijf Girl Power 
landenprogramma’s in Afrika: Ethiopië, Ghana, Liberia, Sierra Leone en Zambia. Met het initiatief 
worden de Defence for Girls-projecten én de capaciteitsontwikkeling van zes lokale 
kinderrechtenorganisaties ondersteund: DCI-Ghana, DCI-Liberia en DCI-Sierra Leone zijn nationale 
secties van Defence for Children International (DCI); en CHIN (Zambia), FSCE (Ethiopië) en GNCRC 
(Ghana) zijn aangesloten bij ECPAT International. Het Defence for Girls-initiatief is gestart in januari 
2011 en loopt tot eind 2015. 

Met de Defence for Girls-projecten wordt gewerkt aan structurele verbetering van de bescherming 
van meisjes en jonge vrouwen tegen seksueel en gendergerelateerd geweld. De zes projecten en 
de vijf Girl Power-landenprogramma’s waar zij deel van uitmaken, omvatten interventies op vier 
niveaus: individueel (meisjes en jonge vrouwen), sociaal-cultureel (gemeenschappen), 
institutioneel (overheidsinstanties) en het maatschappelijk middenveld (non-gouvernementele 
organisaties en groepen). 

Resultaten
•	 Meer dan 50.000 meisjes en jonge vrouwen worden rechtstreeks bereikt door voorlichting, 

begeleiding, sociaaljuridische hulp, life skills trainingen, workshops, Girls Clubs, Child Rights 
Clubs, sportactiviteiten, beurzen en beroepsvaardighedentrainingen.

•	 Versterking van bewustwording op gemeenschapsniveau, van de beschermingsstructuren op 
nationaal, districts- en lokaal niveau, van de veiligheid op en rondom scholen, van 
beleidsbeïnvloeding en -verbetering en van het maatschappelijk middenveld.

•	 Deelname aan de Girl Power Alliance-instituties en het programmamanagement van de zes 
partnerprojecten.

M et het Defence for Girls-initiatief zet Defence for 

Children - ECPAT zich in voor de bestrijding van 

geweld tegen meisjes en jonge vrouwen in vijf 

ontwikkelingslanden in Afrika: Ethiopië, Ghana, Liberia, 

Sierra Leone en Zambia. Dit initiatief maakt deel uit van 

het Girl Power Programma van de Girl Power 

Alliance.
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•	 Cross-country linking & learning/networking-activiteiten, gedurende het jaar. 
•	 Een ECPAT-consultatie in juli in Ethiopië over de aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen op 

het Afrikaanse continent. Hier waren onder anderen de voorzitter van het Afrikaanse Comité 
voor de Rechten van het Kind en de Speciale Rapporteur inzake Verkoop van kinderen, 
Kinderprostitutie en Kinderpornografie aanwezig, evenals CHIN, FSCE en GNCRC en diverse 
andere leden van het ECPAT-netwerk.

•	 Training in september voor de Liberia Child Rights NGO Coalition. De Girl Power-partners  
DCI-Liberia en Plan Liberia spelen een belangrijke rol in deze recent opgerichte coalitie. 

•	 Presentatie in juni van het Defence for Girls-initiatief door DCI-Sierra Leone aan het CEDAW 
(Committee on the Elimination of Discrimination against Women). 

•	 Organisatie van de Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) in februari 
door Platform 6/2, waar Defence for Children - ECPAT deel van uitmaakt, in samenwerking met 
Plan Nederland en AWEPA, in het Kinderrechtenhuis in Leiden. De leden van de Girl Power 
Alliance zijn op deze dag aanwezig. DCI-Sierra Leone spreekt over de aanpak van VGV in Sierra 
Leone en hoe zij werken aan het tegengaan van deze ernstige vorm van geweld tegen meisjes 
binnen het kader van het Defence for Girls-initiatief.

Resultaten zes partnerprojecten:
Algemeen
•	 50.745 meisjes en jonge vrouwen zijn bereikt door voorzieningen 

(bijvoorbeeld Girls Clubs, Child Rights Clubs, life skills trainingen, sociaaljuridische bijstand, 
beurzen, beroepsvaardighedentrainingen).

•	 86.107 gemeenschappen zijn bereikt door ‘sensitization’ en trainingen.
•	 788 overheidsprofessionals zijn bereikt door trainingen.
•	 608 overheidspersoneel zijn bereikt door lobby.
•	 124 lokale ngo’s zijn bereikt door capaciteitsversterking. 

Sierra Leone
De Defence for Girls-groepen van meisjes en jonge 
vrouwen organiseerden in hun districten een 
conferentie om te laten zien wat ze binnen het 
project hadden behandeld en geleerd. De meisjes 
hielden presentaties over hun rechten, 
debatteerden over stellingen over gender en de 
positie van vrouwen, voerden toneelstukjes op 
over kinderrechtenschendingen en vertelden over 
hun eigen ‘empowerment’. Op 28 november 2013 
werd een conferentie gehouden door de meisjes 

en jonge vrouwen uit Freetown en omgeving. Er deden meer dan honderd meisjes en jonge 
vrouwen mee. Leden van het parlement, advocaten, leden van de gemeenschap en 
vertegenwoordigers van organisaties zoals UNICEF en Plan Sierra Leone waren aanwezig. 
De conferentie was nationaal nieuws, zo werd een artikel gepubliceerd in de Salone Times.

‘We have to decide to give girls the strength to flourish. We have to tap into them and their 
strength so we can ignite and empower them. We equip her and we help her to transform her 
world.’ Medewerker DCI Sierra Leone.

Liberia
DCI-Liberia zet zich in voor verbeterde aanpak van geweld tegen meisjes, zoals verkrachting. 
Met het Defence for Girls-project wordt onder andere gewerkt aan de versterking van de Child 
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Welfare Committees (CWC), een lokale kinderbeschermingsstructuur. Toen een meisje uit 
Tubmanburg (Bomi county) verkracht bleek te zijn, rapporteerde DCI-Liberia dit samen met de 
CWC bij de politie. Het meisje is medisch onderzocht en dit bewijs is naar de rechtbank gegaan. 
De dader is door de rechter veroordeeld. Daarnaast is de zaak door DCI-Liberia gerapporteerd aan 
het Gender ministerie. De politie wordt door DCI-Liberia nauw betrokken bij de aanpak van geweld 
tegen meisjes. Zo waren vertegenwoordigers van de nationale politie aanwezig in Cooper Town 
tijdens de start van een zestiendaagse campagne om geweld tegen meisjes en jonge vrouwen in 
Bomi county tegen te gaan.

Ghana
Het versterken van het kinderbeschermings-
systeem is van belang bij de aanpak van geweld 
tegen meisjes en jonge vrouwen. DCI-Ghana heeft 
zowel professionals als vrijwilligers uit 20 
gemeenschappen getraind in kindvriendelijke 
aanpak, kennis en vaardigheden over 
gendergelijkheid en kinderbescherming. 
De vrijwilligers maken deel uit van lokale 
kinderbeschermingscomite’s (Local Advisory 
Committees). 

Ethiopië 
FSCE werkt aan de vermindering van geweld tegen 
meisjes en jong vrouwen door de multi-
stakeholders child protection system aanpak. 

In de stad Adama hebben verschillende beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van het 
stadsbestuur (onder andere de Children and Women Affairs Bureau en de Labor and Social Affairs 
Office) de activiteiten van FSCE bezocht. Ze waren zeer positief over deze aanpak om kinderen te 
beschermen en hebben toegezegd de aanpak ook in andere kebeles (stadsdelen) in te voeren met 
ondersteuning van FSCE. 

Zambia
Door CHIN Zambia zijn workshops gehouden. 
Professionals en leden van de gemeenschap zijn 
getraind over gendergelijkheid, mensenrechten, 
toegang tot voorzieningen en het recht van 
meisjes en jonge vrouwen op participatie. 
Traditionele leiders worden hierbij betrokken, 
vanwege de centrale rol die zij spelen in de 
gemeenschappen.

‘Dankzij het Girl Power programma in Zambia heb ik een opleiding tot bakker kunnen volgen. 
In de cursus heb ik geleerd verschillende soorten broden te bakken en alles over hygiëne regels 
en serveren. Ik kan nu broden verkopen op de markt of gaan werken in een bakkerij of café. 
Mijn droom is om een eigen bakkerij te openen.’ Meisje in Zambia

CHIN heeft meer dan 130 meisjes uit Lundazi, Chipata en Nchelenge getraind in 
beroepsvaardigheden. De meisjes kregen ook materialen om hen te helpen hun eigen bedrijf op te 
zetten. Zij warden getraind in verschillende vaardigheden, zoals het maken van kleden en 
deurmatten en het bakken van brood.

Op deze foto zien we Jereline Manbu, van  

DCI-Liberia, die een focusgroep houdt met de 

meisjes uit Tubmanburg (Bomi county), over 

schendingen van rechten van het kind. 
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hOOfdstUk 6



O p de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for 

Children werken gespecialiseerde juristen die 

dagelijks directe juridische hulp verlenen, 

kinderrechtenschendingen signaleren en signalen en 

trends opvolgen met lobbywerk. 

De Kinderrechtenhelpdesk is daarmee een onmisbaar 

onderdeel van het werk van Defence for Children. 

Kinderen, jongeren, ouders en professionals kunnen zich 

wenden tot de Kinderrechtenhelpdesk in situaties waarin 

de rechten van kinderen, zoals vastgelegd in het  

VN-Kinderrechtenverdrag, niet voldoende worden 

nageleefd.
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KINDERRECHTENHELPDESK

De Kinderrechtenhelpdesk 
bereikte In 2013 980 kinderen. 
Ten opzichte van 2012 is dit 
een stijging van bijna 27%. 
In 2012 werden in het gehele 
jaar 774 kinderen bereikt. 
In 2012 groeide het aantal 
zaken al met 29%. In vergelijking 
met 2011 is dan ook een 
stijging van 64% gerealiseerd. 
De vragen aan de helpdesk 
leidden tot vele adviezen, 
kinderrechtenrapportages 
en waar nodig aanvullend 

onderzoek. Net als in eerdere jaren zijn er veel zaken behandeld die 
te maken hebben met de positie van kinderen in het migratierecht 
(656) en met familierecht, jeugdzorg en jeugdstrafrecht (324). Er zijn 
46 zaken over uitbuiting behandeld en in 35 zaken ging het om een 
kind of jongere met een handicap. Er werden in totaal, net als in 2012, 
107 kinderrechtenrapportages geschreven.

De Kinderrechtenhelpdesk, gefinancierd door onder andere de Nationale Postcode Loterij, Stichting 
Kinderpostzegels Nederland, Stichting Dijkverzwaring en Stichting Zonnige Jeugd, biedt individuele 
rechtshulpverlening in zaken waarbij kinderrechten in het geding zijn, maar dat niet alleen. Defence 
for Children signaleert trends en veelvoorkomende problemen en zo is de Kinderrechtenhelpdesk 
een belangrijke informatiebron. 

De helpdeskmedewerkers beschikken over gedegen kennis van nationale wetgeving en 
internationale regelgeving inzake kinderrechten. Ook beschikken zij over up-to-date kennis van het 
relevante Nederlandse beleid voor kinderen. Meestal behandelen de helpdeskmedewerkers 
ingewikkelde rechtsvragen, die beantwoord worden op basis van de internationale 
rechtstheoretische ontwikkelingen (zoals de uitspraken van het VN-Kinderrechtencomité). 

Je kan toch zeker niet iemand uit huis zetten omdat ik niet meer geloof en niet meer met de 
kerkactiviteiten wil mee doen? Meisje van 13 jaar.

Op de helpdesk focust Defence for Children zich op de rechten van de meest kwetsbare groepen 
kinderen: kinderen in de jeugdzorg, slachtoffers van kindermishandeling en uitbuiting, kinderen die 
in aanraking komen met het jeugdstrafrecht en kinderen die te maken hebben met het 
vreemdelingenrecht. Soms voert Defence for Children actie, maar ook met effectief politiek 
lobbywerk en door de inzet van publiciteit kunnen we soms een grote of kleine 
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‘kinderrechtendoorbraak’ forceren. Een voorbeeld hiervan zijn de acties voor het verblijfsrecht van 
gewortelde kinderen. 

De beoogde resultaten voor de Kinderrechtenhelpdesk zijn ook in 2013 gerealiseerd:

•	 Defence for Children staat maar liefst 980 kinderen en hun belangenbehartigers bij. Dit is 
een stijging van bijna 27% ten opzichte van 2012, toen er 774 kinderen werden bereikt. 

•	 Met ruim 107 deskundigenrapporten worden advocaten (en misschien ook wel rechters) 
wegwijs gemaakt in de toepassingsmogelijkheden van het VN-Kinderrechtenverdrag.

•	 Verreweg de meeste (78) deskundigenrapporten zijn geschreven op het terrein van 
Kinderrechten en Migratie. Het schrijven van een dergelijke rapportage kan enkele dagen 
duren. Vaak worden de rapportages ingebracht in juridische procedures. Dit is bij uitstek de 
wijze waarop Defence for Children haar juridische expertise kan inzetten om 
kinderrechtenschendingen te bestrijden. In zaken over jeugdzorg, familierecht en 
jeugdstrafrecht kan vaak veel bewerkstelligd worden met intensieve bemiddeling en uitgebreid 
advies per e-mail of telefoon.

•	 Het werk van de Kinderrechtenhelpdesk, en dan met name het adviseren van advocaten en 
het schrijven van kinderrechtenrapportages, draagt bij aan versterking van de positie van het  
VN-Kinderrechtenverdrag in de jurisprudentie. 

•	 De rechtshulpverlening aan kinderen met een handicap is een integraal onderdeel van de 
Kinderrechtenhelpdesk. In 2013 zijn in totaal 35 zaken behandeld die direct of indirect 
betrekking hadden op een kind met een handicap. De Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind heeft de Kinderrechtenhelpdesk hierbij financieel ondersteund. 

•	 Met financiering van Stop Kindermisbruik zetten Defence for Children - ECPAT zich in voor 
minderjarige slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting. In 46 zaken wordt hulp 
geboden, zestien zaken meer dan in 2012. Bij achttien zaken speelt een migratierechtelijk 
probleem. Bij de overige zaken is dat niet (direct) het geval.

resultaten
De bemiddeling van de Kinderrechtenhelpdesk leidt in een aantal zaken tot een oplossing of 
verbetering. Voorbeelden hiervan zijn de volgende twee zaken:

Moeder mag bij het gezin blijven
De Kinderrechtenhelpdesk ondersteunde de procedure van een gezin waarvan de moeder, 
afkomstig uit de Filippijnen, geen verblijfsvergunning had. Zij dreigde uitgezet te worden, terwijl 
de vader kampte met zware psychische problemen en hierdoor niet goed voor de kinderen 
(1 en 4 jaar) kon zorgen. Vluchtelingenwerk vroeg of de Kinderrechtenhelpdesk de zaak wilde 
ondersteunen. Vlak na ontvangst van de kinderrechtenrapportage van onze helpdesk had de 
IND haar afwijzende beschikking ingetrokken en enige weken later werd een verblijfsvergunning 
verleend aan de moeder. Indien de IND dit niet had gedaan, dan had de vrouw samen met de 
kinderen naar de Filippijnen moeten vertrekken en hadden de kinderen gescheiden moeten 
leven van hun vader. 

