
Kinderrechtenspeerpunten voor 
wetgeving, beleid en praktijk

Voor u ligt een bijdrage van kinderrechtenorganisatie 
Defence for Children voor de Tweede Kamerverkiezingen 
in 2017. Met deze speerpunten wil Defence for Children 
duidelijk maken welke onderwerpen een plek verdienen op 
de politieke agenda.  

Onze belangrijkste boodschap: zorg dat het 
VN-Kinderrechtenverdrag leidend is in wetgeving, 
beleid en praktijk.

1. Voorkom dat armoede in 
Nederland kinderen treft

•	 Zorg dat het belang van het kind centraal staat in het 
armoede- en schuldenbeleid. 

•	 Zorg ervoor dat gemeenten een ‘Kindpakket’ 
aanbieden en stel hiervoor een landelijk kader op. 

•	 Geef voorlichting aan ouders/verzorgers over waar je 
heen kunt wanneer je met armoede te maken hebt. 

•	 Geef kinderen een zelfstandig recht op sociale 
zekerheid, door het voorbehoud op artikel 26 van het 
VN-Kinderrechtenverdrag in te trekken.  

2. Laat kinderen actief participeren

•	 Geef kinderrechteneducatie een centrale plek in het 
onderwijscurriculum. 

•	 Betrek kinderen bij alle besluiten die hen direct 
aangaan en zorg voor voldoende expertise bij 
professionals om dit te faciliteren. 

•	 Betrek kinderen bij de formulering van jeugdbeleid, 
wet- en regelgeving.   

•	 Faciliteer de ontwikkeling van landelijke - en 
gemeentelijke initiatieven van kinderparticipatie.  

•	 Zorg voor structurele inbedding van kinderparticipatie, 
zowel in landelijk beleid als gemeentelijk beleid.

•	 Betrek kinderen structureel bij de besluitvorming over 
de inzet van hulp (in het vrijwillige en gedwongen 
kader) en bij de invulling en de beoordeling van de 
kwaliteit van jeugdhulp.

3. Zorg voor meer landelijke sturing in 
de aanpak van kindermishandeling

•	 Installeer een landelijk coördinerend orgaan voor de 
aanpak van kindermishandeling zoals is 
voorgeschreven in internationale regelgeving.  

•	 Voorkom grote regionale verschillen in de aanpak 
van kindermishandeling.  

•	 Controleer periodiek of de ingezette hulp effectief is 
waarbij de veiligheid van het kind en het leveren van 
passende zorg centraal staat.  

•	 Veranker in de Jeugdwet een certificeringseis voor 
Veilig Thuis ter waarborging van de kwaliteit.

4. Maak strafrechtelijke procedures 
voor álle minderjarige slachtoffers 
kindvriendelijk

•	 Verhoor minderjarige slachtoffers van 12 jaar en ouder 
in een voor hen geschikte ruimte door professionals 
die hiertoe zijn opgeleid. 

•	 Zorg voor een goede begeleiding van en informatie-
voorziening aan minderjarige slachtoffers (van 12 jaar 
en ouder) die deelnemen aan een strafproces. 

•	 Investeer in kennis en scholing van politie, Openbaar 
Ministerie en Rechterlijke macht over de bejegening 
van minderjarige slachtoffers van alle leeftijden. 

•	 Tref maatregelen om de privacy van minderjarige 
slachtoffers in een strafrechtelijke procedure beter 
te beschermen.

5. Waarborg de rechten van kinderen 
in jeugdhulp

•	 Zorg voor een passend aanbod en gelijke toegang tot 
jeugdhulp voor ieder kind zonder onderscheid te 
maken en stel landelijke uniforme eisen aan 
jeugdhulp. 

•	 Zorg ervoor dat jeugdhulpverleners hun basistaken 
kunnen uitvoeren en samen met kinderen en ouders 
de jeugdhulp vorm kunnen geven. 

•	 Start tijdig met de voorbereiding op zelfstandigheid, 
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zodat de overgang soepel verloopt wanneer een 
jongere op zijn achttiende de zorg verlaat.  

•	 Plaats geen kinderen in een gesloten (jeugdhulp)
instelling zonder tussenkomst van de rechter. 

•	 Harmoniseer regelgeving voor alle vormen van 
vrijheidsbeneming, zodat de rechten van kinderen in 
verschillende gesloten instellingen beter gewaarborgd 
zijn.  

•	 Zorg voor voldoende aanbod van passende zorg om 
een plaatsing in een gesloten (jeugdhulp)instellingen 
te voorkomen en de doorstroom naar open vormen 
van zorg te bevorderen.

