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1. DIRECTIEVERSLAG
Beste lezer,
Het jaar begon in januari gelijk goed. Op 29 januari bereiken
de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie namelijk
een akkoord over het Kinderpardon. Dankzij dit akkoord
mag 90% van de groep kinderen die langer dan vijf jaar In
Nederland in verblijfsonzekerheid leeft alsnog blijven. Zo
kreeg de zestienjarige Zahraa te horen dat ze mag blijven.
Zahraa: “Het voelt zo goed. Hier heb je zo lang opgewacht
en alle stress is weg, bij ons en bij de mensen om ons
heen.” Via onze Kinderrechtenhelpdesk komen veel vragen
over het Kinderpardon binnen, we ondersteunen kinderen
bij het indienen van een aanvraag om aanspraak te maken
op de Afsluitingsregeling van het Kinderpardon.
In 2019 zien we een stijging van het aantal zaken op de
Kinderrechtenhelpdesk. Dit betekent dat kinderen, ouders
en professionals onze Kinderrechtenhelpdesk steeds beter
weten te vinden. We vragen ons wel af of dit een goede
ontwikkeling is. Dit betekent namelijk ook dat op veel terreinen kinderrechten in het geding zijn. Zo moesten we in
2019 meermaals alles uit de kast halen om er voor te
zorgen dat bij dreigende dakloosheid van een gezin vanwege
armoede, de kinderen niet van de ouders worden gescheiden en met het hele gezin opvang kregen.

© 2020 Defence for Children
Alle rechten voorbehouden.
Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen.
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 voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt
om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.
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2019 is het jaar waarin het Kinderrechtenverdrag 30 jaar
bestaat. Een belangrijke ontwikkeling is dat wereldwijd
steeds meer kinderen zelfstandig opkomen voor hun rechten. Het is voor ons dan ook een hoogtepunt dat tweeëntwintig jonge kinderrechtenverdedigers uit Bangladesh, India,
Nepal, de Filippijnen, Ethiopië, Ghana, Kenia, Liberia, Sierra
Leone en Uganda een dag na de opening van het parlementaire jaar mogen spreken tijdens een bijzondere procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie Buitenlandse
Handel & Ontwikkelingssamenwerking. Zij zijn in Nederland
om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. De
jongeren worden ondersteund door de Girls Advocacy Alliance, een samenwerking tussen Plan International Nederland, Defence for Children, Terre des Hommes en het
ministerie van Buitenlandse Zaken. Een belangrijke activiteit
van deze Alliantie is het trainen en begeleiden van youth
advocates. Door in gesprek te gaan met leden van de Tweede
Kamer krijgen de jongeren de kans om te vragen hoe Nederland invulling geeft aan de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad en de aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité,
waarin staten worden opgeroepen om jonge mensenrechtenverdedigers zoals zij beter te beschermen. In de gemarginaliseerde gemeenschappen waar ze vandaan komen is dit
niet altijd het geval.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van ons werk in 2019.
Sinds 1 juli ben ik de nieuwe directeur-bestuurder van
Defence for Children, de organisatie waar ik al jaren met

GELIJKE RECHTEN, GELIJKE KANSEN

hart en ziel voor werk. Ik vind het een geweldige eer dat ik
het vertrouwen krijg van alle medewerkers en de Raad van
Toezicht om de organisatie naar de toekomst te mogen
gaan leiden. Wat mij betreft is dat een toekomst waarin
kwaliteit, professionaliteit en impact voor kinderen centraal
staan. Om Defence for Children te verstevigen en te ontwikkelen bouwen we aan de professionalisering van onze
organisatie. We investeren in beleidsontwikkeling en de
implementatie van beleid. We nemen onze financiële situatie nauwkeurig onder de loep en versterken de financiële
monitoring. Het is noodzakelijk bij te sturen met de nodige
bezuinigingsmaatregelen. Hierdoor kunnen we het jaar met
een neutraal resultaat afsluiten.
Kinderrechten komen steeds meer onder druk te staan,
zowel in het buitenland als in Nederland. We willen dat de
visie op kinderen in wetgeving, beleid en praktijk verandert
en dat kinderen gezien worden als zelfstandige dragers van
rechten. Wereldwijd werken we met collega-organisaties in
de internationale netwerken van Defence for Children en
ECPAT, in diverse landen samen om er voor te zorgen dat
kinderen gelijke kansen hebben en om geweld tegen kinderen, seksuele uitbuiting en kinderhandel te bestrijden.
We zetten ons in voor de versterking van het maatschappelijk middenveld en ondersteunen daarin kinderen als
kinderrechtenverdedigers. We willen bovendien dat kinderen
die slachtoffer zijn van geweld de juiste hulp en ondersteuning krijgen en dat de procedures kindvriendelijk zijn, zodat
kinderen die geweld hebben meegemaakt daadwerkelijk
bescherming krijgen en ervaren dat zij rechten hebben.
Helaas breekt eind februari 2020 het coronavirus uit.
Alhoewel we nog niet kunnen overzien welke gevolgen deze
wereldcrisis voor de rechten van kinderen en voor onze
organisatie en werkzaamheden heeft, is wel duidelijk dat
deze van ongekende omvang zullen zijn. We bereiden ons
hier als organisatie zo goed mogelijk op voor.
Graag bedank ik alle mensen met een hart voor kinderrechten die ons werk ondersteunen. In het bijzonder veel dank
aan alle kinderen, ouders en professionals die een beroep
doen op onze hulp en expertise. Dank ook aan alle financiers
die ons werk voor kinderrechten in 2019 mogelijk maakten.
Veel dank aan iedereen met wie wij samenwerken voor het
in onze organisatie gestelde vertrouwen. Ik ben trots op onze
deskundige en gedreven medewerkers. Defence for Children
heeft nog veel werk te doen voor kinderrechten. De kinderen rekenen op
ons. Daar gaan we voor, ook in 2020!
Mirjam Blaak,
directeur-bestuurder
Defence for Children
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2. WIJ ZIJN TROTS

30

KINDERRECHTENHELPDESK
Op de Kinderrechtenhelpdesk die juridisch advies geeft in
1.457 zaken waarin kinderrechten in het geding zijn. Dit
is een flinke stijging (ruim 19%) ten opzichte van 2018.

SEKSUELE UITBUITING VAN KINDEREN UITBANNEN
Op de Mexicaanse overheid die zich tijdens het
internationaal Forum, ten overstaan van het Mexicaanse
bedrijfsleven, de Nederlandse ambassade en andere
missies officieel verplicht meer te doen tegen seksuele
uitbuiting van kinderen in toerisme.

VN-KINDERRECHTENVERDRAG 30 JAAR
Op het feit dat het VN-Kinderrechtenverdrag 30 jaar
bestaat en dat Defence for Children International met
haar 40-jarig bestaan heeft bijgedragen aan het opstellen
hiervan.

KINDVERGUNNING
Op de doorbraak in het Kinderpardon: coalitiepartijen
bereiken een akkoord. Er mogen honderden kinderen,
die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, blijven.
Hiermee komt een einde aan onzekerheid en stress.

MEISJES STAAN OP TEGEN GEWELD
Op de doorbraak in de zaak tegen de staat Sierra Leone
bij het Hof van Justitie van de Economische Gemeenschap
van West-Afrikaanse Staten. Er wordt bepaald dat
zwangere schoolgaande meisjes niet meer geweigerd
mogen worden op school.

FAMILIERECHT
Dat via een collectieve rechtszaak, na jarenlange strijd
over misstanden in een spermakliniek, voor 49 donorkinderen en hun ouders duidelijkheid komt over hun
afstamming. Het recht op afstammingsinformatie weegt
zwaarder dan het recht op anonimiteit van de donor.

ONDERWIJS
Op onze sterke positie in het krachtenveld van onderwijsbeleid en -praktijk als deskundige kinderrechtenorganisatie
met expertise op het gebied van (inclusief) onderwijs als
kinderrecht.