Kind (acht jaar) hoeft niet tegen haar zin naar de vader 
Kim, acht jaar, staat onder toezicht van Bureau Jeugdzorg wegens omgangproblemen. 
Het doel van de ondertoezichtstelling is de omgang tussen haar en haar vader te 
normaliseren. Kim blijft zich steeds verzetten tegen de omgangsregeling en vertelt meerdere 
maken aan haar gezinsvoogd waarom zij geen omgang wil met haar vader. Zij voelt zich bij 
hem niet veilig. Na interventie van de medewerker van de Kinderrechtenhelpdesk besluit de 
gezinsvoogd de rechtbank te verzoeken de vader de omgang te ontzeggen voor de duur van 
een jaar. De mening van Kim is doorslaggevend geweest bij deze beslissing. De ouders wordt 
opgedragen te werken aan de problemen, zodat Kim over een jaar weer op een goede manier 
naar haar vader kan. 
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Ontwikkelingen en signalen in 2013
Het vele verhuizen van asielzoekerskinderen blijft een enorm probleem. Hiervoor is verschillende 
malen aandacht gevraagd. Defence for Children maakt zich zorgen over kinderen die buiten de 
boot dreigen te vallen in de regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen (bijvoorbeeld 
kinderen die nooit asiel hebben aangevraagd maar een reguliere vergunning, of kinderen die wel 
steeds onder gemeentelijk toezicht waren, maar niet onder rijkstoezicht). Hierover kwamen veel 
zaken binnen. Ook betroffen veel zaken (het ontbreken van) aandacht voor de belangen van 
kinderen in het gezinsherenigingsbeleid. Een andere belangrijke ontwikkeling is dat Defence for 
Children in 2013 steeds vaker betrokken was bij asielprocedures, terwijl voorheen die 
betrokkenheid pas ontstond als de procedure al afgerond was. Het betrof dan meestal bijzonder 
kwetsbare kinderen en jongeren.

Op de afdeling Kinderrechten & Jeugdrecht kwamen veel vragen 
binnen over omgangsregelingen. Deze zaken hangen bijna altijd 
samen met vechtscheidingen. Ook worden er steeds meer vragen 
gesteld over ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen en de 
uitvoering daarvan. Opvallend is dat veel ouders klachten hebben 
over de kwaliteit van de jeugdzorgwerkers. Voor wat betreft zaken 
rond uithuisplaatsingen is het vaak moeilijk voor de 
helpdeskmedewerker te achterhalen hoe de situatie precies in 
elkaar zit; het betreft hier bijna altijd complexe gevallen. In 2013 
was er een opvallende toename van vragen over kinderontvoering 
(2013 negen vragen; 2012 drie vragen). Ook waren er veel vragen 
over kindermishandeling.

Ik werd ’s avonds opgepakt en in de cel gezet. De hele nacht bleef 
het licht aan en ik hoorde allemaal geluiden op de gang. Toen ik ’s 
ochtends verhoord werd was ik doodmoe. Ik had geen oog dicht 
gedaan. Mag dat? Jongen van 15 jaar.

Naar aanleiding van signalen van jongeren zelf dat zij na een verblijf in een instelling in een gat 
vallen waar ze niet zo makkelijk op eigen kracht uitkomen, is Defence for Children een project 
gestart om de zorg aan deze jongeren te verbeteren.

Bij de afdeling Kinderrechten & Jeugdstrafrecht kwamen nog steeds vragen binnen over  
DNA-afname en de omstandigheden van kinderen in de politiecel

Ik wil graag weten waarom de VS en Somalië het Kinderrechtenverdrag niet hebben getekend. 
Kunnen jullie mij dat uitleggen? Anan (12 jaar) 

European Commission
Directorate General  
Justice Freedom and Security

In partnership with

BAG
Bundesarbeitsgemeinschaft

Feministischer Projecte gegen 
Sexuelle Gewalt an Mädchen  

und Frauen e.V.   

 Feminist Organizations
against Sexual Aggression

FORSA

Luister je wel?

De mening van kinderen uit Bulgarije, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk over 
veiligheid, kindermishandeling en ander geweld. 

Deze publicatie is financieel mogelijk gemaakt door het 
DAPHNE III Programma van de Europese Commissie.  
De inhoud van deze publicatie is de verantwoordelijkheid van 
Defence for Children en reflecteert niet het standpunt van de 
Europese Commissie. De workshops met kinderen in Nederland 
werden geleid door medewerkers van het Kinder- en 
Jeugdtraumacentrum Haarlem.

Kindermishandeling heeft grote invloed op het 
gevoel van eigenwaarde van de kinderen. 
Daarom is het extra belangrijk dat er bij de 
maatregelen die genomen worden om kinderen 
te helpen en te beschermen bij 
kindermishandeling, rekening wordt gehouden 
met de visie en mening van de kinderen zelf. 
Zo kan juist op een positieve manier bij worden 
gedragen aan herstel en re-integratie. Als er te 
weinig rekening wordt gehouden met de 
mening van kinderen en jongeren en hun 
belevingswereld, bestaat de kans dat zij 
opnieuw worden gekwetst en zich nog 
eenzamer gaan voelen dan ze al waren.   

De rechten van kinderen op bescherming  
en participatie zijn vastgelegd in het  
VN-Kinderrechtenverdrag. Dit verdrag bepaalt 
dat kinderen het recht hebben om hun mening 
te geven in alle zaken die hen aangaan en dat 
zij daarbij serieus genomen moeten worden. 
 
Als u meer wilt weten: www.areyoulistening.eu

www.areyoulistening.eu

Volwassenen zijn verantwoordelijk voor de 
veiligheid van en het bieden van bescherming 
aan kinderen. Om dit goed te kunnen doen, 
moeten volwassenen er voor oppassen dat zij 
niet vooral hun eigen visie en mening centraal 
stellen. Zij moeten ook altijd de visie en de 
mening van het kind er in betrekken. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met hun 
leeftijd en ontwikkelde vaardigheden. Het is 
aan de volwassenen om te zoeken naar de 
juiste balans tussen het nemen van hun 
verantwoordelijkheid om het kind te 
beschermen en het bieden van ruimte aan het 
kind om zijn visie en mening te geven. 

Als volwassenen luisteren naar wat kinderen te 
zeggen hebben, kunnen zij betere beslissingen 
nemen over het leven van kinderen. Ook zullen 
zij op die manier de behoeften, ervaringen en 
de achterliggende oorzaken voor het gedrag 
van kinderen en jongeren beter kunnen 
begrijpen. 
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Beheer en OrGanisatie
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ALGEMEEN 

Het financieel tegenvallende 
boekjaar 2013 werd afgesloten 
met enkele financiële meevallers, 
die een positief effect zullen 
hebben op de cijfers over 2014 
en 2015. Naast enkele nieuwe 
donoren heeft Defence for 
Children ook de gelegenheid 
gekregen van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken om een  

extra projectaanvraag in te dienen bij het Mensenrechtenfonds.  
Met een iets kleinere organisatie, een strak financieel beheer en 
met deze extra financiering ziet het bestuur de toekomst weer met 
vertrouwen tegemoet. 

Ontwikkeling beheer en organisatie
De in 2013 voorgenomen investering in een nieuw financieel pakket en financiële 
projectadministratie is als gevolg van de reorganisatie doorgeschoven naar 2014. 
In 2013 heeft al wel voorbereidend werk plaatsgevonden voor de keuze van het aan te schaffen 
pakket en het beschrijven van de procedures ten behoeve van de nieuwe administratieve 
omgeving.
De kwartaalrapportage aan het bestuur is in 2013 omgezet in een maandelijkse rapportage om 
frequenter inzicht te geven in de financiële situatie van de organisatie. 
Door de ontslagen in 2013 zijn de prioriteiten binnen de organisatie opnieuw vastgesteld. 
Dit is geen optimale situatie, maar wel noodzakelijk.

Het ict-netwerk is verder geoptimaliseerd, zodat medewerkers vanuit huis in een beveiligde 
omgeving kunnen werken. In 2013 is deze verbetering naar tevredenheid geëvalueerd.

personeel
De personele bezetting is ten opzichte van het jaar 2012 afgenomen met drie fte’s. Van gemiddeld 
25 fte naar gemiddeld 22 fte. Als gevolg van de reorganisatie zal het personeelsbestand per  
1 januari 2014 met nog eens 1,6 fte krimpen. 
Eind 2013 waren er 25 medewerkers in dienst verdeeld over de ruim 22 fte’s, te weten 
20 vrouwen en 5 mannen (24, respectievelijk 3 in 2012).

      
 2013 2012

Aantal medewerkers jaareinde 25 27
Gemiddeld aantal fte’s 22 25

In 2013 hebben elf stagiair(e)s, afkomstig van verschillende opleidingsinstituten, hun 
medewerking verleend aan de activiteiten van de organisatie. Zij kregen hiervoor een bescheiden 
stagevergoeding. Defence for Children begeleidt tevens studenten bij hun afstudeeropdracht. 
Waar het kan maakt Defence for Children gebruik van vrijwilligers. Naast de incidentele 

2 013 was organisatorisch een moeilijk jaar. Als gevolg 

van het negatieve bedrijfsresultaat over 2012 was 

de directie genoodzaakt om een reorganisatie door te 

voeren. De oorzaak was gelegen in de tegenvallende 

inkomsten, waardoor de stijgende personeelkosten niet 

meer konden worden gedekt. Er moest in 2013 een 

ontslagprocedure gestart worden om de financiële 

situatie van de organisatie op korte termijn weer gezond 

te maken. Er zijn enkele vaste functies komen te 

vervallen.
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vrijwilligers, verleenden in 2013 vijf vrijwilligers structureel hun medewerking aan de 
werkzaamheden van Defence for Children.

Een aantal medewerkers heeft een financiële bijdrage geleverd aan de organisatie door in het 
vierde kwartaal van 2013 op vrijwillige basis een aantal uren onbetaald verlof op te nemen en niet 
opgenomen verlofuren aan de organisatie te schenken.

ziekteverzuim
Met 3,95% in 2013 ten opzichte van 3,99% in 2012 is het ziekteverzuim nauwelijks gewijzigd. 
Dat is bijzonder omdat een reorganisatie altijd voor enige onrust zorgt. 

functiehuis en loopbaanontwikkeling
Het functiehuis is gerealiseerd. Dit functiehuis bestaat uit een organigram, een functiematrix, 
functiedefinities, functieprofielen, een competentiehandboek en een beoordelingssystematiek. 
Met het functiehuis heeft Defence for Children helderheid en duidelijkheid gecreëerd over de 
doorgroeimogelijkheden in de organisatie. Het functiehuis zal als gevolg van de reorganisatie 
worden aangepast, waarbij er naast een kern van vaste medewerkers, een flexibele schil van 
tijdelijke medewerkers wordt gecreeërd. Dat betekent dat van gewaardeerd tijdelijk personeel 
afscheid zal moeten worden genomen en indien nodig er nieuw tijdelijk personeel wordt 
aangesteld. Dit alles om niet weer in een situatie te komen dat er personeel gedwongen afscheid 
van Defence for Children zal moeten nemen.

Medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden zijn van groot belang voor Defence for 
Children. In een kleine organisatie als Defence for Children zijn de ontplooiingskansen beperkt. 
Wel wordt er gekeken of taakroulatie tot de mogelijkheden behoort, zodat medewerkers bredere 
ervaring binnen ons werkgebied kunnen opdoen. Het competentiehandboek sluit hierop aan en 
medewerkers kunnen zo meer invulling geven aan hun ontwikkelingsmogelijkheden. 

BhV
In 2013 zijn drie medewerkers opgeleid tot Bedrijfshulpverleners. Samen met de 
Bedrijfshulpverleners van de andere in het Kinderrechtenhuis gevestigde organisaties dragen zij 
zorg voor eerste hulp aan de gebruikers van het pand en zijn ze verantwoordelijk voor een veilige 
ontruiming van het pand indien dit door hen noodzakelijk wordt geacht.

Beloning
Defence for Children volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, heeft een eigen 
salarisregeling die een afgeleide is van de salarisregeling van de CAO en volgt voor de vergoeding 
woon-werkverkeer de praktische regeling van de Belastingdienst. Werknemers zijn deelnemer in 
het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Het directeurssalaris van Defence for Children is tevens gebaseerd op de CAO Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening. De directeur heeft als onderdeel van de reorganisatie ook een 
bijdrage aan de bezuiniging geleverd. Hij heeft zelf het initiatief genomen om met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2013 een periodiek in te leveren, wat een besparing van ongeveer  
€ 7.500 op jaarbasis is. Hij is nu ingeschaald in schaal 15, periodiek 13 (was schaal 15, 
periodiek U1). 
Het bruto jaarsalaris van de directeur bedroeg daardoor in 2013 € 98.280. Daarmee blijft het 
salaris ruim binnen de norm van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semi-publieke sector (maximaal € 228.599) die per 1 januari 2013 in werking is getreden. 

personeelsvertegenwoordiging
De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van Defence for Children bestaat uit vier leden. De PVT is 
in 2013 veelvuldig bijeengeweest om als gevolg van de reorganisatie de algemene belangen van 
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het personeel te behartigen en te bespreken. De PVT heeft het reorganisatievoorstel van het 
bestuur, na intensief vooroverleg met het personeel en vervolgens met directie en een 
vertegenwoordiging van het bestuur, van een positief advies voorzien. Overige onderwerpen waren 
het jaarplan 2014, de begroting 2014 en het jaarverslag en de jaarrekening 2012.

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. De volgende verzekeringen zijn afgesloten:
•	 ongevallenverzekering voor werknemers en vrijwilligers;
•	 zakenreisverzekering voor werknemers en derden;
•	 aansprakelijkheidsverzekering;
•	 brand/diefstalverzekering voor de inventaris;
•	 bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
•	 ziekteverzuimverzekering.

financieel beleid
Transparantie en efficiëntie
Defence for Children is afhankelijk van de bijdrages van fondsen, donateurs en andere partijen. 
Vertrouwen is hierbij een belangrijke factor. Door middel van een professionele werkwijze en 
transparante verslaggeving legt Defence for Children verantwoording af hoe en waaraan de 
bijdrages zijn besteed. Defence for Children streeft ernaar om daarbij haar werkzaamheden zo 
efficiënt mogelijk te verrichten. 