6. Garandeer kinderrechten in het 
jeugdstrafrecht

•	 Moderniseer het onderdeel jeugd in het Wetboek 
van Strafvordering en breng het in lijn met het 
VN-Kinderrechtenverdrag en Europese richtlijnen. 

•	 Investeer in kennis en scholing van Nationale Politie, 
Openbaar Ministerie en jeugdreclassering ten aanzien 
van de bejegening van minderjarigen, met bijzondere 
aandacht voor minderjarigen met een beperking.  

•	 Zorg dat voorarrest in een politiecel van korte duur 
is, maximaal drie dagen.  

•	 Onderzoek of de toepassing van voorarrest in 
politiecellen en justitiële jeugdinrichtingen een uiterste 
maatregel is en investeer in alternatieven. 

•	 Schaf voorbehoud artikel 37 VN-Kinderrechten-
verdrag af, zodat berechting van 16 en 17- jarigen via 
het volwassenstrafrecht niet meer mogelijk is. 

•	 Investeer in herstelrechtelijke interventies.

7. Erken kinderrechten in 
vreemdelingenbeleid

•	 Geef het belang van het kind een kenbare plaats in 
de Vreemdelingenwet.  

•	 Creëer een wet waaruit een verblijfsrecht volgt voor 
alle kinderen die na het aanvragen van een 
verblijfsvergunning en voor hun achttiende levensjaar 
langer dan vijf jaar in Nederland verblijven.  

•	 Vang gezinnen met kinderen en alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen op in kindvriendelijke en 
kleinschalige opvang. Garandeer kwalitatief 
onderwijs.

•	 Stop het voortdurend verhuizen van 
asielzoekerskinderen. 

•	 Zet geen kinderen in vreemdelingendetentie, maak 
gebruik van alternatieven.  

•	 Verzeker passende opvang en bijzondere zorg voor 
asielzoekerskinderen met een beperking. 

•	 Behandel aanvragen voor gezinshereniging met 
welwillendheid, menselijkheid en spoed, in lijn met 
artikel 10 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Verleng 
de termijnen niet.

8. Bescherm kinderen tegen uitbuiting

•	 Bied gelijkwaardige bescherming aan alle 
slachtoffers van alle vormen van kinderhandel en 
uitbuiting. 

•	 Stel het belang van het kind voorop bij beslissingen 
over verblijfsrecht van buitenlandse slachtoffers van 
kinderhandel in Nederland.  

•	 Zorg dat speciale hulpverlening voor slachtoffers van 
kinderhandel niet stopt na het achttiende levensjaar. 

•	 Verbeter de seksuele voorlichting aan kinderen in het 
onderwijs.  

•	 Investeer in hulp voor mensen met seksuele 
gevoelens voor kinderen ter preventie van 
kindermisbruik. 

•	 Doe onderzoek naar vermissingen van alleenstaande 
minderjarigen en stel een plan van aanpak op hoe dit 
in de toekomst kan worden voorkomen.

•	 Maak een Rijksbrede aanpak buitenlandse 
minderjarige slachtoffers mensenhandel.

9. Benut Sustainable Development 
Goals voor bescherming 
kinderrechten

•	 Zorg dat in het Nationaal Actieplan voor de uitvoering 
van de Sustainable Development Goals in het 
Koninkrijk der Nederlanden kinderrechten duidelijk 
worden meegenomen. 

•	 Zorg ervoor dat kinderen invloed hebben op het 
ontwerpen van een Nationaal Actieplan voor de 
Sustainable Development Goals in Nederland. 

•	 Zorg voor beschikbaarheid van data over het 
welbevinden van alle kinderen in het Koninkrijk 
der Nederlanden. 

10.  Maak kinderrechten prioriteit 
binnen internationale- en 
ontwikkelings samenwerking

•	 Versterk het jeugdbeleid en 
kinderbeschermingsstelsel in landen waar Nederland 
nauw mee samenwerkt. 

•	 Zet in op gendergelijkheid, zodat voor meisjes en 
jongens gelijke rechten en mogelijkheden gelden. 

•	 Verleen structurele humanitaire hulp en zorg daarbij 
specifiek voor onderwijs en psychosociale zorg voor 
migrantenkinderen. 

•	 Zorg dat kinderrechten centraal staan bij het creëren 
van beleid rond internationale handel. 

•	 Stimuleer het bedrijfsleven om kinderrechten te 
bevorderen en transparant te zijn over de impact 
van hun bedrijfsvoering op kinderen.
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