1.050
VERSTERKEN POSITIE JONGEREN IN JURIDISCHE
PROCEDURES
Op de toegenomen aandacht in de politiek en in het
strafrecht voor het waarborgen van een kindvriendelijke
verhoor voor minderjarige slachtoffers in zedenzaken.
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SEKSUELE UITBUITING VAN KINDEREN UITBANNEN
Op de 1.050 (toekomstige) toerismeprofessionals
in Nederland die een training in het signaleren en
aanpakken van kindersekstoerisme volgen.

PARTICIPATIE
Dat tweeëntwintig jonge kinderrechtenverdedigers uit
tien landen een dag na de opening van het parlementaire
jaar mogen spreken met leden van de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking.

JONGERENAMBASSADEURS
Op de jongerenambassadeurs die als pleitbezorgers
spreken met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
om de situatie van kinderen in het migratierecht te
verbeteren.

ARMOEDE
Op het feit dat er via de Kinderrechtenhelpdesk
meermaals is voorkomen dat gezinnen met kinderen
op straat zijn komen te staan.

GELIJKE RECHTEN, GELIJKE KANSEN
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3. IDENTITEIT

Doel
Defence for Children is een juridische kennisorganisatie en
pleitbezorger voor kinderrechten.
Statutaire naam
Stichting Defence for Children International Nederland –
ECPAT Nederland
Oprichting
De Stichting Defence for Children International – Nederland
is opgericht op 30 augustus 1989. In Nederland vormen
Defence for Children en ECPAT sinds 2003 één organisatie.

Onze organisatie
Defence for Children is onderdeel van het internationale
netwerk van Defence for Children International, bestaande
uit 38 nationale secties en aangesloten leden in vijf continenten. Daarnaast zijn we lid van ECPAT International, een
netwerk van organisaties in 102 landen dat zich inzet tegen
seksuele uitbuiting van kinderen. In Nederland zijn Defence
for Children en ECPAT één organisatie, werkend onder de
naam Defence for Children.
Illustratie 1: Internationaal netwerk van nationale secties en
leden van zowel Defence for Children (oranje) als ECPAT (groen)

In Nederland vormen Defence for Children
en ECPAT één organisatie, die lid is van het
internationale ECPAT netwerk. ECPAT is
gespecialiseerd in de bestrijding van
seksuele uitbuiting van kinderen.
Onze visie
Alle kinderen, in alle landen, genieten alle rechten van het
VN-Kinderrechtenverdrag.
Onze missie
Defence for Children komt wereldwijd op voor de rechten
van kinderen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag.
Het is onze missie om de naleving van kinderrechten in
Nederland en in de landen waar we werken te bewaken en
te bevorderen. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten
kan alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen
vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht
is op de naleving daarvan. Defence for Children gebruikt
het VN-Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de
naleving ervan te monitoren. Met onderzoek, voorlichting,
belangenbehartiging, actie en rechtshulp verdedigen wij de
rechten van kinderen en stellen we schendingen aan de
kaak.
Bij Defence for Children staat het kind centraal en komen
de belangen van kinderen op de eerste plaats. Mede dankzij de participatie van kinderen en jongeren in ons werk.
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Defence for Children
International, waar we
onderdeel van uitmaken,
viert in 2019 een jubileum.
Al 40 jaar strijdt onze
internationale beweging
voor de naleving van
kinderrechten.
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4. STRATEGIE EN WERKWIJZE

Voor wie doen we ons werk?
De meest kwetsbare kinderen, wereldwijd. Zoals:
• kinderen die slachtoffer zijn van geweld of het grootste risico daarop lopen, denk aan oorlogsgeweld,
kindermishandeling, seksueel misbruik en seksuele
uitbuiting;
• kinderen die in aanraking komen met politie en
justitie;
• kinderen in (gesloten) instellingen;
• kinderen die te maken hebben met jeugdhulp;
• kinderen die in armoede opgroeien;
• kinderen die geen (gelijke) toegang hebben tot onderwijs;
• kinderen van asielzoekers;
• alleenstaande minderjarige vreemdelingen;
• kinderen zonder verblijfsvergunning;
bij deze groepen kwetsbare kinderen is er speciale aandacht
voor kinderen met een beperking.
Strategische prioriteiten
In 2019 krijgt het opgestelde beleidsplan 2018-2021 steeds
meer vorm in de praktijk. Onze zeven inhoudelijke programma’s: migratie, seksuele uitbuiting, meisjesrechten, armoede,
onderwijs, familie en jeugdstrafrecht sluiten aan bij de zes
thema’s waarop wij de komende jaren extra willen inzetten:

Hoe bereiken we onze doelstellingen?
Via de Kinderrechtenhelpdesk en onze netwerken signaleren wij schendingen van kinderrechten. Wij geven juridische
steun en advies, doen onderzoek waar nodig, trainen (jeugd)
professionals en zetten lobby, pleitbezorging, woordvoering
en strategische procesvoering in voor structurele verbeteringen voor kinderen in wetgeving, beleid en praktijk.
Defence for Children werkt:
• altijd vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag;
• vanuit het belang van het kind;
• aan kindvriendelijke juridische procedures;
• aan structurele verbeteringen van wetgeving, beleid
en praktijk;
• aan het opbouwen en versterken van kinderbeschermingssystemen wereldwijd;
• aan (capaciteits)versterking van (lokale) partners in
internationale projecten;
• aan netwerkversterking van de internationale beweging
van Defence for Children International en ECPAT International;
• toonaangevend als het gaat om kinderrechten.
Duurzame ontwikkelingsdoelen
Met ons werk voor kinderrechten dragen wij bij aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo draagt
ons werk bij aan het stoppen van armoede (nummer 1), het
verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen
(nummer 10), toegang tot goede gezondheid en welzijn
(nummer 3), gendergelijkheid (nummer 5), het verzekeren
van gelijke toegang tot kwalitatief onderwijs (nummer 4) en
inclusieve economische groei (nummer 8). In het bijzonder
draagt ons werk bij aan het bevorderen van vreedzame en
inclusieve samenlevingen en het versterken en verbeteren
van rechtssystemen op nationaal en internationaal niveau
(nummer 16: vrede, justitie en sterke publieke diensten).

Tabel 1: Strategische pijlers
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Stop geweld tegen kinderen

Gelijke rechten, gelijke kansen

Meisjes staan op tegen geweld

Tegengaan van armoede: recht op sociale
zekerheid voor ieder kind

Seksuele uitbuiting van kinderen uitbannen

Toegang tot onderwijs voor ieder kind

Versterken positie kinderen in juridische
procedures

Kindvergunning: verblijfsrecht voor
kinderen die anders in hun ontwikkeling
worden bedreigd
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Hoe communiceren we over ons werk?
Voor de borging van kinderrechten in wetgeving, beleid en
praktijk, vraagt Defence for Children aandacht voor onderwerpen waar we ons voor inzetten. Dit doen onze medewerkers vanuit de programmateams in gesprekken met kamerleden, beleidsmakers, bewindslieden en met medewerkers
bij diverse instellingen en organisaties. Samen met onze
communicatieadviseurs ontwikkelen zij campagnes, opiniestukken, nieuwsberichten, video’s, fotoreportages en sociale media posts. Zo brengen wij onze verhalen onder de
aandacht van journalisten, die ons vrijwel dagelijks bellen.
We leveren dan ook wekelijks een bijdrage aan een nieuwsartikel in een krant, tijdschrift, online platform of aan een
tv- of radio-item. Op deze manier zorgen we ervoor dat over
onze thema’s wordt gesproken (Twitter) en dat er vragen
worden gesteld in de Tweede Kamer of in een gemeenteraad.
Indirect leidt dit tot moties, onderzoek en tot beleids- en
wetswijzigingen.
Hoe werken we samen?
Om meer impact te bereiken voor kinderen werkt Defence
for Children samen met andere organisaties in krachtige
coalities.
Hoe blijven we onszelf verbeteren?
De kwaliteit van ons werk is belangrijk. Daarom blijven we
kritisch naar onszelf kijken en doen we er alles aan om de
kwaliteit van onze organisatie voortdurend te verbeteren.
Onze aandachtspunten voor de komende twee jaar:
• Wij investeren in ons juridisch kenniscentrum
en onze pleitbezorging voor kinderrechten.
• We integreren jongerenparticipatie in ons werk.
• We leggen de focus op nationaal beleid, met oog
voor lokale en regionale ontwikkelingen.
• We blijven werken in coalities, want samen
bereiken we meer.
• We ontwikkelen de Kinderrechtenhelpdesk door
monitoring en verbetering en door zaken te werven
onder specifieke doelgroepen.
• We gaan zelfstandig strategisch procederen.
• We investeren in de lobby gericht op Europa met
migratie en seksuele uitbuiting als speerpunten.
• We blijven via meerjarige projecten wereldwijd
kinderbeschermingssystemen versterken.
• We blijven meisjesrechten beschermen en geweld
tegen kinderen bestrijden in landen waar we het
verschil kunnen maken.
• Via onze netwerken en programma’s versterken
we het internationale Defence for Children en
ECPAT-netwerk.
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Alle ruim 2 miljard kinderen
op deze wereld, waarvan
3,5 miljoen in Nederland,
hebben dezelfde rechten.