Interne monitoring
De projectmanagers monitoren maandelijks de projecten. Hierbij worden de verschillen tussen de 
werkelijke en begrote kosten nauwlettend geanalyseerd. Bij overschrijding van het budget wordt 
beoordeeld in hoeverre de kosten elders in het project kunnen worden bespaard. Per kwartaal 
worden managementrapportages opgesteld die besproken worden in het managementteam (MT). 
De programmamanagers en hoofden van teams rapporteren periodiek in de MT-vergadering over 
de voortgang van de projecten. Mede aan de hand van de kwartaalrapportages legt de directeur 
verantwoording af aan het bestuur. In 2013 is deze rapportage zelfs opgevoerd naar een 
maandelijkse frequentie. Het bestuur ziet erop toe dat de doelstellingen van de organisatie 
worden gerealiseerd en let daarbij in het bijzonder op een efficiënte bedrijfsvoering. 

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 beheerscapaciteit van de projectpartner. 
Alle rechten en verplichtingen worden vastgelegd in een subsidiecontract. In dit contract wordt 
tevens verwezen naar het Sanctiebeleid, het Antifraude- en het Anticorruptiebeleid dat Defence for 
Children hanteert. Dit beleid is in 2012 geformaliseerd en door het bestuur vastgesteld. In 2014 
zal er een actualisering van deze beleidsdocumenten plaatsvinden.

Het Sanctiebeleid 
In het partnerbeleid van Defence for Children vormen samenwerking en gelijkheid de basis. 
Centraal hierin is dat de afspraken door beide partijen akkoord bevonden zijn. De samenwerking 
brengt rechten en plichten met zich mee. In het Sanctiebeleid van Defence for Children zijn 
expliciet de procedures en de toe te passen acties vastgelegd wanneer projectpartners zich niet 
aan de afspraken uit het subsidiecontract houden. In de volgende situaties kunnen sancties 
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noodzakelijk zijn:
1. Verdenking van fraude of corruptie bij de projectpartner.
2. De partnerorganisatie heeft niet voldaan aan de voorwaarden die zijn overeengekomen in 

het subsidiecontract, zoals het tijdig indienen van inhoudelijke en financiële rapportage, het 
voldoen aan de vereiste kwaliteit voor de rapportages, et cetera. 

3. De resultaten blijven serieus achter ten opzichte van de geplande resultaten door externe 
omstandigheden of het niet presteren van de projectpartner. 

In 2013 heeft Defence for Children dit soort situaties niet aangetroffen en dientengevolge geen 
sancties hoeven opleggen aan een van de projectpartners. 

Antifraudebeleid en Anticorruptiebeleid
Defence for Children hanteert hoge standaarden met betrekking tot het afleggen van 
verantwoording. Daarom is het belangrijk dat duidelijke richtlijnen zijn opgesteld voor medewerkers 
en vrijwilligers over hoe zij moeten handelen als er fraude wordt geconstateerd of er verdenking 
van fraude of corruptie is. Defence for Children heeft een ‘zero tolerance’-beleid met betrekking 
tot fraude en corruptie. Dit vereist dat medewerkers en vrijwilligers in alle gevallen eerlijk en 
integer handelen. In het Antifraudebeleid en Anticorruptiebeleid is vastgelegd welke 
verantwoordelijkheden iedereen heeft en welke stappen er genomen worden wanneer er sprake is 
van verdenking of constatering van fraude of corruptie. In 2013 zijn er geen meldingen geweest 
van fraude of corruptie. 

Klachtenregeling
Defence for Children vindt voorstellen tot verbeteringen van binnen of van buiten de organisatie 
van groot belang voor ons functioneren. Als dit uitmondt in een klacht nemen we die zeer serieus 
en behandelen deze vertrouwelijk. Om dit te stroomlijnen heeft Defence for Children een formele 
klachtenregeling. De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:
1. het vastleggen van een procedure om externe en interne klachten binnen redelijke termijn 

op een constructieve wijze af te handelen;
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten vast te stellen;
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van een goede 

klachtbehandeling;
4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en 

klachtenanalyse.

Bestuur en algemeen directeur
De belangrijkste taak van het bestuur is het aanstellen van en het houden van toezicht op de 
directeur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Het bestuur stelt het door de 
directie voorgelegde langetermijnbeleid en de strategie van de organisatie vast. Het 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 zijn vastgelegd in een 
bestuursreglement. 

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. De taken van de directeur zijn 
vastgelegd in het directiereglement. Het bestuur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de 
directeur.

De organisatie hecht veel belang aan een open en betrokken samenwerking tussen het bestuur en 
de directeur. De directeur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor. Tijdens de vergaderingen 



45kinderrechten in de praktijk

informeert hij de leden over alle belangrijke ontwikkelingen binnen Defence for Children en houdt 
hij het bestuur op de hoogte van de uitvoering van het jaarplan, zodat het bestuur de activiteiten 
en resultaten kan toetsen aan het beleid en de voortgang kan bewaken. Dit gebeurt door middel 
van inhoudelijke en financiële maand- en kwartaalrapportages. In het najaar bepaalt het bestuur 
samen met de directeur de kaders van het nieuwe jaarplan. Voor het einde van het jaar wordt het 
definitieve jaarplan opgesteld. Het bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening vast. Wanneer het 
bestuur vragen heeft over de uitvoering van het beleid, worden deze besproken met de directeur. 
Het bestuur nodigt ook de accountant bij het betreffende agendapunt uit voor een nadere 
toelichting van zijn bevindingen. Indien nodig worden door het bestuur aanpassingen gedaan op 
het gevoerde beleid. Het bestuur evalueert jaarlijks het functioneren van de directeur. 

Het bestuur streeft naar een evenwichtige verdeling van competenties, disciplines en expertise 
over zijn leden. Voorafgaand aan de werving van een nieuw lid stelt het bestuur een functie- en 
competentieprofiel op. Leden worden benoemd door het bestuur. De leden worden benoemd voor 
een periode van vier jaar en kunnen slechts eenmaal worden herkozen. 

Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Vanaf 2013 zal deze evaluatie plaatsvinden 
volgens de criteria die zijn vastgelegd in onder andere de Code voor Goed Bestuur bij 
fondsenwervende goede doelen organisaties (code Wijffels).

Toezicht wordt naast de bestuursleden en in het bijzonder door de penningmeester, mede 
gehouden door een externe accountant. Ook in 2013 werd de accountantscontrole uitgevoerd door 
Dubois & Co Registeraccountants. Het bestuur benoemt en evalueert de accountant na het 
inwinnen van advies bij de directeur. Minimaal twee maal per jaar heeft de accountant overleg met 
de penningmeester van het bestuur en een maal per jaar met het gehele bestuur. Het bestuur 
evalueert jaarlijks het functioneren van de accountant. 

De veranderingen en professionalisering binnen de organisatie vinden plaats onder het toeziend 
oog van het bestuur. Het bestuur heeft in 2013 zeven maal vergaderd. De belangrijkste 
onderwerpen op de agenda waren:
•	 Het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012.
•	 De begroting 2014 en het jaarplan 2014.
•	 Het reorganisatieplan.
•	 Inhoudelijke en financiële maand- en kwartaalrapportages.
•	 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 2013 bestond het bestuur uit de volgende leden:

•	 C.A.P. Weeda, voorzitter
•	 D.J.H.G. Vijgen, penningmeester 
•	 G.J.B. de Haas
•	 I.P. Tuinenburg
•	 M.H.A. Strik
•	 A.C. Quik-Schuijt
•	 K. Bakker
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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

I.P. Tuinenburg - Bestuurslid
Functie: Directeur/bestuurder NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
Nevenfunctie: Algemeen lid van het bestuur van Stichting Collecteplan

M.H.A. Strik - Bestuurslid
Functies: Universitair docent migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen, Lid van de GroenLinks-
fractie in de Eerste Kamer, Voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)
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 
Functie: Lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer
Nevenfunctie: Voorzitter bestuur Stichting Osmose
Voorheen: Kinderrechter in Utrecht

K. Bakker - Bestuurslid
Functie: Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Jeugd Instituut
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 2013 
evenmin salaris voor hun functie. Onkosten die gemaakt worden voor Defence for Children kunnen 
worden gedeclareerd.
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communicatie
In 2013 werd de nieuwe website gelanceerd, in lijn met de 
actuele vormgeving van Defence for Children en nieuwe online 
toepassingen. Zo is de informatie op de website 
toegankelijker geworden en zijn er er nieuwe mogelijkheden 
bijgekomen zijn om de (interactieve) communicatie via de 
website te verbeteren. In de nieuwe website zijn www.
defenceforchildren.nl en www.ecpat.nl geïntegreerd. 

Ook op andere gebieden is in 2013 veel gebeurd. In het kader van het verder versterken van de 
media-aanpak en het woordvoerderschap vindt er sinds begin 2013 wekelijks mediaoverleg plaats 
en maandelijks woordvoerdersoverleg. De communicatiemedewerkers waren verder betrokken bij 
verschillende projecten en campagnes die Defence for Children alleen of in samenwerking met 
partners uitvoerde. Ook werd de productie van verschillende publicaties en websites begeleid. 

Right!
Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind is het tijdschrift 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 vindt plaats in eigen 
beheer. Sinds 2013 wordt het tijdschrift gratis toegezonden aan alle 
relevante professionals en organisaties uit ons netwerk. Right! is een 
belangrijk medium om de kennis over kinderrechten te versterken en 
verspreiden. Daarnaast speelde Right ! ook in 2013 weer een 
belangrijke rol bij het agenderen van kinderrechtenthema’s. 

HOUSEkrant
Defence for Children gaf jarenlang de HOUSEkrant uit, het tijdschrift voor jongeren in instellingen. 
In 2013 is gewerkt aan de overgang naar een digitaal platform. Dit zal in 2014 verder vorm 
krijgen.

Websites
Defence for Children beheert een aantal websites, de belangrijkste zijn: 
www.defenceforchildren.nl
www.kinderrechten.nl
www.geenkindopstraat.nl
www.iLegaalkind.nl
www.scepnetwork.org
www.corestandardsforguardians.com 

Daarnaast beheert Defence for Children een online community www.makeitsafe.ecpat.nl, waar 
jongeren en experts hun ervaringen delen over internetveiligheid en online problemen waar zij 
tegenaan lopen, zoals pesten, sexting en grooming.
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Defence for Children beheert ook de website van het Kinderrechtencollectief www.kinderrechten.nl 
en die van het Kinderrechtenhuis www.kinderrechtenhuis.nl

Het Handboek Internationaal Jeugdrecht is gekoppeld aan www.defenceforchildren.nl en  
www.kinderrechten.nl en daar online doorzoekbaar. 

Defence for Children.nl bezoekersaantallen in 2013
Maandelijkse historie 
 
Maand Unieke

bezoekers
Aantal

bezoeken
Pagina's

Augustus - - -
September 10.838 19.879 72.714
Oktober 8.834 17.599 91.578
November 9.032 16.955 86.385
December 7.264 16.102 82.601
Totaal 2013 35.968 70.535 333.278

NB: Vanwege de omschakeling naar de nieuwe website zijn de cijfers van het website bezoek over 
de eerste helft van het jaar niet bekend.

Periode september-december 2013
Totaal aantal unieke bezoekers 35.968
Totaal aantal bezoeken 70.535
Totaal aantal bezochte pagina’s 333.278

2013 2012

Gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand 8.992 8.446
Gemiddeld totaal aantal bezoeken per maand 17.634 17.081
Gemiddeld aantal pagina’s bezocht per maand 83.319 102.144
Gemiddeld aantal pagina’s bezocht per bezoek 5 6

Social Media
Ook in 2013 is het belang van social media voor onze 
communicatie toegenomen en er is vergelijkbaar meer 
aandacht naar uitgegaan, en dan met name naar Twitter. 
In campagnes is ook Facebook meegenomen, daar is het aantal 
geinteresseerden eind 2013 gestegen naar 650. Het aantal 
volgers op Twitter is in 2013 gestegen naar ruim 2100.

Communicatie met belanghebbenden
Defence for Children heeft een breed netwerk van contacten op 
verschillende niveaus. Zij legt verantwoording van haar werk af 
aan belanghebbenden, betrokkenen en stakeholders. In 
gedegen rapportages doen wij rechtstreeks verslag van onze 
projecten aan de betrokken partners. Resultaten hiervan zijn 

terug te vinden in ons jaarverslag, op onze website, in nieuwsbrieven en persberichten.
Wij worden regelmatig uitgenodigd om presentaties te geven, trainingen te verzorgen, advies te 
geven en onze deskundigheid in te brengen. Zo maken wij deel uit van een groot netwerk van 
organisaties, deskundigen, media, beleidsmakers en politici, waarin wij continu laten zien waar wij 
mee bezig zijn.
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defence fOr children in de Media

Ook in 2013 kon Defence for Children weer rekenen op veel aandacht van radio- en tv-
programma’s, kranten, tijdschriften en online nieuwsdiensten. Verschillende thema’s kwamen 
hierbij aan bod. Er was nog steeds veel belangstelling voor het Kinderpardon en de uitwerking 
daarvan in de praktijk, voor de transitie van de jeugdzorg en de nieuwe Jeugdwet, voor de 
bestrijding van kindersekstoerisme en voor de aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen. 
Het aantal verhuizingen van asielzoekerskinderen kwam verschillende keren terug.

tijdslijn media en pers 2013
Aandacht medium/maand 
 

Televisie Radio Krant landelijk Krant landelijk Tijdschriften 
en vakbladen

Totaal 2013 23 20 47 105 8
Totaal 2012 22 23 45 50 19

Op de volgende pagina’s vindt u een selectie van de onderwerpen die in de verschillende media. 

aan bod zijn gekomen.

Presentatie Jaarbericht Kinderrechten.



50 JAARVERSLAG 2013 - DEFENCE FOR CHILDREN

janUari

11-01-2013    

School TV Weekjournaal

Kinderrechten steeds vaker toegepast

Zorgen over criteria 
kinderpardon

Honderden kinderen van wie werd gedacht 
dat ze in aanmerking kwamen voor het 
kinderpardon, vallen toch buiten de boot. 
De criteria zijn ‘buitengewoon scherp’...

30-01-2013
Nederlands Dagblad

deVerdieping4 donderdag 31 januari 2013 

Nederland maakt gezinshereniging veel te

moeilijk, met schrijnende situaties tot

gevolg, vindt UNHCR Nederland. Trouw

portretteerde vluchtelingen die op

gezinsleden wachten, en laat tot slot van

deze serie de politiek aan het woord.