De Afsluitingsregeling Kinderpardon is er in
2019 gekomen om een oplossing te bieden
voor honderden kinderen die langer dan vijf
jaar in Nederland leven en van wie de
ontwikkeling in het geval van uitzetting
ernstig wordt geschaad.
“Er wordt in de beslissingen die tot dusverre
zijn genomen in het kader van de Afsluitings
regeling echter onderscheid gemaakt tussen
kinderen op basis van het handelen of
nalaten van de ouders van die kinderen. Dat
is in strijd met het nondiscriminatiebeginsel
uit artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag.
Dat draagt lidstaten specifiek op kinderen te
beschermen tegen discriminatie op grond van
de status of het gedrag van ouders. We
pleiten ervoor dat bij de behandeling van het
bezwaar tegen een afwijzing het belang van
het kind daadwerkelijk centraal zal staan.
Want kinderrechten doe je niet voor de helft.”

Martin Vegter, juridisch adviseur Kinderrechten en Migratie
In het NOS Journaal nadat de eerste cijfers van het Kinderpardon bekend werden
gemaakt.

GELIJKE RECHTEN, GELIJKE KANSEN
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5. KINDERRECHTENHELPDESK

Wat doet de Kinderrechtenhelpdesk?
De Kinderrechtenhelpdesk is het kloppend hart van onze
organisatie. Via deze helpdesk krijgen wij vragen en signalen van kinderen, ouders, advocaten en hulpverleners en
geven wij hen juridisch advies en ondersteuning. Hierbij
staan het kind en de rechten van het kind altijd centraal.
De signalen kunnen voor ons aanleiding zijn voor verder
onderzoek en om te lobbyen om wet- en regelgeving en
uitvoering in lijn te krijgen met het VN-Kinderrechtenverdrag.
Met ons advies helpen wij kinderen direct. Daarnaast maken
wij het verschil voor een grotere groep kinderen door te
pleiten voor wets- en beleidswijzigingen.
Wat is de impact van de Kinderrechtenhelpdesk?
Als het om de rechten van kinderen gaat weten opvallend
genoeg steeds meer mensen de Kinderrechtenhelpdesk te
vinden. Wanneer het verlenen van juridisch advies niet
voldoende is, schrijven we algemene toelichtingen en kinderrechtenrapportages voor een rechtszaak. Ook nemen
we contact op met betrokken instanties en organisaties.
Zo hebben we regelmatig voorkomen dat gezinnen met
kinderen op straat zijn komen te staan, hebben kinderen
de mogelijkheid gekregen om hun mening kenbaar te maken
aan de kinderrechter, heeft gezinshereniging plaatsgevonden
of is er een verblijfsvergunning verleend. In sommige gevallen starten we een collectieve rechtszaak, in 2019 is na
jarenlange strijd voor 49 donorkinderen eindelijk duidelijkheid gekomen over hun afstamming.

Tabel 2: Aantal Kinderrechtenhelpdeskzaken per thema
2019

2018

2017

2016

2015

Migratierecht

693

537

651

650

578

Jeugdrecht

731

654

611

458

448

33

29

39

36

24

Uitbuiting
Totaal

1.457 1.220 1.301 1.144 1.050

Wat willen we bereiken in 2020?
We blijven met onze Kinderrechtenhelpdesk het kind
en het belang van kinderen vooropstellen, om zo de
situatie waarin zij zich bevinden te verbeteren.

Via de Europese Kinder
rechtenhelpdesk maken we
het verschil voor bijna 300
vluchtelingenkinderen.

Illustratie 2: Cijfers Kinderrechtenhelpdesk
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6. GELIJKE RECHTEN, GELIJKE KANSEN

Samen met onze collega-organisaties willen wij ervoor
zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen, zoals de
vele kinderen die opgroeien in armoede. Zelfs in een rijk
land als Nederland is dit een (te) grote groep. Het aantal
kinderen dat opgroeit in armoede daalt de afgelopen jaren
nauwelijks. Wij sporen de Nederlandse overheid aan de
oorzaak van armoede aan te pakken, zodat minder kinderen
in Nederland hoeven op te groeien in armoede.
Als we kijken naar het recht op onderwijs, zien we veel
ongelijkheid. Veel kinderen in Nederland kunnen nog steeds
niet samen met leeftijdsgenootjes naar een school in de
buurt of krijgen niet de juiste zorg en ondersteuning die
nodig is om volwaardig deel te nemen. We pleiten dan ook
voor een inclusief onderwijssysteem waarin geen enkel kind
wordt uitgesloten.
Ook vinden we dat er rekening gehouden moet worden met
de rechten van vluchtelingen- en migrantenkinderen, zodat
zij niet meer in detentie worden geplaatst, gescheiden
worden van hun ouders of heel lang in verblijfsonzekerheid
verkeren. Het belang van het kind moet verankerd worden
in de migratiewetgeving, het beleid en de praktijk.

6.1 TEGENGAAN VAN ARMOEDE, RECHT OP
SOCIALE ZEKERHEID VOOR IEDER KIND
Wat is het probleem?
In Nederland groeit een grote groep kinderen op in armoede
en dit aantal daalt de afgelopen jaren nauwelijks. De Rijksoverheid heeft een inspanningsverplichting om dit aantal
te verminderen, maar ook om passende zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen. Een effectieve
uitoefening van deze verplichting, tot het waarborgen van
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een toereikende levensstandaard, vastgelegd in artikel 27
van het VN-Kinderrechtenverdrag, zien we in de praktijk
onvoldoende terug. Daarbij is de bestrijdingsaanpak nog te
vaak gericht op het compenseren van de gevolgen van
armoede in plaats van het aanpakken van de oorzaak.

In 2019 behandelt de
Kinderrechtenhelpdesk
91 zaken over
armoedeproblematiek.
Doel
We blijven werken aan toegang tot (sociale zekerheid) voorzieningen voor alle kinderen in Nederland. Dit is vastgelegd
in artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarbij
inventariseren we hoe armoede onder kinderen lokaal wordt
aangepakt door gemeenten. Met deze kennis pleiten we
voor uniform armoedebeleid zodat de beschikbare hulp voor
ieder kind gelijk is. Om de breedte van de problematiek aan
te pakken, besteden we aandacht aan de link tussen
armoede en thema’s als dakloosheid, onderwijs en migratie.
Tot slot geven we jongeren de kans mee te denken over het
lokale armoedebeleid.
Wat doet Defence for Children om dit te bereiken?
Via de Kinderrechtenhelpdesk geeft Defence for Children
juridisch advies in zaken waarin kinderen te maken hebben
met armoedeproblematiek. Denk aan gezinnen die dakloos
zijn, of dreigen te raken, of gezinnen die zijn afgesloten van
gas, water en/of licht of dat dreigen te worden. Daarnaast
doen we onderzoek naar de toegang tot sociale voorzieningen voor kinderen. We blijven lobbyen voor het opheffen
van het voorbehoud, dat Nederland bij artikel 26 van het
Kinderrechtenverdrag heeft gemaakt. Ook voeren we verkennend onderzoek uit naar de lokale aanpak van armoede
onder kinderen door gemeenten. Er bestaan veel verschillen
tussen gemeenten in de bestrijdingsaanpak, waardoor de
postcode van het kind de kansen van het kind bepaalt. Dat
is onwenselijk. De Speaking Minds trajecten, waarbij jongeren meedenken over lokaal armoedebeleid, worden
voortgezet. Inmiddels volgen 27 gemeenten een Speaking
Minds traject. In iedere gemeente traint Defence for Children
gemeenteambtenaren in de toepassing van het Kinderrechtenverdrag en het betekenisvol participeren van jongeren.