Menselijke
maat lijkt
vergeten

Rob Pietersen

S
omalische asielzoekers die hun vin-
gertoppen afschuurden of vijlden. Of
ze insmeerden met lijm. “Dit is een

schaal van misbruik die we niet eerder heb-
ben gezien”, zei toenmalig staatssecretaris
Nebahat Albayrak van justitie. Door het
mutileren van vingertoppen was het nau-
welijks mogelijk de identiteit van asielzeo-
kers vast te stellen en was het ook moeilijk
om te controleren of ze al elders in Europa
een keer asiel hadden aangevraagd.
In de jaren voor 2009 steeg het aantal

asielaanvragen van Somaliërs in Nederland
explosief. Velen meldden zich met gemuti-
leerde vingertoppen. Wat Albayrak ook op-
viel, was het grote aantal pleegkinderen
dat in het kader van gezinshereniging zou
moeten overkomen. Ze vermoedde mis-
bruik en scherpte het nareisbeleid voor ge-
zinsleden van erkende vluchtelingen ruim
drie jaar geleden aan.
“Dat is toen volledig doorgeslagen”, zegt

Albayraks partijgenote Khadija Arib nu.
Het PvdA-Kamerlid vindt dat het beleid veel
te streng is en heeft staatssecretaris Teeven
(justitie) gevraagd de regels te versoepelen:
“Natuurlijk moeten we fraude aanpakken.
Maar hiervan worden grote groepen vluch-
telingen die al zoveel ellende hebben mee-
gemaakt de dupe. Vreselijk.”
Met dit beleid tarten we de fundamentele

rechten van toch al getraumatiseerde men-
sen, vervolgt Arib. “Ze zijn hier vreemd, ze
zijn vreemdeling, ze zijn alleen. Het is be-
langrijk dat we hen snel met hun gezin
herenigen. Dat gebeurt nu veel te vaak niet
en dat levert schrijnende verhalen op.”
Arib hoopt dat Teeven zijn beleid zal aan-
passen. “En als dat niet ver genoeg gaat, zal
ik daar in de Kamer verder voor vechten.”
De strengere aanpak van Albayrak had

tot gevolg dat het percentage afwijzingen
steeg van 19 procent in 2008 tot ruim 80
procent in 2011. De Immigratie- en Natura-
lisatiedienst IND noemt dat een bewijs dat
er werd gefraudeerd. Critici vinden dat te
kort door de bocht. “Ik weet dat er is ge-
rommeld met documenten, maar was het
allemaal list en bedrog? Of is het stempel

‘fraude’ iets te gemakkelijk gebruikt?” zegt
René Bruin van UNHCR Nederland. “Ik heb
geen onderzoek gezien dat een zo negatie-
ve reactie op verzoeken tot gezinshereni-
ging rechtvaardigt.”
Er is ook geen onderzoek geweest, niet in

de vorm van pakken papier of zo, erkent
het ministerie. “Er waren signalen. Van de
marechaussee over mensenhandel. Zelf
kwamen we buitengewoon grote gezinnen
tegen. Echtparen, begin dertigers, met vijf-
tien kinderen. Dat kan, maar we vermoed-
den fraude”, zegt een woordvoerder.
“Er zijn onder het mom van ‘allemaal

fraude’ allerlei regeltjes tussendoor ge-
frommeld die nu ook vele anderen dupe-
ren”, zegt Rombout Hijma, advocaat in
Utrecht, gespecialiseerd in migratierecht.
Die regeltjes zouden, volgens een rapport
van Defence for Children en Vluchtelingen-
Werk in strijd zijn met het Kinderrechten-
verdrag. “Daarin staat dat de overheid aan-
vragen met menselijkheid, welwillendheid
en spoed moet behandelen. Aan geen van
deze normen wordt nu voldaan”, zeggen de
organisaties. VluchtelingenWerk bereken-
de dat er sinds de aanscherping zo’n 4800
mensen niet zijn herenigd met hun gezin.
UNHCR klaagt over juridische en prakti-

sche obstakels die (snelle) gezinshereniging
in de weg staan. Eén van de regels die
knelt, is dat gezinnen in het land van her-
komst moeten zijn gevormd. Als partners
elkaar tijdens hun vlucht, in een buurland,
zijn tegengekomen en daar zijn getrouwd,
komen ze niet in aanmerking. Belemme-
rend is ook, stelt UNHCR, de eis dat echt-
paar en (pleeg)kinderen op het moment
van vertrek uit het land van herkomst fei-
telijk een gezin vormden. Soms zijn gezin-
nen door dreiging, aanslagen en oorlogen
eerder uit elkaar gerukt, en zijn kinderen
tijdelijk bij opa’s en oma’s ondergebracht.
Hoewel hevig bekritiseerd, houdt Teeven

vast aan het criterium van een ‘feitelijke
gezinsband’. Een wettelijke eis, stelt hij.
En: “De bewijslast dat aan de voorwaarden
wordt voldaan, ligt bij de vreemdeling.”
Het CDA vindt die bewijslast te zwaar, er

zijn te hoge drempels opgeworpen. “Voor
ons staat bovenaan dat het recht op gezins-

Faiq Ahmi probeert sinds 2011 zijn twee dochters vanuit Irak naar Nederland te halen.

Fanta Kaba woont in Nieuw Vennep en wacht op de komst van haar twee dochters die nog
in Guinee wonen.

Gezinshereniging

31-01-2013

TROUW

feBrUari

Asielzoekerskind 
verhuist tien keer vaker

Kinderen van asielzoekers verhuizen 
gemiddeld tien keer zo vaak als een 
doorsnee kind in Nederland. In de tijd dat 
een asielzoekerskind in de opvang zit, ...

01-02-2013

Eindhovens Dagblad 

Maart

14-03-2013 

EenVandaag

Kinderporno via website justitie

12-03-2013

NRC Next

20-03-2013

Telegraaf
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Maart

Kinderpardonners 
tussen hoop en vrees 

Op de gezinslocatie voor asielzoekers waar 
Sarah Sinan Hasan woont, is het nogal een 
dingetje, dat kinderpardon. ‘Er zijn veel 
kinderen die hopen onder het pardon te ...

13-03-2013

De Stentor / BN De Stem

april

03-04-2014

Pauw & Witteman

Mauro krijgt verblijfsvergunning

Eindelijk tijd voor 
toekomstplannen
SOMAJEH GHAEMINIA − 06/04/13, 00:00

Mauro: Ik snap nog steeds niet waarom 
een moeder haar kind op het vliegtuig zet 
Litteken zal hij altijd bij zich dragen ...

06-04-2013

TROUW

Mei

30-05-2013

BNR-Radio

Presentatie Rapport Kinderhandel 

in Nederland

Mei

25-05-2013

Kinderen van de rekening

Dagblad van het Noorden

Kinderhandel slecht 
aangepakt

Slachtoffers van kinderhandel worden in 
Nederland te vaak aan hun lot 
overgelaten. Het gesteggel over wel of niet 
verstrekken van een verblijfsvergunning ...

30-05-2013

SPITS

Nederland beschermt 
slachtoffers mensenhandel 
niet genoeg

LEIDEN - Nederland geeft te weinig 
bescherming aan minderjarige slachtoffers 
van mensenhandel.

30-05-2013

Eindhovens Dagblad

jUni

VARA Uitgezet 

4 afleveringen 

26 juni – 17 juli 
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jUni

Mensenhandel blijft heel 
lucratief

Dit jaar is de maximumstraf voor 
mensenhandel omhoog gegaan van acht 
naar twaalf jaar. Op papier, want in de 
praktijk komen handelaren nauwelijks ...

05-06-2013

Nederlands Dagblad

16-06-2013

FunX Radio

Kinderen in Tel

jUli

 
02-07-2013 

NOS Journaal
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B
ij de voorvertoning
van de vierdelige do-
cumentaireserie Uit-
gezet, die de VARA
nu uitzendt, had
Tweede Kamerlid
Sharon Gesthuizen

(SP) het moeilijk gehad. In debat met
staatssecretaris Teeven van Asielza-
ken zei ze: „Ik was blij dat het licht
uitging.” Gesthuizen was niet de eni-
ge bij wie tranen opkwamen.
Ook voor de hoofdrolspelers in Uitge-
zet is het licht uitgegaan. Het gaat in
de serie om hier gewortelde kinderen
die na lang verblijf in Nederland zijn
teruggestuurd naar hun land van her-
komst. We zien Arbesa in Kosovo, die
zo zenuwachtig en verdrietig is, dat
ze geen videoboodschap voor haar
vriendin in Nederland kan inspreken.
Ahmed kan niet slapen, omdat er vrij-
wel elke dag bommen afgaan in Bag-
dad. Hij kan niet naar school, omdat
hij geen Arabisch spreekt. Ahmed
werd beroemd door de foto die Joost
van den Broek maakte; een kleine jon-
gen die wordt gefouilleerd voordat hij
op het vliegtuig naar Irak wordt gezet:
met de benen en armen gespreid, het
gezicht tegen een groene deur.
We horen Maryan, die nog zo bang is
dat ze zich niet op televisie durft te to-
nen. Ze moest na haar uitzetting naar
Afghanistan opnieuw vluchten.
We vinden een ontgoochelde Mario
in Angola. Hij is nog geschokt over
het feit dat hij eerst twee weken in de
cel werd gezet voordat hij in Angola
belandde. Zijn in Nederland geboren
zusje Rita kan niet naar school, omdat
ze geen geboorteakte heeft meegekre-
gen. Mario vertelt dat Rita is veran-
derd sinds ze in Angola zijn.
Je kunt huilen bij deze beelden. Maar
dat is niet genoeg. Al begint het daar
wel mee, omdat het gaat over mensen-
rechten. Mensenrechten zijn niet veel
meer dan een, door inlevingsvermo-
gen gevoede, wereldwijde consensus
over menselijke waardigheid. Kinder-
rechten nemen in dat spectrum een
bijzondere positie in. Zij zijn immers
vanwege hun leeftijd en afhankelijk-
heid kwetsbaar en hebben alleen al
daarom recht op bescherming.
Kinderen van vluchtelingen zijn extra
kwetsbaar en hebben recht op nog
meer dan gemiddelde bescherming.
Ze komen veelal uit oorlogsgebieden,
hebben halsoverkop moeten vertrek-
ken met achterlating van alles wat
hun dierbaar is. Ook de lange reis is
voor veel kinderen traumatiserend. In
Nederland breekt voor hen een onze-
kere tijd aan. Er start een asielprocedu-
re die over hun ouders gaat. Naar de
rechten en belangen van kinderen
wordt in die procedure nauwelijks ge-
keken. Het VN-Kinderrechtencomité
heeft onlangs in zijn veertiende Gene-
ral Comment gesteld dat de belangen
van het kind niet alleen in beleid voor-
op moeten staan, maar bij elke indivi-
duele beslissing opnieuw de belang-
rijkste overweging moeten zijn.
Voor asielzoekerskinderen is het moei-

lijk vriendschappen aan te gaan en
bijna onmogelijk op school bij te blij-
ven. Doordat de asiel- en opvangproce-
dures rechtstreeks met elkaar verbon-
den zijn en door veel andere bureau-
cratische rompslomp, moeten ze ge-
middeld elk jaar verhuizen. Primrose
in Uitgezet is na de zoveelste verhui-
zing in vijf jaar de tel kwijtgeraakt.
Onderzoek van de Rijksuniversiteit
Groningen toonde al in 2006 aan, dat
asielzoekerskinderen gedurende hun
verblijf in Nederland vaak ontwikke-
lingsstoornissen en psychische proble-
men krijgen. Het wees ook uit dat uit-
zetting na vijf jaar verblijf niet langer
verantwoord is, omdat de kinderen -
afgezien van de psychische schade die
ze oplopen - te zeer geworteld zijn ge-
raakt in Nederland. Die notie bracht
het kabinet tot het Kinderpardon, dat
afgelopen voorjaar van kracht werd.
De schade die de kinderen in Uitgezet
hebben opgelopen, was dus te voor-
zien. Als de documentaire-reeks ons
íets leert, is het dat het Kinderpardon
pure noodzaak was om een halt toe te
roepen aan een schadelijke praktijk.
Maar is dat genoeg? Moeten we niet

ook spijt betuigen door maatregelen
te nemen waar deze kinderen zelf iets
aan hebben? Zouden zij niet alsnog
van het ook door hen bevochten Kin-
derpardon moeten kunnen profiteren
als ze het niet blijken te redden in het
land van hun ouders? Daar zijn meer-
dere mogelijkheden voor, bijvoor-
beeld geld geven voor onderwijs.
De Hoge Commissaris voor de men-
senrechten van de Raad van Europa,
Nils Muižnieks, heeft de interviews
met de uitgezette kinderen ook ge-
zien en is geschokt. „Ik hoop dat de
Nederlandse overheid onderzoek doet
naar hun situatie”, zegt hij in Uitgezet.
Ook wij hopen dat de Nederlandse
overheid haar verantwoordelijkheid
neemt na het zien van de documentai-
re-serie en met een voorstel komt dat
aansluit bij de normen uit het Kinder-
rechtenverdrag en het onrecht her-
stelt dat deze kinderen is aangedaan.
Laat de regering nu onderzoeken wat
deze kinderen nodig hebben en daar
ook concreet iets aan doen.

reageren?
opinie@depersdienst.nl
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dOelstellinGen 2014

1. alGeMeen

•	 De belangrijkste doelstelling is om schendingen van kinderrechten aan de kaak te stellen en 
kinderen te beschermen en kinderrechten te bevorderen. Dat doen wij met een professioneel 
team van experts op de verschillende thema’s, die alweer gepassioneerd en vasthoudend in 
2014 aan de slag zijn gegaan. Defence for Children doet haar werk vanuit een juridisch kader 
en met het VN-Kinderrechtenverdrag als uitgangspunt. Centraal staan daarbij de thema’s 
kinderrechten en migratie, jeugdzorg, familierecht en jeugdstrafrecht. Defence for Children en 
ECPAT strijden in Nederland samen in één organisatie voor de rechten van kinderen die 
(seksueel) uitgebuit worden. Inzet daarbij is de algehele implementatie van het VN-
Kinderrechtenverdrag, hiertoe verlenen wij individuele rechtshulp, doen wij onderzoek, voeren 
wij lobby, dragen wij bij aan rapportages en geven wij trainingen en voorlichting. 
 

•	 Ook in 2014 blijft de Kinderrechtenhelpdesk een centraal onderdeel van onze organisatie. 
Door vragen te beantwoorden, ondersteuning te bieden aan kinderen, volwassenen, onder wie 
professionals, en instanties, willen wij concrete verbeteringen voor het betreffende kind en 
structurele verbeteringen in beleid en wetgeving realiseren. 
 

•	 In 2014 bestaat het IVRK 25 jaar. Defence for Children stond aan de wieg van het verdrag en 
zal in 2014 bijzondere aandacht besteden aan deze ‘verjaardag’. 
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•	 Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangt Defence for Children - ECPAT financiering 
voor het grootschalige programma ‘Reducing violence against children, with special focus on 
sexual exploitation of children’. Dit brede programma wordt uitgevoerd in dertig landen in 
Afrika, Azië, Europa, Zuid-Amerika en het Midden Oosten. Bewustwording, lobby, versterken van 
samenwerking tussen relevante organisaties, versterken van de civil society en het verlenen 
van steun aan (potentiële) slachtoffers, staan hierbij centraal. 

•	 In 2014 vinden ook gemeenteraadsverkiezingen (19 maart) en Europese verkiezingen (22 mei) 
plaats. Defence for Children zal vanuit kinderrechtenperspectief de programma’s en debatten 
volgen en waar nodig deelnemen. 

2. prOGraMMa’s en prOjecten 

•	 Defence for Children - ECPAT neemt in 2014 deel in internationale programma’s die gericht zijn 
op het verbeteren van de positie van kinderen. Als lid van de Girl Power Alliance streeft Defence 
for Girls de bescherming en versterking na van meisjes in Ghana, Sierra Leone, Zambia, 
Ethiopië en Liberia. In 2014 zal gewerkt worden aan continuering van het programma, dat tot 
2016 door het ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierd wordt. 

•	 Met het Europese project Protection First dat eind 2013 startte, beoogt Defence for Children - 
ECPAT de bewustwording en signalering van (potentiële) slachtoffers van kinderhandel in de 
asielzoekerscentra en de beschermde opvang te verhogen. 

•	 Defence for Children coördineert een Europees project om de standaarden voor voogden van 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen verder te implementeren en in Europese regelgeving 
opgenomen te krijgen. 
 

•	 Defence for Children wil samen met jongeren in het Project Zorg 16-Plus in 2014, 
in samenwerking met Stichting Alexander en diverse andere partners, bij gaan dragen aan de 
verbetering van de hulp en ondersteuning aan jongeren van zestien jaar en ouder die een 
(gesloten) instelling of pleeggezin verlaten. 

•	 In het project MediaWise, onder meer gefinancierd door het SNS REAAL fonds, is een digitaal 
jongerenplatform voor informatie-uitwisseling in gesloten instellingen opgezet. In samenwerking 
met drie gesloten instellingen zal dit platform in 2014 verder worden ontwikkeld. Het platform 
dat geplaatst wordt op het intranet van de instellingen, biedt de jongeren die daar verblijven 
een veilige omgeving om hun achterstand op het terrein van het aanleren van ‘21st century 
skills’ in te lopen, zelf content voor het platform te ontwikkelen, meer te leren over hun rechten 
en plichten, de do’s en don’ts en de risico’s van het gebruik van internet en sociale media en 
om allerlei informatie te vinden die zij nodig hebben voor hun herintegratie in de samenleving. 

•	 Uitvoering van het project Protecting Children in Kosovo: from policy to practice, gefinancierd 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Matra-CoProl-programma. 
Doel  van het project is bij te dragen aan een betere naleving van kinderrechten door een 
betere afstemming van de rol van de nationale overheid met de taken van lokale 
overheidsinstellingen in het systeem van kinderbescherming in Kosovo. 

•	 Als voorzitter van de werkgroep Kinderen in Tel van het Kinderrechtencollectief coördineert 
Defence for Children de campagne rond de publicatie Kinderen in Tel. 
 

•	 Via het internationale ECPAT-netwerk zal Defence for Children - ECPAT Nederland in 
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verschillende nationale en internationale programma’s de uitbuiting van kinderen in onder 
andere kinderhandel, kindermisbruik, kindersekstoerisme en kinderpornografie blijven 
bestrijden. Belangrijkste programma’s zijn in 2014: Don’t Look Away (vergroten van de 
bescherming van kinderen in ontwikkelingslanden tegen seksuele uitbuiting in toerisme), het 
Europese project Mario II (verzorgen van toegang tot diensten die een minimum 
kwaliteitsstandaard hebben op nationaal en op transnationaal niveau voor kinderen die 
slachtoffer zijn van uitbuiting en kinderhandel, of die daartoe een groot risico lopen), Make IT 
Safe, Brazilië-project (waarin samen met PLAN Nederland en de reisbranche gewerkt wordt aan 
bestrijding van kindersekstoerisme) en de deelname in Defence for Girls. 

•	 In 2014 zullen wij net als in 2013 de stelselherziening van de jeugdzorg nauwlettend volgen en 
blijven wijzen op de gevaren van rechtsongelijkheid en willekeur. 

•	 in 2014 zal Defence for Children in samenwerking met kinderen, jongeren en ouders, diverse 
instellingen, organisaties en gemeenten de implementatie van de Q4C Kwaliteitsstandaarden 
Zorg voor de Jeugd verder stimuleren. 

•	 Adessium Foundation steunt het project De hoeksteen als kind van de rekening, dat zich richt 
op realisatie van het recht op gezinsleven voor migrantenkinderen.

3. partners

•	 Defence for Children hecht grote waarde aan de voortdurende steun van Stichting 
Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland en enkele vermogensfondsen. 

•	 De steeds bredere erkenning van het werk van Defence for Children blijkt uit het feit dat steeds 
meer organisaties ons werk steunen. In 2014 breiden wij de samenwerking (verder) uit met 
bijvoorbeeld Adessium Foundation, Free a Girl en het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

•	 Defence for Children is een organisatie die een groot deel van haar inkomsten verwerft via 
projecten die zij samen met haar collega-kinderrechtenorganisaties in Nederland en 
internationaal ontwikkelt. Ook de partners in de verschillende coalities zorgen voor financiële 
middelen om een krachtige lobbystrategie voor kinderrechten te kunnen voeren. 
 

•	 Daarnaast zoeken wij de samenwerking met private fondsen om ons, vaak onzichtbare, werk te 
ondersteunen. 

•	 In 2013 werd bekend dat Defence for Children ook voor de periode 2014 – 2018 kan rekenen 
op steun van de Nationale Postcode Loterij. Juist met deze bijdrage van de Nationale Postcode 
Loterij kan Defence for Children jaarlijks projecten en steun voor kinderen realiseren, waarvoor 
anders geen financiële middelen beschikbaar zouden zijn. 
 

4. cOMMUnicatie

•	 De nieuwe website is heeft de online informatievoorziening van Defence for Children sterk 
verbeterd. In 2014 zullen nieuwe modaliteiten toegevoegd worden, om de actualiteit en 
(interactieve) communicatiemogelijkheden verder te optimaliseren. 

•	 Er wordt een onderzoek gedaan naar verdere mogelijkheden van social media, de relatie met de 
verschillende doelgroepen en hoe social media de communicatie van Defence for Children 
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verder kunnen versterken. De aanbevelingen worden in de tweede helft van 2014 uitgevoerd.
•	 Zoals elk jaar zal er ook in 2014 soms campagnematig gewerkt worden om een specifiek 

thema te agenderen.

5. OrGanisatie

Beleid
•	 Er zal een aanscherping van de prioriteiten plaatsvinden, gecombineerd met een structurele 

reflectie op ons werk, met name gericht op de toekomst. Dit zal de basis vormen voor het 
nieuwe meerjarenbeleidsplan, dat de periode 2015 – 2018 zal beslaan.

personeel
•	 Er wordt ruimte gecreëerd voor verdieping om het kennisniveau op hoog niveau te houden. 

 
•	 Het ziekteverzuim blijft op het niveau van 2013 (onder de 4%). 

•	 In 2013 waren wij door tegenvallende inkomsten genoodzaakt bezuinigingen door te voeren. 
Dit heeft geresulteerd in een compactere, meer flexibel ingerichte organisatie. 
 

•	 In 2014 zal het functiehuis aangepast worden, in lijn met deze ontwikkeling.

facilitaire ondersteuning
•	 De nieuwe ict-omgeving werkt vlekkeloos; gegevens zijn afdoende beveiligd; medewerkers 

hebben vanuit huis toegang tot voor hen relevante gegevens op het netwerk van Defence for 
Children. 

•	 De investering in nieuwe software ten behoeve van de financiële en de projectadministratie is 
uitgesteld en zal in 2014 worden gerealiseerd. Vanuit dit nieuwe systeem kan de 
projectadministratie beter gevoerd worden. Het monitoren van projecten zal efficiënter 
plaatsvinden; afwijkingen zullen sneller gesignaleerd worden en de periodieke verslaggeving 
aan directie en bestuur zal beter worden.

6. financiën

De begroting 2014 laat een enorme groei aan inkomsten zien. Mede door de extra 
fondsenwervende inspanningen in 2013, zijn er eind 2013 en begin 2014 enkele substantiële 
projectaanvragen goedgekeurd. Naast de nieuwe steun van Adessium heeft ook het Ministerie van 
Buitenlandse zaken twee projectaanvragen goedgekeurd. Het betreft een MATRA programma, dat 
Defence for Children samen met Terre des Hommes Kosovo begin 2014 is gestart, en een extra 
aanvraag ter versterking en verbreding van de bestrijding van geweld tegen kinderen, specifiek met 
betrekking tot kindersekstoerisme. De begroting laat een positief resultaat zien van € 200.000. 
De baten zijn al voor 96 % verzekerd via goedgekeurde of reeds opgestarte projecten.
Het bestuur heeft desondanks toch de accountant gevraagd om in het voorjaar van 2014 een 
onderzoeksrapport op te stellen ter toetsing van de begroting 2014.
Daarnaast zijn de lasten van de organisatie door de bezuinigingen fors lager, al zullen er als gevolg 
van de extra projecten tijdelijk extra medewerkers worden aangesteld.
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BeGrOtinG 2014

Alle bedragen zijn in euro’s

Staat van baten en lasten

Begroot 2014

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 600.000
Baten uit acties van derden 1.033.000
Subsidies van overheden 2.398.000
Rentebaten en baten uit beleggingen 5.000
Overige baten 1.000
Som der baten 4.037.000

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Algemene voorlichting, rechtshulp 0
Jeugdrecht en Jeugdstrafrecht 930.000
Sexuele exploitatie en Kinderhandel 1.100.000
Vreemdelingenrecht & migratie 490.000
Girl Power Programme 667.000

 3.187.000 
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 70.000
Kosten acties derden 40.000
Kosten verkrijging subsidies overheden 30.000
Kosten van beleggingen 0

140.000
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 510.000

Som der lasten 3.837.000

Resultaat 200.000

De begroting 2014 laat een positief resultaat zien van € 200.000. 
 
Dat wordt met name veroorzaakt door:

a. een forse toename aan baten als gevolg van de extra 
fondsenwervende inkomsten vanuit de extra inspanningen die in 
2013 zijn verricht. 96 % van de baten 2014 zijn op peildatum 15 
april 2014 al gehonoreerd en geformaliseerd;

b. Het inkrimpen van de organisatie levert een forse besparing op 
aan loonkosten. Daar tegenover staat een tijdelijke extra inzet van 
personeel als gevolg van de extra gehonoreerde projecten.

Het bestuur laat desondanks toch de accountant een 
onderzoeksrapport opstellen ter toetsing van de begroting 2014.
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Met financiële steUn Van 
Onze partners
Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners, met wie wij de resultaten 
hebben kunnen bewerkstelligen. 

nationale postcode loterij

2013 was het vierde jaar waarin Defence for Children - ECPAT mocht rekenen op een substantiële 
bijdrage als beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Een belangrijk deel hiervan kwam ten 
goede aan de Kinderrechtenhelpdesk. Zo hebben wij kunnen inzetten op een paar belangrijke 
thema’s en concreet resultaat kunnen boeken. Veel kinderen hebben wij kunnen ondersteunen bij 
hun aanvragen voor het Kinderpardon en de permanente regeling voor gewortelde kinderen. Ook is 
er zeer actief mede vormgegeven aan het debat rond de totstandkoming van de nieuwe Jeugdwet 
en de transitie van de jeugdzorg. De Postcode Loterij heeft besloten om Defence for 
Children - ECPAT te blijven steunen in de volgende periode van vijf jaar. Deze steun is van grote 
waarde voor de organisatie.

Steun van de Nationale Postcode Loterij onmisbaar voor Defence for Children 

Met de flinke bezuinigingen waar het kabinet op inzet, neemt het belang van particuliere 
fondsenwervers zoals de Nationale Postcode Loterij toe. De goededoelenloterij is een bewezen en 
succesvol middel tot fondsenwerving. De bijdrage van de loterij en haar deelnemers is uniek, want 
deze is niet alleen meerjarig, maar goede doelen bepalen ook zelf de besteding ervan, op basis 
van hun expertise. 

Inmiddels wordt er jaarlijks door de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro 
Loterij en VriendenLoterij) ruim 400 miljoen euro geworven voor het goede doel, dat is meer dan 
1 miljoen euro per dag. De Goede Doelen Loterijen zijn hiermee de grootste fondsenwerver van 
Nederland: 25 procent van alle private giften in Nederland komt van de deelnemers van de Goede 
Doelen Loterijen. Maandelijks spelen 3,5 miljoen huishoudens in Nederland met deze loterijen 
mee, en met de helft van hun lot dragen ze bij aan een betere wereld. 

Het huidige kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen moderniseren. Wij hopen dat 
de voorgestelde wijzigingen in het kansspelbeleid de Nationale Postcode Loterij voldoende ruimte 
geven om de succesvolle fondswerving op dit niveau voort te zetten. Zonder de Postcode Loterij 
en haar deelnemers zou Defence for Children immers een belangrijk deel van haar werk niet 
kunnen realiseren.
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plan nederland

Girl Power - MFS II - Ministerie van Buitenlandse 
Zaken
2013 was het derde jaar van het Girl Power 
programma (2011-2015) van de Girl Power 
Alliance (voorheen Child Rights Alliance), die 
bestaat uit Plan Nederland, Child Helpline 
International, Defence for Children - ECPAT, Free 
Press Unlimited, International Child 
Development Initiatives en Women Win. Met dit 
programma zet de alliantie zich in voor 
structurele verbetering van de positie van 
meisjes en jonge vrouwen in tien 
ontwikkelingslanden. Onderwijskansen, 
economische en sociaalpolitieke participatie, 
en de bestrijding van seksueel en 
gendergerelateerd geweld zijn de kernthema’s 
van het programma dat gesubsidieerd wordt 
door het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Het Defence for Girls-initiatief van Defence for 
Children - ECPAT maakt deel uit van de 
landenprogramma’s in Ethiopië, Ghana, Liberia, 
Sierra Leone en Zambia. 