17

Wat is de impact?
Juridische ondersteuning:
• We voorkomen dat kinderen bij dakloosheid van hun
ouders gescheiden worden.
• Professionals worden geïnformeerd over de rechten
van kinderen die opgroeien in armoede, zodat het belang van het kind meetelt in beslissingen.
Pleitbezorging:
• Het onderzoek ‘Kansen voor kinderen: een postcodetombola?’ kwam in oktober 2019 uit en werd als
petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierdoor
werd het een onderwerp van gesprek tijdens het
Algemeen Overleg op 10 oktober 2019.
• Gedurende het jaar verstuurden wij lobbybrieven met
standpunten die zijn overgenomen in Kamerdebatten.
Vragen over onder meer het voorbehoud op artikel 26
van het VN-Kinderrechtenverdrag en de tussentijdse
evaluatie van de Klijnsmagelden door Bureau Bartels.
Dit leidde tot een aangenomen motie.
• Defence for Children en Save the Children worden
door Stimulansz uitgenodigd om op het Armoede
platform in 2020 aan gemeenten de uitkomsten van
het onderzoek te presenteren.
• Over de aanpak van armoedeproblematiek voerden
we gesprekken met beleidsmakers van de ministeries
van SZW en VWS onder andere over problematiek
rondom dakloze gezinnen.

6.2 TOEGANG TOT ONDERWIJS VOOR IEDER
KIND

Foto: Te gast bij 5 Uur Live met Joris,
Speaking Minds jongere en wethouder Grauss
van Rotterdam over armoede onder kinderen.

Training:
• Medewerkers van Halt ontvangen een kinderrechten
workshop om, naast hun vaste rol als strafrecht
professional, gezinnen in armoede te begeleiden en
te verwijzen naar de juiste hulp.
Participatie:
• Meer dan 800 jongeren denken in de Speaking Minds
trajecten mee met gemeenten over lokaal armoedebeleid.
• Jongeren van Speaking Minds winnen in 2019 een innovatie award voor de manier waarop beleidsmakers
en wethouders worden gekoppeld aan moeilijk bereikbare jongeren het gesprek aangaan over de aanpak
van armoede en schuldenproblematiek.
Communicatie:
• 5 Uur Live op RTL 4 en diverse lokale en landelijke
media besteden aandacht aan de publicatie over de
ongelijkheid van armoedebeleid per gemeente en aan
urgente zaken op de Kinderrechtenhelpdesk rond uithuiszettingen gerelateerd aan armoede.
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Wat is de impact?
Juridische ondersteuning:
• Kinderen en ouders weten de Kinderrechtenhelpdesk
te vinden met vragen over onderwijs. In 2019 behandelen wij 112 zaken over toegang tot onderwijs, thuiszitters en inclusief onderwijs voor kinderen met een
beperking.
• Samen met onderwijsjurist Katinka Slump werken we
aan de ontwikkeling van onze kennis om het aantal
kinderen en ouders met onderwijsvragen nog beter te
adviseren.

Wat willen we in 2020 bereiken?
In 2020 willen we dat de structurele oorzaken van
armoede aangepakt gaan worden en dat meer wordt
ingezet op preventie. Dakloze gezinnen moeten tot het
verleden gaan behoren. Het afsluiten van water moet
niet langer mogelijk zijn. Dit past bij ons standpunt
dat ieder kind recht heeft op toegang tot sociale
voorzieningen, zonder afhankelijk te zijn van het
inkomen van de ouder(s). Tot slot ontwikkelen we een
tool zodat financieel kwetsbare jongeren hun stem
kunnen laten horen over wat beschikbaar en nodig is
in gemeenten om hen te ondersteunen.

Foto: Petitie-overhandiging aan Tweede
Kamer: aanpak armoede onder kinderen per
gemeente verschillend.

Wat is het probleem?
Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind
recht op onderwijs gebaseerd op gelijke kansen, ongeacht
achtergrond, beperking of verblijfsstatus. Toch kunnen veel
kinderen in Nederland niet samen met leeftijdsgenootjes
naar een school in de buurt of krijgen zij niet de juiste zorg
en ondersteuning die nodig is om volwaardig te kunnen
deelnemen. Sommige kinderen gaan zelfs helemaal niet
naar school.
Doel
We willen commitment en medestanders voor het realiseren
van één inclusief en toegankelijk onderwijssysteem in zowel,
beleid, politiek als (onderwijs)praktijk. Ook willen wij via het
platform In1school meer kinderen, ouders, scholen, leerkrachten en andere professionals bereiken en hen inspireren tot het werken aan inclusief onderwijs. Bijvoorbeeld
door het delen van praktijkvoorbeelden, kennis, handvatten
en tips.
Wat doet Defence for Children om dit te bereiken?
Alle kinderen in Nederland moeten naar school kunnen in
één inclusief onderwijssysteem, waarin het belang van het
kind en zijn of haar kansen op een zo volledig mogelijke
ontwikkeling en ontplooiing voorop staan. De afgelopen
jaren introduceerden wij een kinderrechtenvisie in het
onderwijsdebat. Steeds meer partijen in het onderwijs zijn
zich bewust van deze visie en werken met ons samen aan
één inclusief onderwijssysteem. In 2019 laten we dit onder
meer zien op het symposium ‘Samen op weg naar inclusief
onderwijs’ dat wij op 1 juli 2019 organiseren met het FNO
Jongerenpanel Zorg én Perspectief op het ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. We gaan de samenwerking aan met platform Naar Inclusiever Onderwijs en we
maken onze kinderrechtenvisie en de implicaties daarvan
kenbaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Ook weten steeds meer kinderen, ouders en professionals onze Kinderrechtenhelpdesk te vinden met
vragen over onderwijs.
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Pleitbezorging:
• We zien in 2019 meer aandacht en commitment voor
inclusief onderwijs in de Tweede Kamer. Die neemt
een motie van D66 aan op 4 juli 2019, waarin de
regering aan de slag moet met het bouwen van een
brede coalitie van leraren, schoolleiders, leerlingen,
ouders, besturen, gemeenten, kinderopvang en
(jeugd)zorg, voor inclusief en goed onderwijs voor
ieder kind.
• We pleiten samen met de Werkgroep Kind in azc voor
toegang tot voorschoolse educatie van peuters in de
asielopvang. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs gaat met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in gesprek om toegang tot onderwijs voor kinderen
in de asielopvang te verbeteren.
Dialoog:
• We versterken in 2019 onze positie in het krachtenveld van onderwijsbeleid en -praktijk als deskundige
kinderrechtenorganisatie met expertise op het gebied
van (inclusief) onderwijs als kinderrecht.
• We komen in het onderwijsveld tot een constructieve
dialoog met stakeholders, belangenverenigingen en
sectorraden. Maar het ministerie van Onderwijs,
Cultuur & Wetenschap gaat nog onvoldoende voort
varend te werk.
Communicatie:
• Het NOS (Jeugd)Journaal en RTL4 besteden aandacht
aan de situatie van thuiszitters en (on)vrijwillige ouder
bijdrage.
• Vakbladen voor onderwijsprofessionals, waaronder
‘Naar school’ van VOS-ABB belangenbehartiger voor
bestuur en management in het onderwijs, ZorgPrimair
van CNV-Onderwijs en Tijdschrift voor Jeugdrecht
besteden aandacht aan het kinderrechtenperspectief
van Defence for Children op inclusief onderwijs.
• Via platform In1school wisselen scholen, leerkrachten
en andere professionals kennis en ervaring uit over
inclusief onderwijs. 12.000 personen bezoeken het
online platform in 2019.
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Wat willen we in 2020 bereiken?
In 2020 willen we dat meer strategische partners zich
uitspreken voor één inclusief onderwijssysteem. Het is
aan de staat hier werk van te maken. Op een manier
die duidelijk maakt dat het geen vrijblijvendheid is,
maar een verdragsverplichting. Wij pleiten er dan ook
voor dat de staat in 2020 komt met een plan met
tijdspad en concrete, meetbare doelstellingen voor de
stapsgewijze verwezenlijking van inclusief onderwijs.