Brazilië-project
Onder leiding van en in samenwerking met Plan 
Nederland en met de reisindustrie (de ANVR en 
TUI Nederland, Travel Counsellors en Fly Brasil) 
is ECPAT een meerjarig programma gestart in 
Brazilië en Nederland. Doelstelling van dit 
programma is de toeristenindustrie en haar 
partners aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid en samen met hen de 
bescherming van kinderen tegen seksuele 
uitbuiting in toerisme te verbeteren. 
De werkzaamheden van ECPAT vinden voor een 
belangrijk deel in Nederland plaats in de vorm 
van voorlichting en scholing voor 
toerismeprofessionals en bewustwording van 
reizigers.

stichting kinderpostzegels nederland

Defence for Children werkt al lange tijd in 
verschillende projecten samen met Stichting 
Kinderpostzegels Nederland. Zo droeg de 
stichting ook in 2013 substantieel bij aan de 
Kinderrechtenhelpdesk en wordt er 
samengewerkt in een aantal lobbytrajecten op 
het gebied van de aanpak van 
kindermishandeling, zorgleerlingen, 
vluchtelingenkinderen en gesloten plaatsingen 
van minderjarigen. Stichting Kinderpostzegels 
Nederland levert een belangrijke bijdrage aan 
het Kinderrechtencollectief, de Werkgroep 
kindermishandeling, de Werkgroep Kind in azc 
en aan de publicatie Kinderen in Tel. Ten slotte 
is Stichting Kinderpostzegels Nederland de 
financier van het proefprocessenfonds.

Ministerie van Buitenlandse zaken

Programma Maatschappelijke Transformatie 
(Matra)
In het kader van Matra werkte Defence for 
Children in de afgelopen jaren aan verschillende 
langlopende projecten in Georgië en Oekraïne. 
Er werd in 2013 samen met Terre des Hommes 
Kosovo een aanvraag ingediend, die vervolgens 
ook werd goedgekeurd. Jeugdzorg, 
jeugdstrafrecht en de aanpak van 
kindermishandeling en seksuele uitbuiting (via 
ECPAT) zijn de thema’s die hierbij aan de orde 
waren. In de langlopende projecten werden 
daadwerkelijke verbeteringen bewerkstelligd. 

Mensenrechtenfonds
Met steun van het Mensenrechtenfonds van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken wordt in 
Thailand, Cambodja, Filippijnen, Gambia en de 
Dominicaanse Republiek samengewerkt met 
lokale ECPAT-partners om overheden en de 
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hotelindustrie te motiveren acties te 
ondernemen om kinderen te beschermen tegen 
seksuele uitbuiting in toerisme. ECPAT-partners 
maken campagnemateriaal en geven trainingen 
voor hotelpersoneel, politie, 
beveiligingsambtenaren, overheidsambtenaren, 
maatschappelijk werkers en mensen van 
kinderrechtenorganisaties.

Unicef nederland

Met UNICEF Nederland is het Jaarbericht 
Kinderrechten 2013 gemaakt, waarbij het 
beleid van het kabinet wordt afgezet tegen het 
VN-Kinderrechtenverdrag. In juni werd het 
Jaarbericht gepresenteerd aan de Tweede 
Kamer. 
UNICEF Nederland is een belangrijke partner 
binnen het Kinderrechtencollectief.
UNICEF Nederland en Defence for Children 
werken daarnaast samen in de lobby voor 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen, voor 
een betere opvang van asielzoekerskinderen 
binnen de Werkgroep Kind in azc en voor de 
verblijfsrechtelijke bescherming van 
minderjarige buitenlandse slachtoffers van 
uitbuiting. 

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn 
en sport

Defence for Children ontving als voorzitter en 
secretariaat van het Kinderrechtencollectief in 
2013 van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport subsidie voor de voorlichting in 
kinderrechten. Zij legt verantwoording af aan 
het ministerie over de besteding van de gelden. 
Hiervan zijn verschillende activiteiten 
gefinancierd, voorlichtingsmaterialen, trainingen 
aan professionals, de website  
www.kinderrechten.nl en het Handboek 
Internationaal Jeugdrecht, inclusief digitale 
updates en een nieuwsbrief. Tevens is een 

e-learning module ontwikkeld en gelanceerd, 
gericht op gemeenteambtenaren en wethouders 
jeugdzorg in de gemeenten.

eU - daphne
Defence for Children neemt deel aan diverse 
projecten die gefinancierd worden in het kader 
van het Daphne III-programma van de Europese 
Unie. Sinds 2011 is Defence for Children 
coördinator van een project gericht op 
kwaliteitsstandaarden voor voogden van 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 
In dit project werken acht Europese landen 
samen. Dit project loopt tot eind 2014.

europese commissie

Defence for Children - ECPAT is deelnemer in 
twee door de Europese Commissie gesteunde 
projecten tegen kinderhandel. 
Mario II is een project ter bescherming van 
kinderen uit met name Zuidoost Europa 
(de Balkanlanden, Roemenië en Bulgarije)  
tegen mensenhandel in samenwerking met 
Terre des Hommes, Save the Children en 
Nobody’s Children Foundation en met steun van 
Oak Foundation en het DAPHNE programma van 
de Europese Commissie. 
Protection First, gestart eind 2013 in 
samenwerking met Save the Children Italië en 
Roemenië, is gericht op het versterken van 
minderjarige asielzoekers om zich te weer te 
kunnen stellen tegen de risico’s van 
mensenhandel in landen van aankomst zoals 
Nederland. Dit project wordt gesteund door het 
ISEC-programma van de Europese Commissie.

Make it safe
In januari 2013 is Defence for Children - ECPAT 
het tweejarige project Make IT Safe gestart, 
gefinancierd door het DAPHNE-programma van 
de Europese Commissie en uitgevoerd door 
ECPAT in vijf landen onder  
leiding van ECPAT Duitsland. Binnen Make IT 
Safe worden jongeren getraind om andere  
jongeren voor te lichten om te voorkomen dat 
ze slachtoffer worden van online misstanden of 
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weten waar ze hulp kunnen zoeken wanneer dit 
wel het geval is

don’t look away
Don’t Look Away is eind 2012 gestart door 
Defence for Children - ECPAT. Het is een driejarig 
door het EuropeAid-programma van de 
Europese Commissie gesteund project om de 
bewustwording over de aanpak van 
kindersekstoerisme in Europa te vergroten. Het 
wordt uitgevoerd in zestien Europese landen en 
vijf toeristische bestemmingslanden in Afrika en 
Brazilië en staat onder leiding van ECPAT 
Frankrijk.

kinderrechtenhelpdesk

De Kinderrechtenhelpdesk is in 2013 gesteund 
door: Stichting Kinderpostzegels Nederland, 
Stichting Dijkverzwaring, Stichting Weeshuis der 
Doopsgezinden, Kerk in Actie, Stichting Zonnige 
Jeugd, Free a Girl, Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind, Stichting Ons Pardon, 
UN Slavery Fund, Adessium Foundation, 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 
VluchtelingenWerk Nederland en de Nationale 
Postcode Loterij. 

kinderrechtencollectief

Defence for Children coördineert het 
Kinderrechtencollectief. De kernpartners van 
het Kinderrechtencollectief betalen ieder een 
bijdrage voor de coördinatiekosten. In 2013 
waren dat Stichting Kinderpostzegels 
Nederland, War Child, UNICEF Nederland, 
Augeo Foundation, Bernard van Leer 
Foundation, Terre des Hommes, Ieder(in), 
NJR en NJi als adviseur.

Overige samenwerkingspartners in 2013
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden 
Vereniging DCI
Stichting Zonnige Jeugd 
Stichting Dijkverzwaring    
Children’s Rights Alliance England  
VluchtelingenWerk Nederland  
KMOP Greece
Augeo Foundation/Next Page  
Bernard van Leer Foundation   
H.A.J. Bekhuis
Stichting Kinderrechtenhuis
Ieder(in)
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland 
Seperated Children in Europe Programme 
ECPAT Germany
ECPAT France   
SiteSpirit   
Animus Foundation Bulgaria  
Terres des Hommes, Hungaria  
PHMDF, Ukrain 
Kattendijke/Drucker Stichting  
Stichting Heilige Geest
Fonds 1818    
JSO Expertisecentrum   
Save the Children Italy   
Adessium Foundation  
Stichting Ons Pardon   
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind, NSGK  
War Child  
Stichting Stop Kindermisbruik/Free a Girl 
ICCO & Kerk in actie  
Terre des Hommes  
Fier Fryslân
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Stichting LOS
Revalidatiefonds
Johanna KinderFonds   
LOC Zeggenschap in zorg  
Save the Children Nederland  
The Body Shop    
Lexis Nexis
Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
United Nations Slavery Fund
Ministerie van Justitie
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financieel jaarVerslaG
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inleidinG

In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de baten en bestedingen van Defence for Children 
in 2013. Al in 2013 werd duidelijk dat we dit boekjaar zouden afsluiten met een negatief resultaat. 
Dat was aanleiding om maatregelen te treffen. Het resultaat 2013 hebben we niet kunnen 
verbeteren, maar door een inkrimping van de organisatie en met extra aandacht voor 
fondsenwerving is de neerwaartse spiraal omgebogen en zijn de perspectieven 2014 en 2015 
positief. Daardoor kan het Eigen vermogen weer opgebouwd worden naar een acceptabel niveau.

Baten

De totale baten zijn gedaald van € 2.891.581 in 2012 naar € 2.823.985 in 2013. Ten opzichte 
van de begrote baten van € 2.932.700 zijn de totale baten € 108.715 lager uitgevallen.

Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving daalden nauwelijks. De baten uit eigen fondsenwerving 
bestaan voornamelijk uit geoormerkte bijdragen van organisaties en instellingen. De gerealiseerde 
baten uit eigen fondsenwerving vallen ruim € 80.000 lager uit dan begroot.

Baten uit acties van derden
De baten uit acties van derden zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met bijna 2,4% van  
€ 1.051.469 in 2012 naar € 1.076.675 in 2013. Ten opzichte van de begroting zijn de baten uit 
acties gestegen met een bedrag van ruim € 80.000. Evenals 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 gedaald met ruim 7% van € 1.446.433 
in 2012 naar € 1.342.990 in 2013. De ontvangen subsidies van overheden zijn ook met datzelfde 
percentage gedaald ten opzichte van de begroting. Dat de baten zijn achtergebleven zijn met name 
een gevolg van verminderde fondsen van het Ministerie van Buitenlandse zaken. In het late najaar 
2013 en begin 2014 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken twee internationale 
projectaanvragen gehonoreerd, die voor 2014 en 2015 een enorme impuls geven aan de 
organisatie.

Baten beleggingen
De baten uit beleggingen bestaan uit rente op liquide middelen. De rentestand is ook in 2013 
uiterst laag geweest in Nederland, waardoor ook deze baten beperkt zijn geweest.

BestedinGen

De totale lasten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen van € 2.954.310 naar € 3.218.316.  
Een substantieel deel werd veroorzaakt door de extra inspanning ten behoeve van fondsenwerving. 
Zie voor een gedetailleerd overzicht de specificatie en verdeling van kosten naar bestemming in de 
jaarrekening. Ten opzichte van de begrote bestedingen van € 2.932.000 is er in 2013 € 286.316 
meer besteed dan begroot.

In 2013 is er € 2.519.974 rechtstreeks besteed aan de doelstellingen. Dit is 89,2% van de totale 
baten. Vorig jaar werd 83,0% van de totale baten rechtstreeks besteed aan de doelstellingen.  



65kinderrechten in de praktijk

De subsidies en bijdragen aan onze projectpartners zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen van  
€ 612.460 naar € 816.829. Ten opzichte van de begroting zijn deze € 216.829 hoger uitgevallen. 
Deze kosten worden geheel gefinancierd door subsidies. De stijging wordt veroorzaakt door 
toename van het aantal EU-projecten waarin Defence for Children participeert.

Ook dit jaar blijft Defence for Children ruim onder het door het CBF gestelde maximum van 25% 
met betrekking tot de kosten eigen fondsenwerving. Dit is in 2013 13,7% (2012: 10%) van de 
baten uit eigen fondsenwerving.

De kosten acties derden bedragen 9,4% (2012: 3,3%) van de baten acties derden. De kosten 
subsidies van overheden bedragen 3,0% (2012: 1,1%) van de ontvangen subsidies van 
overheden. 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 van de werkorganisatie zijn gestegen met circa  
€ 40.000 naar € 1.928.069. De stijging van de personeelskosten van ruim € 50.000 komt door 
een stijging van de loonkosten. Er zijn extra kosten gemaakt ten behoeve van de reorganisatie. 
Wat sterk opvalt is de groei van de kosten werving baten. Er is in 2013 heel bewust getracht meer 
fondsen voor het werk van Defence for Children te interesseren. De baten van deze investering 
vallen voor een heel groot deel pas in 2014 en 2015. De huisvestingskosten zijn zoals verwacht 
gestegen door hogere huurprijzen. De kantoor- en algemene kosten zijn gedaald door bewust ons 
kostenniveau naar beneden bij te stellen middels een doorgevoerde bezuinigingsoperatie.  
De afschrijvingen zijn gestegen door onze hernieuwde website, die in vijf jaar zal worden 
afgeschreven. Deze kosten zullen ook in 2014 stijgen door de aanschaf van een nieuw financieel 
systeem, dat in de tweede helft van 2014 uitgerold dient te worden.

resUltaat

Het resultaat is voor 2013 uitgekomen op € 394.332 negatief (2012: € 62.729 negatief).  
Het begrote resultaat was € 700. Het negatieve resultaat is voornamelijk veroorzaakt doordat de 
inkomsten in 2013 tegen zijn gevallen, terwijl de bestedingen aan de doelstellingen min of meer 
op hetzelfde niveau zijn gebleven als in 2012. Ook doorwerkingen uit 2012, die gevolgen hadden 
voor 2013, evenals de reorganisatiekosten, hebben bijgedragen aan het tekort in 2013. Er is hard 
gewerkt om extra baten te werven, toen bleek dat de fondsenwervende inkomsten achterbleven bij 
de begroting. De revenuen van deze fondsenwerving zien we terug in de begroting 2014.

Zowel het werk in Nederland (Jeugdrecht en jeugdstrafrecht, Kinderrechten en migratie) als in het 
buitenland (Seksuele exploitatie en kinderhandel, het Girl Power-programma) is toegenomen. 
Opvallend is de sterke groei van Kinderrechten en migratie door de vele helpdeskaanvragen die 
als gevolg van het Kinderpardon voor ons in 2013 voor heel veel extra werk zorgden. Defence for 
Children heeft een aantal pijnlijke maatregelen moeten nemen om de financiële situatie om te 
keren. Onderdeel hiervan was dat we afscheid hebben moeten nemen van enkele medewerkers 
met een tijdelijk dienstverband en drie vaste medewerkers. Met daarnaast nog andere 
kostenbesparingen en extra baten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zal dit er voor 
zorgen dat het resultaat in 2014 weer positief wordt.

Balans

liquide middelen
Uitgangspunt is 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. In 2013 heeft de directie maandelijks het bestuur 
voortgangsrapportages verstrekt inclusief informatie over de liquiditeitspositie.
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eigen vermogen/vermogensbeleid
Door het negatieve resultaat in 2013 is het Eigen vermogen van Defence for Children eind 2013 
negatief geworden. Dit is per 31 december 2013 gedaald tot - € 115.980. 
De reeds gerealiseerde bezuinigingen als gevolg van de reorganisatie enerzijds, en de extra 
fondsenwervende inkomsten als gevolg van de extra inspanning in 2013 anderzijds, zullen het 
Eigen vermogen in 2014 en 2015 weer doen groeien naar ongeveer + € 300.000. Het bestuur 
baseert zijn vertrouwen in de toekomst op het feit dat van de begrote baten in 2014 al 96% is 
gerealiseerd in gehonoreerde projectsubsidies en fondsenwerving (peildatum 15 april 2014). 
Desondanks zal het bestuur ter controle aan de accountant vragen om een onderzoeksrapport op 
te stellen ter toetsing van de begroting 2014.

MeerjarenOVerzicht

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

 

Realisatie Realisatie Realisatie

2013 2012 2011

Baten € 2.823.985 € 2.891.581 € 2.946.416 
Bestedingen  € 3.218.316 € 2.954.310 € 3.068.036 

Fondsenwervings% 13,7% 10% 5,8%
Bestedings% 89,2% 83,0% 85,0%
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jaarrekeninG
Balans per 31 deceMBer 2013 (na resUltaatBesteMMinG)

Alle bedragen zijn in euro’s 

31-12-2013 31-12-2012

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa  36.551  - 
Materiële vaste activa  29.530  48.289 

 66.081  48.289 
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa  1.091.724  457.758 
Liquide middelen  558.641  482.456 

 1.650.365  940.214 

TOTAAL ACTIVA  1.716.446  988.503 

PASSIVA

Eigen vermogen
- reserves
 continuïteitsreserve  -115.980  195.053 
 bestemmingsreserve campagnefonds  -  71.799 

 -115.980  266.852 
- fondsen
 bestemmingsfondsen  -  11.500 

Voorziening
Reorganisatievoorziening  63.565  - 

 63.565  - 
Kortlopende schulden
Crediteuren  65.296  121.269 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  89.037  89.447 
Kortlopende schulden en overlopende passiva  1.614.528  499.435 

 1.768.861  710.151 

TOTAAL PASSIVA  1.716.446  988.503 



68 JAARVERSLAG 2013 - DEFENCE FOR CHILDREN

staat Van Baten en lasten

Alle bedragen zijn in euro’s

Werkelijk 
2013

Begroot 
2013

Werkelijk 
2012

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving  395.516  475.700  376.329 
Baten uit acties van derden
- Subsidies fondsenwervende instellingen  570.868  491.000  523.790 
- Loterijen  500.000  500.000  500.000 
- Overige acties derden  5.807  5.000  23.828 
Subsidies van overheden 1.342.990 1.446.000 1.446.433 
Baten uit beleggingen  8.803  15.000  21.201 
Som der baten 2.823.985 2.932.700 2.891.581 

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht  833.544  935.200  944.291 
Seksuele exploitatie en kinderhandel  752.363  480.800  485.322 
Kinderrechten en migratie  469.428  283.700  281.366 
Girl Power-programma  464.640  654.800  688.026 

2.519.974 2.354.500 2.399.005 
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving  54.016  20.600  37.704 
Kosten acties derden  100.676  36.800  34.104 
Kosten verkrijging subsidies overheden  40.270  18.100  15.800 
Kosten van beleggingen  -  -  1.916 

 194.962  75.500  89.524 
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie  503.380  502.000  465.781 

Som der lasten 3.218.316 2.932.000 2.954.310 

Resultaat  -394.332  700  -62.729 

Onttrekking aan:
Continuïteitsreserve  -311.033 
Bestemmingsreserve Campagnefonds  -71.799 
Bestemmingsfonds interactieve website  -11.500 

 -394.332 



69jaarrekening

kasstrOOMOVerzicht

Alle bedragen zijn in euro’s

2013 2012

Saldo van baten en lasten  -394.332  -62.729
aanpassing voor: 
- Afschrijvingen  24.476  16.682 

 24.476  16.682 

Verandering in het werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen  -633.966  -139.328
- Mutaties kortlopende schulden  1.058.710  -266.781
- Mutatie reorganisatie voorziening  63.565 -

 488.309  -406.108

Netto kasstroom uit operationele activiteiten  118.453  -452.155

Netto-investeringen in Materiële vaste activa  -42.268  -32.777
Aan- en verkopen beleggingen  -  134.164 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -42.268  101.387 

Mutatie liquide middelen  76.185  -350.768

Liquide middelen
- stand per 1 januari  482.456  833.224 
- stand per 31 december  558.641  482.456 

Mutatie liquide middelen 76.185 -350.768
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alGeMene tOelichtinG

algemeen

Status Stichting Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland
De Stichting Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland is sinds begin 2010 
gevestigd in het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht 17G te 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 een specifieke financiële relatie met de Vereniging Defence for Children 
International Nederland. De Vereniging heeft hetzelfde bestuur als de Stichting. De Vereniging 
heeft beperkte eigen inkomsten, met name in de vorm van contributie van leden maar ook door 
donaties en giften. Het bestuur van de Vereniging bepaalt jaarlijks welke bijdrage de Verening geeft 
aan de Stichting voor de realisatie van diverse projecten. In 2013 bedraagt de bijdrage aan de 
Stichting in totaal € 35.000 De bijdrage van de Verening 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
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 die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Omrekening vreemde valuta 
Vrijwel alle financiële transacties worden in euro’s uitgevoerd. Vorderingen, schulden en 
verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. 
Transacties in 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. 
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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 (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van 
lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Immateriële vaste activa:
Website  20%

Materiële vaste activa:
Installaties   20%
Inventaris  20% – 33,33%
Kantoorapparatuur  33,33%

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rente-
methode (hetgeen voor Defence for Children overeenkomt met de nominale waarde), onder aftrek 
van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid opgenomen. 

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

Projecttoekenningen en vooruitontvangen/nog te besteden bijdragen
In 2013 zijn alle projecttoekenningen volledig opgenomen onder de Vlottende activa onder aftrek 
van de middelen die reeds door Defence for Children zijn besteed in het boekjaar. Het deel van de 
nog te besteden projectsubsidies staat onder de kortlopende schulden verantwoord.

Bestemmingsreserves
Het Eigen vermogen bestaat uit het vrij besteedbare vermogen en bestemmingsreserves. 
Bestemmingsreserves zijn reserves die bestemd zijn voor een specifiek doel en hebben hierdoor 
een beperkte bestedingsmogelijkheid. De bestemmingsreserve wordt door het bestuur bepaald en 
betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 

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 jegens het doel kan voldoen. 
Het beleid van het bestuur is erop gericht om een continuïteitsreserve van uiteindelijk 50% van 
de kosten van de werkorganisatie te vormen. 

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven 
specifieke bestemming. Het saldo van het bestemmingsfonds betreft dat deel van de ontvangen 
gelden dat nog niet is besteed aan die specifieke bestemming. 
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Reorganisatievoorziening
In 2013 is een Reorganisatievoorziening opgenomen met betrekking tot de afvloeiing van 
voormalige medewerkers. De nominale waarde van de verplichtingen voorvloeiend uit ontslag via 
de regeling in de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening was hierbij bepalend. 

Overige financiële verplichtingen
Crediteuren en overige schulden worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van 
effectieve-rentemethode (hetgeen voor Defence for Children overeenkomt met de nominale 
waarde). 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Geoormerkte en niet geoormerkte giften
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen giften, waarin mede begrepen periodieke donaties en 
ontvangsten van derden uit andere hoofde, 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 ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste 
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. 

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 
toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Onder een toegezegd-
pensioenregeling wordt verstaan een regeling waarbij aan de werknemers een pensioen wordt 
toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.
Verplichtingen in verband met bijdragen aan deze pensioenregeling worden als last in de staat van 
baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd.
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tOelichtinG Op de Balans

Alle bedragen zijn in euro’s

Immateriële vaste activa
 Website Totaal 

Cumulatieve aanschafwaarde - -
Cumulatieve afschrijvingen - -
Boekwaarde 1-1-2013 - -

Investeringen 42.268 42.268 
Afschrijvingen -5.717 -5.717
Mutaties gedurende het boekjaar 36.551 36.551 

Cumulatieve aanschafwaarde 42.268 42.268 
Cumulatieve aanschafwaarde 5.717 5.717 
Boekwaarde 31-12-2013 36.551 36.551 

De immateriële vaste activa betreffen de nieuwe website.

Materiële vaste activa
Installaties Inventaris Kantoor 

apparatuur
Totaal 

Cumulatieve aanschafwaarde 1.610 38.514 66.356 106.480
Cumulatieve afschrijvingen 859 24.673 32.659 58.191 
Boekwaarde 1-1-2013 751 13.841 33.697 48.289 

Investeringen - - - -
Afschrijvingen -322 -5.300 -13.137 -18.759
Mutaties gedurende het boekjaar -322 -5.300 -13.137 -18.759

Cumulatieve aanschafwaarde 1.610 38.514 66.356 106.480 
Cumulatieve aanschafwaarde 1.181 29.973 45.796 76.950 
Boekwaarde 31-12-2013 429 8.541 20.560 29.530 

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

Vorderingen en overlopende activa
31-12-2013 31-12-2012

Nog te ontvangen subsidies en bijdrage 1.058.624 313.006 
Voorschotten partners -296 85.983 
Vooruitbetaalde bedragen 20.192 38.584 
Nog te ontvangen Rente 7.587 11.715 
Waarborgsommen 5.445 5.425 
overige vorderingen 171 3.046 

1.091.724 457.758 

In 2013 is besloten om de vorderingen uit hoofde van de toegezegde subsidies  
(met uitzondering van de subsidies in het kader van MFSII) volledig op te nemen ongeacht of  
de subsidie wel/niet is besteed. Dit in tegenstelling tot vorig jaar waarin alleen de bestede 
subsdievorderingen uit uitdrukking werden gebracht in de balans. Om deze reden zijn de 
vorderingen in deze jaarrekening hoger dan vorig jaar. 
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Nog te ontvangen subsidies en bijdrage
31-12-2013 31-12-2012

Stichting Kinderpostzegels Nederland 22.740 170.245 
Vereniging DCI 37.000 52.300 
UNICEF Nederland - 10.791 
Tijdschrift Kindermishandeling - 10.350 
Stichting Dijkverzwaring 4.000 10.000 
Europese Commissie 43.163 9.786 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland 8.907 7.444 
Johanna KinderFonds 7.367 6.200 
Stichting Utopa - 4.150 
Stichting Kinderrechtenhuis 20.000 13.865 
Ministerie van Veiligheid en Justitie - 3.738 
Save the Children, Nederland - 3.000
Jantje Beton - 3.000 
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland 26.000 2.000 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 426.772 -
Save the Children, Italië 26.995 -
ECPAT, Frankrijk 189.309 -
ECPAT, Duitsland 14.562 -
Adessium 70.000  -
Terres des Hommes, Hongarije 9.826 -
Stichting Free a girl 24.000 -
Bernard van Leer 18.000 -
NSGK 21.868 -
Revalidatiefonds 7.653 -
Fonds Verstandelijk Gehandicapten  5.153 -
Fonds slachtofferhulp 10.000 -
Stichting Wees een Zegen 5.000 -
PHMDF, Oekraïne 14.991 -
UAF, Oekraïne 10.910 -
Child Rights, Engeland 5.699 -
Universiteit van Maastricht 1.096 -
Stichting Los 977 -
LOC 1.201 -
JSO Expertisecentrum 6.400 -
Next page 4.430 -
Fonds 1818 3.000 -
Overig 11.607 6.137

 1.058.624 313.006 

Liquide middelen
ABN-AMRO 53.72.92.586 (spaarrekening) 500.000 395.000
ABN-AMRO 54.54.30.674 (rekening courant) 44.307 84.666
ABN-AMRO 60.83.77.406 115 79
ABN-AMRO 54.54.67.225 (depositorekening) 4.000 - 
ING 3166 6.484 1.833
Kas  3.734 878

558.641 482.456 

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. 
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Eigen Vermogen
31-12-2013 31-12-2012

Reserves
Continuïteitsreserve -115.980 195.053
Bestemmingsreserve Campagnefonds - 71.799

115.980- 266.852

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds interactieve website - 11.500

- 11.500

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 195.053 237.080
Resultaatbestemming -311.033 -42.027
Stand per 31 december -115.980 195.053

De continuïteitsreserve is nodig geweest om het tekort in 2013 te dekken. Door grote 
fondsenwervende inspanningen in de tweede helft van 2013, is de begroting van 2014 veel 
positiever en zijn de meeste toekenningen hieronder ontvangen. Daarbij is een toekenning van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ter bestrijding van kinderuitbuiting ter grote van  
€ 2.000.000. Eind 2014 verwacht het bestuur weer een bescheiden continuïteitsreserve te 
hebben.

Bestemmingsreserve Campagnefonds
Stand per 1 januari 71.799 100.001 
Resultaatbestemming -71.799 -28.202
Stand per 31 december - 71.799 

Het campagnefonds dat de laatste jaren was gecreëerd, is in 2013 gebruikt om niet gedekte 
activiteiten mogelijk te maken.

Bestemmingsfonds interactieve website
Stand per 1 januari 11.500 -
Resultaatbestemming -11.500 11.500
Stand per 31 december - 11.500 

Website is in 2013 gerealiseerd. Bestemmingsfonds is hiervoor gebruikt.