Wat is de impact?
Juridische ondersteuning:
• Wij bieden op nationaal niveau rechtshulp aan 693
kinderen. In 91 zaken behaalden we positief resultaat
in de vorm van een verblijfsvergunning, een kind dat
uit detentie komt of het recht op onderwijs dat is
gerealiseerd.
• Via de Europese Kinderrechtenhelpdesk bieden we
juridische ondersteuning aan 259 vluchtelingenkinderen in Griekenland en tien in Italië (onze partner in
Italië startte november 2019). Hierdoor wordt in de
procedures aandacht besteed aan kinderrechten.

6.3 KINDVERGUNNING, VERBLIJFSRECHT
WANNEER ONTWIKKELING KIND WORDT
BEDREIGD

Foto: Minister van Engelshoven van OCW
schuift aan bij de workshop Kinderrechten in
inclusief onderwijs.

Videostill: NOS Jeugdjournaal over situatie
van thuiszitter Julia (12 jaar).

Wat is het probleem?
Vluchtelingen- en migrantenkinderen hebben recht op
bescherming. Op grond van het non-discriminatiebeginsel
in artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag hebben alle
kinderen dezelfde rechten. Dat is helaas in Nederland en
in de rest van Europa nog niet vanzelfsprekend. In asiel- en
andere verblijfsprocedures wordt onvoldoende rekening
gehouden met de rechten van het kind. Hierdoor kunnen
zij in detentie worden geplaatst, gescheiden worden van
hun ouders of lang in verblijfsonzekerheid verkeren. Dit is
schadelijk voor hun ontwikkeling.
Doel
Het belang van het kind moet, op nationaal en Europees
niveau, verankerd worden in de migratiewetgeving, het beleid
en de praktijk. Vluchtelingen- en migrantenkinderen moeten
op basis van hun kinderrechten in aanmerking kunnen
komen voor een verblijfsvergunning.
Wat doet Defence for Children om dit te bereiken?
Via de Kinderrechtenhelpdesk ondersteunen wij juridische
procedures van kinderen en voorzien kinderen, hun ouders
of andere betrokkenen van informatie en advies. Daarbij
faciliteren wij via onze Europese Kinderrechtenhelpdesk de
uitwisseling van expertise tussen juristen en advocaten die
zich bezighouden met individuele zaken van vluchtelingenen migrantenkinderen en versterken wij hun kennis op het
gebied van kinderrechten. Wij lobbyen met onze jongerenambassadeurs en ervaringsdeskundigen (die jarenlang zelf
in verblijfsonzekerheid zaten) voor de verbetering van de
positie van vluchtelingen- en migrantenkinderen door te
pleiten voor aanpassingen van wetgeving, beleid en praktijk.
Ook doen we onderzoek naar kinderrechtenschendingen,
zoals in hoeverre het belang van het kind telt bij de terugkeer
van vluchtelingenkinderen. We zijn betrokken bij strategische
procedures op Europees niveau en geven voorlichting en
training. In sommige gevallen voeren we campagne om
mensen bewust te maken van kinderrechtenschendingen
in Nederland en om de overheid en politici aan te zetten
tot naleving van kinderrechten.
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Wat willen we in 2020 bereiken?
Nog meer dan we al doen optrekken met jongeren
ambassadeurs in de pleitbezorging. Wij willen onze
Europese Kinderrechtenhelpdesk uitbreiden, zodat
meer vluchtelingenkinderen geholpen worden. We
blijven ervoor pleiten dat het kabinet geen kinderen
met hun families uitzet naar onveilig Afghanistan.
Eveneens maken wij ons er hard voor dat de
Immigratie- en Naturalisatiedienst hun werkinstructies
en de vreemdelingencirculaire in lijn brengt met het
VN-Kinderrechtenverdrag. Ook belangrijk zijn Tweede
Kamerleden die zich inzetten voor het wetsvoorstel
om kinderrechten te verankeren in migratiewetgeving.

Pleitbezorging:
• Wij denken intensief mee met de inhoud van het wetsvoorstel om het belang van het kind te verankeren in
de vreemdelingenwet. GroenLinks en de PvdA dienden
dit juni 2019 in. Met de publicatie van het wetsvoorstel start het politieke debat en worden er stappen
gezet.
• Eind januari 2019 komt een Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen (kinderpardon) waardoor
velen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, een
verblijfsvergunning krijgen.
Training:
• We geven in 2019 in totaal vijf keer voorlichting en
training over kinderrechten en migratierecht aan
professionals, waaronder advocaten, hulpverleners,
docenten en studenten.
Participatie:
• Jongerenambassadeurs bewijzen hun kracht door als
pleitbezorgers te spreken met de staatssecretaris van
Justitie en Veiligheid en vertegenwoordigers van het
Europese Parlement om de situatie van kinderen in
het migratierecht te verbeteren.
• Jongerenambassadeurs adviseren het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA) over kindvriendelijke opvang en de Commissie van Zwol, die onderzoek
doet naar de situatie van langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen.
Communicatie:
• In vakblad Asiel & Migratierecht en tijdschrift
Handicap en Recht vragen we aandacht voor de
kwetsbare positie van kinderen met een handicap
in verblijfsrechtelijke procedures.
• De media, waaronder EenVandaag, Hart van Nederland
en het NOS journaal, besteed aandacht aan kinderen
die, na jarenlange onzekerheid, uitgezet dreigen te
worden. Hierdoor belichten we de problematiek en
wakkeren we op maatschappelijk en politiek niveau
de discussie aan.
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Foto: Jongerenambassadeur Akhrat spreekt in
het Europees Parlement over haar ervaringen
in de asielprocedure.

Foto: Na akkoord Kinderpardon bieden de
‘Ik blijf hier jongeren’ koffie en taart aan
Kamerleden aan en staan media te woord.

Foto: Staatssecretaris Harbers van J&V
bezoekt op verzoek van Werkgroep Kind in azc
asielzoekerscentrum Grave.
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7. STOP GEWELD TEGEN KINDEREN

Geweld tegen kinderen is een ernstige schending van kinderrechten. Miljoenen kinderen wereldwijd krijgen te maken
met kindermishandeling, zoals verwaarlozing, kindhuwelijken,
meisjesbesnijdenis, (seksueel) geweld en (seksuele) uitbuiting. Defence for Children wil dat al het geweld tegen
kinderen stopt. Wereldwijd werken we met collega-organisaties in de internationale netwerken van Defence for
Children en ECPAT samen om geweld tegen kinderen,
seksuele uitbuiting en kinderhandel te bestrijden. Hierbij
is extra aandacht voor achterstelling van meisjes en geweld
tegen meisjes. We zetten ons in voor de versterking van
het maatschappelijk middenveld en ondersteunen daarin
kinderen als kinderrechtenverdedigers.
We werken samen met nationale overheden en de politie
om te komen tot adequate en effectieve wet- en regelgeving
ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen. De
private sector, met name in toerisme en ICT en het maatschappelijke middenveld, wordt aangesproken op hun verantwoordelijkheid dit in de praktijk na te leven en kinderen
te beschermen tegen alle vormen van seksueel misbruik
en uitbuiting. Preventie, opsporing, opvang en hulpverlening
staan hierbij centraal.
Bovendien willen we dat kinderen die slachtoffer zijn van
geweld de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Dit betekent
dat de procedures kindvriendelijk moeten zijn, zodat kinderen die geweld hebben meegemaakt daadwerkelijk bescherming krijgen, ervaren dat zij rechten hebben en niet verder
beschadigd raken. Zo willen wij dat kinderen altijd op een
kindvriendelijke manier worden verhoord of gehoord zodat
zij veilig en betekenisvol kunnen participeren.