Voorziening
Reorganisatievoorziening 63.565 -

63.565 -

In 2013 is een reorganisatievoorziening getroffen om voormalige werknemers een aanvulling op 
hun uitkering te kunnen betalen, zoals overeengekomen.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffingen 89.037 89.447

89.037 89.447
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31-12-2013 31-12-2012

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies/bijdragen 1.526.279 389.858
Reservering vakantiegeld 40.978 53.321
Reservering vakantiedagen 35.790 35.277
Nog te betalen accountantskosten 14.000 19.360
Nog te betalen kosten - 1.043
Pensioenpremie -2.519 575

1.614.528 499.434

De vooruitontvangen subsidies en bijdragen bestaan uit daadwerkelijk vooruitontvangen 
subsidies die betrekking hebben op 2014 en uit nog te besteden subsidies die voor het jaar 
2013 zijn toegekend maar niet volledig zijn besteed.

Vooruitontvangen subsidies/bijdragen
Ministerie van Buitenlandse Zaken 586.577 259.157 
Europese Commissie 66.696 -
Adessium 139.012 -
Save the Children, Italië 119.520 -
ECPAT, Frankrijk 187.669 58.248
ECPAT, Duitsland 39.077 -
NSGK 60.152 -
Stichting Free a Girl 48.000 -
Verwey-Jonker Instituut - 47.730
Plan Nederland 20.260 9.678
Bernard van Leer Foundation 18.000 8.000
Body shop - 4.775 
eNACSO - 2.270 
Stichting Wees een Zegen 10.000 -
Johanna KinderFonds 6.615 -
Terre des Hommes, Hongarije 28.304 -
Universiteit van Maastricht 2.220 -
PHMDF, Oekraïne 7.249 -
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland 21.000 -
Stichting Retour 14.600 -
Next Page 13.700 -
DCI, Italië 12.762 -
AUFCR 11.383 -
Bundesfachverband Unbegleitete Mind, Duitsland 10.862 -
Fonds Slachtofferhulp 10.000 -
Asylkoordination, Oostenrijk 9.911 -
Bureau d’Accuel, België 9.452 -
Hope for Children, Cyprus 9.336 -
Irish refugee Council, Ierland 9.220 -
NJR 8.146 -
Stichting Kinderpostzegels Nederland 7.904 -
Slovene Philanthropy, Slovenië 7.021 -
Conselho Portugues para os Fefugaia, Portugal 6.152 -
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland 4.243 -
Smith, Groot Britanië 3.761 -
JSO Expertisecentrum 7.316 -
Overige 10.160 -

1.526.279 389.858 
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In 2013 worden de projecttoekening in het geheel geboekt op vooruitontvangen subsidies/
bijdragen. Omdat dit afwijkt van de handelswijze in 2012, laat bovenstaande overzicht een 
groot verschil zien.

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 2014. De verplichting v.a. 1 januari 2014 tot 
het einde van de huurovereenkomst bedraagt € 62.053. 
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tOelichtinG Op de staat Van Baten en lasten

Alle bedragen zijn in euro’s

2013
werkelijk

2013
begroot

2012
werkelijk

Baten uit eigen fondsenwerving
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden  40.000  60.000 
Vereniging DCI  10.000  59.276 
OAK Foundation  -  47.883 
Stichting Zonnige Jeugd  20.000  42.195 
Stichting Dijkverzwaring  40.000  40.000 
Children’s Rights Alliance, Engeland  5.699  37.815 
KMOP, Griekenland  6.386  13.321 
Tijdschrift Kindermishandeling  -  10.350 
Next Page  11.230  5.000 
Bernard van Leer Foundation  8.000  5.000 
H.A.J. Bekhuis  4.700  4.500 
Stichting Utopa  -  4.150 
PICUM  -  3.591 
Stichting Kinderrechtenhuis  10.000  13.278 
Ieder(in)  2.500  2.500 
OAD  -  2.410 
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland  5.000  2.000 
Madurodam Fonds  -  1.500 
SCEP  3.355  434 
eNACSO  -  128 
ECPAT, Duitsland  33.732  - 
ECPAT, Frankrijk  66.645 
SiteSpirit  10.000  - 
Animus Foundation, Bulgarije  3.323 
Terre des Hommes, Hongarije  9.490 
PHMDF, Oekraïne  8.416 
Kattendijker Drucker Stichting  1.000  - 
Stichting Heilige Geest  2.011  - 
Fonds 1818  7.684  - 
JSO Expertisecentrum  6.400  - 
Save the Children Italy  18.693 
Adessium  9.208 
Stichting Ons Pardon  2.000  - 
Overige bijdragen  50.044  20.997 

 395.516  475.700  376.329 

Baten uit acties van derden
Subsidies van fondsenwervende instellingen
Stichting Kinderpostzegels Nederland  212.474  207.395 
UNICEF Nederland  99.763  112.091 
Plan Nederland  44.031  73.323 
NSGK (Kinderen in Tel voor het gehandicapte Kind)  28.100  - 
NSGK overige  21.088  31.625 
War Child  5.000  25.000 
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland  5.445  19.937 
Stichting Free a Girl  30.000  15.000 
Stichting Samenwerkende Kinderfondsen  -  10.000 



79jaarrekening

2013
werkelijk

2013
begroot

2012
werkelijk

ICCO & Kerk in actie  5.442  15.839 
Terre des Hommes  5.000  5.000 
Jantje Beton  -  2.500 
Fier Fryslân  9.936  - 
Fonds Verstandelijk Gehandicapten  10.305  - 
Stichting LOS  4.560  - 
Revalidatiefonds  15.305  - 
Johanna KinderFonds 
(Kinderen met een handicap in Tel)

 
28.100 

 
- 

Johanna KinderFonds overige  5.305  - 
LOC  3.796  - 
Save the Children Nederland  11.968  3.000 
Overige  25.250  3.080 

 570.868  491.000  523.790 
Nationale loterijen
Nationale Postcode Loterij  500.000  500.000  500.000 

 500.000  500.000  500.000 

Overige acties van derden
The Body Shop  5.807  20.678 
Lexis Nexis  -  3.150 

 5.807  5.000  23.828 

Subsidies van overheden
Ministerie van VWS  196.000  249.635 
Ministerie van Buitenlandse Zaken
- MFS II  783.192  729.704 
- Matra  14.130  318.570 
- Mensenrechtenfonds  168.084  116.374 

 1.161.406  1.414.283 
Centraal Orgaan opvang asielzoekers  19.700 
Verenigde Naties  11.477  - 
Ministerie van Justitie  1.288  6.785 
Europese Commissie  149.119  25.366 

 1.342.990  1.446.000  1.446.433 

Baten uit beleggingen
Koersresultaat effecten  -  4.126 
Rente  8.803  17.075 

 8.803  15.000  21.201 

Subsidies en afdrachten
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht  45.579  110.202 
Seksuele exploitatie en kinderhandel  354.356  89.532 
Kinderrechten en migratie  125.513  - 
Girl Power-programma  291.381  412.726 

 816.829  600.000  612.460 

De subsidies en afdrachten zijn hoger dan begroot doordat laat in 2012 en in 2013 een aantal 
projecten zijn goedgekeurd door de EU.
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2013
werkelijk

2013
begroot

2012
werkelijk

Programmabestedingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht  209.787  246.762 
Seksuele exploitatie en kinderhandel  103.047  34.205 
Kinderrechten en migratie  39.591  19.053 
Girl Power-programma  68.098  62.083 

 420.523  300.000  362.103 

Binnen het Project Kinderen met een handicap in Tel, dat onder Jeugdrecht en jeugdstrafrecht 
valt, is er aan het Verwey-Jonker instituut € 71.200 overgemaakt ter dekking van door hun 
gemaakte kosten. De hogere bestedingen bij het team Seksuele exploitatie en kinderhandel 
komt door toerekening van kosten uit het Medefinancieringsstelsel van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en toegekende financieringen vanuit de EU.

Publiciteit en communicatie
Right!  23.337  22.500  29.704 
House  7.881  -  29.729 
Kosten fondsenwerving  13.796  12.500  18.607 
Campagne Wij Blijven  5.118  2.000  16.227 
Evenementen  22  2.000  - 
Netwerkkosten  2.743  48.000  1.691 

 52.895  87.000  95.958 

De publiciteit en communicatiekosten zijn lager dan begroot doordat we uiteindelijk besloten 
hebben de nieuw gebouwde website in 2013 te activeren. Voorts is besloten met het tijdschrift 
House te stoppen.

Personeelskosten
Brutosalarissen  1.156.020  1.232.000  1.198.402 
Sociale lasten  181.879  172.500  179.346 
Pensioenpremie  121.884  148.000  115.587 
Reiskosten woon-werkverkeer  50.578  52.500  58.688 
Personeelsverzekeringen  27.989  22.500  21.039 
Inhuur personeel  56.659  25.000  17.036 
Ontvangen ziektegelden  -39.211  -25.000  -5.059
Congressen/Scholingskosten  6.456  10.000  4.780 
Overige reiskosten en representatiekosten  2.235  1.000  1.105 
Kosten vrijwilligers en stagiaires  1.105  -  1.797 
Overige personeelskosten  103.376  61.500  18.581 

 1.668.971  1.700.000  1.611.302 

Personele bezetting
Aantal medewerkers jaareinde  25   27 
Aantal full time equivalenten (fte)  22,3  25 

De post overige personeelskosten wijkt in sterke mate af van de kosten in 2012, als gevolg 
van ontslagvergoedingen van twee voormalig medewerkers van Defence for Children.

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 2013 en 2012: 36 uur per week (1 fte)
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2013
werkelijk

2013
begroot

2012
werkelijk

Beloning: 98.276 101.757
Sociale verzekeringspremies: 8.904 5.604
Pensioenlasten 11.013 10.654

118.193 118.015
WNT norm 228.599

De directeur heeft als onderdeel van de bezuinigingsoperatie zelf ook een financiële bijdrage 
geleverd, door zijn salaris naar beneden bij te stellen met ongeveer € 7.500.

Huisvestingskosten
Huur, inclusief energie en water  88.664  88.000  84.724 
Overige huisvestingskosten  9.192  8.000  6.065 

 97.856  96.000  90.789 

De stijging van de huisvestingskosten is het gevolg van oplopende kosten van huur en elektra.

Kantoor- en algemene kosten
Accountantskosten  12.195  25.000  24.369 
Automatiseringskosten  50.121  15.000  34.406 
Kantoorbenodigheden, drukwerk  31.068  27.500  30.964 
Juridische en Advieskosten  3.279  10.000  30.279 
Documentatie en abonnementen  12.440  18.750  15.753 
Telefoon, porti en vracht  13.396  15.000  14.597 
Administratiekosten  8.223  10.000  8.341 
Bestuurs- en vergaderkosten  680  2.000  1.496 

 1.086  1.000  1.027 
Verzekeringen algemeen  2.055  2.000  - 
Overige 925  1.750  1.868 

 135.469  128.000  163.100 

De daling in de kantoor- en algemene kosten is het gevolg van bewuste bezuinigingen.

Afschrijving en rente
Afschrijving installaties  322  322  322 
Afschrijving inventaris en kantoorapparatuur  24.154  19.678  16.360 
Bankkosten  1.298  1.000  1.916 

 25.774  21.000  18.598 
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tOelichtinG lastenVerdelinG

Alle bedragen zijn in euro’s

SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING

Bestemming
Doelstelling Werving baten Beheer en 

administratie
Totaal
 2013

Begroot
2013

2012

Lasten
Jeugdrecht en 

Jeugdstrafrecht
Seksuele 

exploitatie en 
Kinderhandel

Kinderrechten
en migratie

Girl Power-
programma

Eigen
fondsenwerving

Acties
derden

Subsidies

Subsidies en bijdragen 45.579 354.356 125.513 291.381 - - - - 816.829  600.000 612.460
Programmabestedingen 209.787 103.047 39.591 68.098 - - - - 420.523  300.000 362.103
Publiciteit en communicatie 17.645 9.374 8.271 3.860 13.746 - - - 52.895  87.000 95.958
Personeelskosten 487.984 244.131 257.188 83.164 35.088 87.721 35.088 438.605 1.668.971  1.618.000 1.611.302
Huisvestingskosten 27.400 15.657 14.678 6.850 1.957 4.893 1.957 24.464 97.856  96.000 90.789
Kantoor- en algemene kosten 37.931 21.675 20.320 9.483 2.709 6.773 2.709 33.867 135.469  128.000 163.100
Afschrijvingen en rente 7.217 4.124 3.866 1.804 515 1.289 515 6.443 25.774  21.000 18.598

Totaal 833.544 752.363 469.428 464.640 54.016 100.676 40.270 503.380 3.218.316  2.850.000  2.954.310 

Verdeling 26% 23% 15% 14% 2% 3% 1% 16% 100%

toelichting       
De toerekeningsgrondslagen en -methodiek zijn consistent toegepast voor de jaren 2012, 
begroting 2013 en realisatie 2013, 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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tOelichtinG lastenVerdelinG

Alle bedragen zijn in euro’s

SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING

Bestemming
Doelstelling Werving baten Beheer en 

administratie
Totaal
 2013

Begroot
2013

2012

Lasten
Jeugdrecht en 

Jeugdstrafrecht
Seksuele 

exploitatie en 
Kinderhandel

Kinderrechten
en migratie

Girl Power-
programma

Eigen
fondsenwerving

Acties
derden

Subsidies

Subsidies en bijdragen 45.579 354.356 125.513 291.381 - - - - 816.829  600.000 612.460
Programmabestedingen 209.787 103.047 39.591 68.098 - - - - 420.523  300.000 362.103
Publiciteit en communicatie 17.645 9.374 8.271 3.860 13.746 - - - 52.895  87.000 95.958
Personeelskosten 487.984 244.131 257.188 83.164 35.088 87.721 35.088 438.605 1.668.971  1.618.000 1.611.302
Huisvestingskosten 27.400 15.657 14.678 6.850 1.957 4.893 1.957 24.464 97.856  96.000 90.789
Kantoor- en algemene kosten 37.931 21.675 20.320 9.483 2.709 6.773 2.709 33.867 135.469  128.000 163.100
Afschrijvingen en rente 7.217 4.124 3.866 1.804 515 1.289 515 6.443 25.774  21.000 18.598

Totaal 833.544 752.363 469.428 464.640 54.016 100.676 40.270 503.380 3.218.316  2.850.000  2.954.310 

Verdeling 26% 23% 15% 14% 2% 3% 1% 16% 100%

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.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Defence for Children International Nederland-ECPAT 
Nederland te Leiden.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van 
Stichting Defence for Children International Nederland-ECPAT Nederland te Leiden
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de 
staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 “Fondsenwervende 
instellingen”, en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, alsmede de 
Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening 
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en 
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controle-
werkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren 
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, 
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze 
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.
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Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Defence for Children International Nederland-ECPAT Nederland per 
31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”, en de Beleidsregels 
toepassing WNT.

Amsterdam, 15 april 2014 Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door:
A.P. Buteijn RA en M. Belkadi RA
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