7.1 MEISJES STAAN OP TEGEN GEWELD
Wat is het probleem?
Het VN-Kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen, maar
door genderongelijkheid worden in veel landen de rechten
van meisjes geschonden. Miljoenen meisjes krijgen te
maken met kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis, (seksueel)
geweld en (seksuele) uitbuiting. Deze praktijken schenden
het recht van meisjes op ontwikkeling, lichamelijke onschendbaarheid, gezondheid, opleiding, gelijkheid en hun rechten
om vrij te zijn van geweld en discriminatie. Achterstelling
van en geweld tegen meisjes hebben daarnaast invloed op
de toegang van meisjes tot onderwijs. Dit beïnvloedt vervolgens hun toekomstperspectief.

Wereldwijd zijn zo’n
1,2 miljoen kinderen
slachtoffer van seksuele
uitbuiting.
Doel
Meisjes hebben recht op een leven zonder discriminatie en
geweld en moeten voldoende kansen krijgen om zich ten
volste te ontwikkelen. Om dit te realiseren is commitment
nodig van alle betrokkenen op internationaal, nationaal,
regionaal en lokaal niveau. Jonge meisjesrechtenverdedigers
moeten worden gesterkt in het werk dat ze doen voor zichzelf en hun leeftijdsgenoten. Hierin moeten zij ondersteund
worden door kinderbeschermingssystemen op lokaal niveau
en samenwerken met traditionele en religieuze leiders.
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Maatschappelijke organisaties werken in het belang van
meisjesrechten en betrekken internationale organen als de
Afrikaanse Unie en het VN-Kinderrechtencomité zodat nationale overheden zich geroepen voelen de (economische)
positie van meisjes en jonge vrouwen te versterken.
Wat doet Defence for Children om dit te bereiken?
Defence for Children zet zich in voor gelijke rechten en
kansen voor meisjes. Met speciale aandacht voor het
bestrijden en voorkomen van geweld, het versterken van
economische posities, onderwijskansen en kinderbeschermingssystemen. Defence for Children werkt met Plan
International Nederland en Terre des Hommes, binnen het
Girls Advocacy Alliance (GAA) programma, met nationale
partners van Defence for Children en ECPAT in Nederland,
Sierra Leone, Liberia, Ghana en Ethiopië, alsook op regionaal
niveau in Azië en Afrika en internationaal niveau. Zo spraken
bij de Verenigde Naties in Geneve VN- en diplomatieke
vertegenwoordigers zich uit over onze inzet voor het beschermen van meisjes als mensenrechtenverdedigers. De jongeren spreken zich in New York bij de Verenigde Naties uit
tegen gendergerelateerd geweld en economische uitsluiting
van meisjes en gaan met leden van de Tweede Kamer in
gesprek over de meisjesrechtensituatie in hun land. Op
lokaal niveau dragen onze partners in Sierra Leone, Liberia,
Ghana en Ethiopië bij aan sterkere samenwerking tussen
traditionele en religieuze leiders, waardoor verschillende
gemeenschappen nu vrij zijn van kindhuwelijken en tienerzwangerschappen dalen. In 2019 is er een zaak tegen de
staat Sierra Leone aangespannen: het West-Afrikaanse Hof
van Justitie van de Economische Gemeenschap van WestAfrikaanse Staten (ECOWAS) bepaalt dat zwangere schoolgaande meisjes niet meer geweigerd mogen worden op
school.
Wat is de impact?
Pleitbezorging:
Internationaal:
• Door internationale pleitbezorging verankert de
VN-Mensenrechtenraad meisjesrechten in inter
nationale verdragen via resoluties over kindhuwelijken
en geweld tegen en discriminatie van meisjes en
wordt het mandaat van de VN-Werkgroep discriminatie
tegen vrouwen uitgebreid naar meisjes.
• Bij de High Level Political Forum pleiten meisjesrechtenverdedigers uit Sierra Leone, Ghana en de
Filipijnen voor toegang van meisjes tot onderwijs,
waardig werk en publieke diensten.
• VN-vertegenwoordigers en de Nederlandse staat
committeren zich aan de bescherming van meisjes
als mensenrechtenverdedigers.
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Regionaal:
• 1.850 traditionele leiders zetten zich actief in voor
meisjesrechten in landen waar het GAA-programma
actief is.
• Online seksuele uitbuiting van kinderen staat op de
agenda van de Afrikaanse Unie en het Afrikaanse
Comité van deskundigen voor de Rechten en het
Welzijn van het kind.
Nationaal:
Liberia: Na jarenlange lobby wordt de wet tegen huiselijk
geweld tegen kinderen en vrouwen aangenomen.
Ethiopië: De inzet van het Forum on Sustainable Child
Empowerment zorgt in fabrieken voor minder seksuele
intimidatie en verbetering van arbeidsomstandigheden.

Wat willen we in 2020 bereiken?
In 2020 blijven we ons inzetten voor meisjesrechten
via lobby, pleitbezorging en het trainen van meisjes
en jonge vrouwen als meisjesrechtenverdedigers. Op
lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau.
Daarnaast zetten we in 2020, het laatste jaar van
het Girls Advocacy Alliance programma, in op de
duurzaamheid van de verwezenlijking van meisjes
rechten. Naast beleidsverandering zetten we ons
ook in voor betere implementatie van beleid en
een sterkere naleving op nationaal niveau van de
verschillende VN-verdragen. Zo zetten we de positieve
veranderingen door in onder andere Sierra Leone,
Ethiopië, Ghana en Liberia.

In Nederland vormen Defence for Children en
ECPAT één organisatie, die lid is van het internationale ECPAT netwerk. ECPAT is gespecialiseerd in de bestrijding van seksuele uitbuiting
van kinderen en heeft leden in 102 landen.

Ghana: Het Champions for Change netwerk spreekt zich uit
tegen geweld tegen meisjes en schadelijke traditionele
praktijken, zoals kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis.
Sierra Leone: Een zaak van Defence for Children Sierra
Leone en nationale mensenrechtenorganisaties bij het Hof
van Justitie van ECOWAS zorgt dat zwangere meisjes naar
school mogen.
Nederland:
• Defence for Children vraagt met Wo=Men aan de
Sociaal Economische Raad (SER) aandacht voor
gender in convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
• Tweeëntwintig meisjesrechtenverdedigers verbonden
aan het GAA-programma krijgen de gelegenheid hun
ervaringen te delen met leden van de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Handel & Ontwikkelings
samenwerking.
Bijeenkomst:
• Platform 6/2 tegen meisjesbesnijdenis organiseert
een conferentie. De rol van sleutelpersonen om
meisjesbesnijdenis uit te bannen staat centraal.

Foto: Opening expositie met portretten van
jonge meisjesrechtenverdedigers bij het
minister van Buitenlandse Zaken.

Foto: Meisjesrechtenverdediger Ayesha uit
Sierra Leone spreekt op VN-evenement over
mensenrechten in New York.

Participatie:
• Meer dan 16.000 jongeren zijn ondersteund en
gesterkt in hun rol als meisjesrechtenverdedigers.
Ze spreken zich uit op diverse nationale en internationale podia. In Liberia roepen jongeren de staat op om
te rapporteren aan het VN-Kinderrechtencomité.
Communicatie:
• Meisjesrechtenverdedigers krijgen een podium
met een buitenexpositie voor het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
• NOS Jeugdjournaal vergelijkt de meisjesrechten
verdedigers met Greta Thunberg en Malala Yousafzai
en ook TROUW, jongerenkrant 7Days en de Cosmo
Girl besteden aandacht aan ons werk.

7.2 SEKSUELE UITBUITING VAN KINDEREN
UITBANNEN

Foto: Meisjesrechtenverdedigers op bezoek
bij de Tweede Kamercommissie Buitenlandse
Handel & Ontwikkelingssamenwerking.
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Wat is het probleem?
Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 1,2 miljoen kinderen
seksueel uitgebuit, ook in Nederland. Dit gebeurt door een
volwassene tegen betaling of een andere vorm van vergoeding zoals eten, kleding of cadeautjes. Seksuele uitbuiting
vindt plaats in de prostitutie of op internet. Nederlanders
maken zich hier in Nederland schuldig aan, maar reizen er
ook voor naar het buitenland. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag moeten alle kinderen worden beschermd tegen
iedere vorm van handel, seksueel misbruik en seksuele
uitbuiting.
Doel
Om seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland en in de
landen waar we actief zijn te bestrijden en te voorkomen,
werken we samen met nationale overheden en de politie.
Met als doel te komen tot adequate en effectieve wet- en
regelgeving. De private sector, met name in toerisme en
ICT en het maatschappelijke middenveld, wordt aangesproken op hun verantwoordelijkheid dit in de praktijk na te
leven en kinderen te beschermen tegen alle vormen van
seksueel misbruik en uitbuiting. Preventie, opsporing, opvang
en hulpverlening staan hierbij centraal.
Wat doet Defence for Children om dit te bereiken?
Kinderen die seksuele uitbuiting meemaken staan we bij
met juridische en psychosociale hulp. Hiervoor ondersteunen we lokale partnerorganisaties in Azië en Latijns-Amerika
en trainen we kinderen en jongeren in hun strijd tegen
seksuele uitbuiting. We voeren bewustwordingscampagnes,
lobbyen bij overheden en bedrijven en trainen professionals
uit de private en publieke sector zoals hotelmedewerkers
en reisleiders. Dit doen we met lokale partners in vijftien
landen verbonden aan het internationale netwerk van ECPAT.
Verder ondersteunen we reisorganisaties en hotels in het
nemen van kinderbeschermingsmaatregelen via de inter-
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nationale gedragscode The Code (www.thecode.org) en zijn
we in Nederland het aanspreekpunt voor de implementatie
van de gedragscode. Ook trainen we personeel in Nederlandse hotels en vakantieparken om signalen van seksuele
uitbuiting te herkennen en adequaat te handelen bij vermoedens. We geven op bijna alle toerismeopleidingen
gastlessen om toekomstige professionals bewust te maken
van het fenomeen. We doen onderzoek naar hulp voor en
bescherming van minderjarige slachtoffers van seksuele
uitbuiting en pleiten voor verbetering. Het gaat vooral om
hulpverlening aan en bescherming van kinderen en jongeren
in strafrechtelijke procedures. En we werken samen met
de politie in het kader van www.meldkindersekstoerisme.nl
ter voorkoming van kindermisbruik door Nederlanders in
het buitenland.
Wat is de impact?
Juridische ondersteuning:
• De Kinderrechtenhelpdesk verleent in 33 zaken
ondersteuning aan kinderen in uitbuitingssituaties.
• Via www.meldkindersekstoerisme.nl krijgen we 24
meldingen binnen. Deze meldingen zijn gedeeld met
de Nederlandse politie.
Pleitbezorging
• De Mexicaanse overheid verplicht zich meer te doen
tegen seksuele uitbuiting.
• De VN-Wereldtoerismeorganisatie heeft door pleit
bezorging van ECPAT International in Down to Zero,
de niet-bindende richtlijnen voor Ethisch Toerisme
getransformeerd naar een VN-Verdrag.
• In de provincie Barahona (Dominicaanse Republiek)
wordt de toerismebrancheorganisatie lid van
The Code.
• Tijdens het Algemeen Overleg Mensenhandel zorgt
ons rapport ‘Minderjarige slachtoffers van seksuele
uitbuiting die weglopen uit de instelling. Oorzaken,
voorkomen en terugvinden’ voor een motie.
• Nederlandse gemeenten ontvangen ons pleidooi
‘Help!, ook na mijn 18de‘ voor doorlopende en
gespecialiseerde hulp aan slachtoffers.

Participatie:
• In de Dominicaanse Republiek, Filipijnen, India en
Thailand zijn 2.544 kinderen opgeleid om andere
kinderen en jongeren te trainen in hoe zichzelf veilig
te houden tegen seksuele uitbuiting. Zij trainen op
hun beurt vele andere kinderen en jongeren.
• Toerismescholen maken met de gadgetwedstrijd
reizigers alert op seksuele uitbuiting.
• De Youth Group van onze organisatie verzorgde op
twee basisscholen voor speciaal onderwijs vijf lessen
over online veiligheid.
Communicatie:
• De Don’t Look Away campagne heeft 80.928 weerg
aven op Facebook en Twitter. Dankzij de hulp van de
Nederlandse Code-leden zijn er negen meldingen op
www.meldkindersekstoerisme.nl.
• Op de Vakantiebeurs vragen we aandacht voor meldkindersekstoerisme.nl.
• Hart van NL besteedt aandacht aan Don’t Look Away,
Radio 3 aan de risico’s van vrijwilligerswerk en
HP de Tijd bericht over criminele uitbuiting van
Roma-kinderen.
Wat willen we in 2020 bereiken?
We sluiten het programma Down to Zero en het project
met de RVO, TUI en TUI Care Foundation af. Hiermee is
in elf landen blijvende betrokkenheid bij de bestrijding
van seksuele uitbuiting van kinderen. Met de samen
werking in de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting
en Don’t Look Away blijft seksuele uitbuiting op de
agenda. We ontwikkelen e-learnings om uitbuitings
situaties te signaleren voor beveiligers van hotels en
vakantieparken en vertalen dit voor schoonmaak
personeel. Op straftoemeting in mensenhandelzaken
met minderjarige slachtoffers die recht doen aan wat
het slachtoffer is aangedaan zetten we extra in. Om
hen te betrekken wordt een platform voor ervarings
deskundigen opgezet.

Foto: TUI Mexico wordt lid van de Child
Protection Code en committeert zich aan het
nemen van kinderbeschermingsmaatregelen.

7.3 VERSTERKEN POSITIE JONGEREN IN
JURIDISCHE PROCEDURES

Foto: Publicatie over gespecialiseerde hulp
voor slachtoffers seksuele uitbuiting wordt
overhandigd aan wethouder Parbhudayal van
Den Haag.

Foto: Minister Kaag voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking opent Down
to Zero expositie over slachtoffers seksuele
uitbuiting.
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Doel
Wanneer kinderen betrokken raken in een civielrechtelijke
procedure dan willen wij dat zij de mogelijkheid krijgen
hieraan deel te nemen, als zij dat willen. Ook als kinderen
verhoord of gehoord worden, in het kader van een strafrechtelijke of vreemdelingenrechtelijke procedure, moet dit op
een kindvriendelijke manier gebeuren. De manier waarop
het verhoor wordt ingericht moet voldoen aan de geldende
kinderrechtelijke normen. Zo moet het verhoor plaatsvinden
in een kindvriendelijke ruimte, volgens een beproefde interviewmethode die rekening houdt met de speciale behoeften
en rechten van kinderen en zodanig dat het betrouwbare
informatie oplevert voor de besluitvorming.
Wat doet Defence for Children om dit te bereiken?
Kinderen die hun mening willen geven tijdens juridische
procedures, over de omgang met ouders na scheiding of
een uithuisplaatsing bijvoorbeeld, helpen we via de Kinderrechtenhelpdesk. Wij ondersteunen hen in hun recht hun
mening te geven bij de kinderrechter. Onderzocht wordt de
participatie van kinderen jonger dan twaalf jaar bij de beslissing over uithuisplaatsing. Samen met de Rijksuniversiteit
Groningen vergelijken we (inter)nationale wet- en regelgeving
met de huidige praktijk en interviewen we professionals en
kinderen. Uit een juridische analyse blijkt dat er verschillen
zijn in rechtswaarborgen die gelden voor kinderen die als
slachtoffer of verdachte worden verhoord door de politie en
kinderen die, in het kader van het vreemdelingenrecht,
worden gehoord door de IND. In een expertmeeting met
deskundigen gaan we dieper in op deze praktijk. Internationaal houden we ons bezig met het versterken van de

Training:
• 5.500 medewerkers in de reis- en toerismesector
in de Dominicaanse Republiek worden getraind om
seksuele uitbuiting te voorkomen.
• Training en begeleiding in de Filipijnen leiden tot
meldingen bij en medewerking met de politie.
• Medewerkers van touroperators en hotels en studenten worden getraind in het signaleren en aanpakken
van seksuele uitbuiting in toerisme.
• Medewerkers van hotels en vakantieparken en
studenten volgen e-learnings over het herkennen
van signalen van mensenhandel.
• Op www.stopweeshuistoerisme.nl lanceren we een
toolkit over verantwoord vrijwilligerswerk.

26

Wat is het probleem?
Kinderen krijgen niet altijd de mogelijkheid deel te nemen
aan juridische procedures die hen aangaan en worden zo
niet gehoord, terwijl zij wel recht hebben op het geven van
hun mening (artikel 12 en 13) en recht hebben op toegang
tot informatie (artikel 17). Ook worden kinderen die te maken
krijgen met het strafrecht of vreemdelingenrecht niet altijd
op een kindvriendelijke manier verhoord waardoor hun recht
om veilig en betekenisvol te participeren in het gedrang
komt.
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rechtspositie van kinderen in het strafrecht. In Georgië
trainen we rechters in het waarborgen van een kindvriendelijke omgeving voor minderjarige verdachten of slachtoffers.
In Albanië, Georgië, Kosovo en Oekraïne ondersteunen we
de overheid bij het versterken van het jeugdbeschermingssysteem. Daarnaast inventariseren we behoeften en aanbevelingen van professionals voor het waarborgen van een
kindvriendelijk gehoor in het migratierecht.
Wat is de impact?
Juridische ondersteuning:
• Door adviezen van de Kinderrechtenhelpdesk weten
meer kinderen dat zij het recht hebben hun mening te
geven tijdens juridische procedures die hen aangaan.
• Kinderen weten welke stappen zij moeten nemen om
dit doel te bereiken, een deel heeft met de kinderrechter gesproken, zelfs als zij jonger zijn dan twaalf,
wat in de Nederlandse wet niet verplicht is.
Pleitbezorging:
• Alle minderjarige slachtoffers van seksueel geweld
moeten in een kindvriendelijke ruimte worden verhoord door een specialist. Dit lobbypunt komt in 2019
opnieuw onder de aandacht door het rapport ‘Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord’. Het
onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van
Justitie en Veiligheid uitgevoerd in vervolg op onderzoek van Defence for Children uit 2015.
• Verwijzend naar onderzoek van Defence for Children
uit 2015 benadrukt een Kamerlid het belang van een
kindvriendelijk verhoor. In het debat wordt genoemd:
audiovisuele registratie (opnieuw verhoren is dan
overbodig), scholing van politie die met minderjarige
slachtoffers van 12 jaar en ouder omgaat, het belang
van expertise binnen jeugdzorg- en justitieketen voor
verhoren en het belang van multidisciplinair werken.
Dialoog en Training:
• Met deskundigen uit sociale wetenschappen, het
strafrecht en het vreemdelingenrecht creëren we een
multidisciplinaire expertgroep die te maken krijgt met
kinderen die verhoord/gehoord worden in een strafof vreemdelingrechtelijke procedure.
• Samen met Studiecentrum Rechtspleging, een Nederlandse rechter en psycholoog trainen we in Georgië
rechters in het waarborgen van een kindvriendelijke
omgeving in de rechtszaal in strafzittingen met minderjarige verdachten of slachtoffers.

Wat willen we in 2020 bereiken?
In het familie- en jeugdrecht willen we de rechtspositie
van alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, verder
versterken zodat hun stem wordt gehoord voordat een
beslissing wordt genomen die hen raakt. Binnen het
jeugdstrafrecht en in vreemdelingrechtelijke
procedures willen we in dezelfde mate aandacht voor
kindvriendelijke procedures als voor minderjarige
slachtoffers in strafzaken. Vanuit een bredere
(multidisciplinaire) benadering moet gekeken worden
naar de verhoren met minderjarige verdachten in het
strafrecht, minderjarige slachtoffers in zedenzaken en
minderjarigen in het vreemdelingenrecht. Voor alle
kinderen moet het interview kindgericht zijn, in een
systeem waarin zorg en justitie samenwerken.

Videostill: Nationale televisie in Kosovo
besteedt aandacht aan kinderbescherming
voor kinderen die in aanraking komen met
politie en justitie.

Naast de toeristische industrie committeren
Mexicaanse lokale en deelstaatregeringen
tijdens een internationaal forum in Cancún
zich aan de bescherming van kinderen.
“De bescherming van kinderen tegen
seksuele uitbuiting in populaire toeristische
bestemmingen als Cancún is niet alleen
een taak van de overheid, politie en justitie.
Verschillende belanghebbenden in het
toerisme hebben ieder hun eigen rol om
seksuele uitbuiting van kinderen tegen
te gaan en te signaleren: hotels en
uitgaansgelegenheden, maar ook hun
bezoekers en lokale maatschappelijke
organisaties. Alleen door samen te werken
kunnen ze voor kinderen het verschil maken”.
Het internationale forum is onderdeel van het project ‘Samen voor de bescherming
van kinderen in reizen en toerisme’ ondersteunt door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) en de TUI Care Foundation.

Foto: Training in oefenrechtszaal in Georgië
over toepassing VN-Kinderrechtenverdrag in
jeugdstrafrechtzaken.

Theo Noten, programmamanager Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting

Communicatie:
• Persconferentie van onze partner in Oekraïne over
het versterken van de bescherming van rechten en de
resocialisatie van jongeren, wordt live uitgezonden op
vier grote televisiezenders.
• Onze partner in Kosovo licht op een nationale
televisiezender de belangrijkste bevindingen toe
over het onderzoek naar de positie van minderjarigen
in het strafrecht.
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8. COMMUNICATIE

Bij Defence for Children staat communicatie in dienst van
de lobby en leggen we de focus op daar waar verandering
en aandacht nodig is voor het verbeteren van de situatie
van kinderen. Dit doen we op basis van onze juridische
kennis kinderrechtenbreed. Door bijna dagelijks nieuws te
delen via onze website en sociale mediakanalen en nieuwsbrieven te publiceren, zijn we wekelijks in de media. Zo
zorgen we ervoor dat kinderrechten op de agenda’s staan
van beleidsmakers, politici en jeugd(hulp)professionals. Op
die manier verankeren we kinderrechten in wetgeving en
beleid en zorgen we dat deze in de praktijk gerespecteerd
worden.
Bereik
We bereiken via reguliere media miljoenen keren het Nederlandse publiek. De NOS, RTL Nieuws, RTL 5 uur Live, Hart
van Nederland, EénVandaag, nu.nl, Trouw, NRC, de Volkskrant,
het AD, de Telegraaf, Radio 1, 2 en 3 en verschillende lokale
media, berichten (ook online) over ons werk.

We sturen elke twee weken een nieuwsbrief
Advocaten, jeugdprofessionals, journalisten, beleidsmakers
en donateurs lezen onze tweewekelijkse nieuwsbrief. De
eerste nieuwsbrief van 2020 gaat naar 1.057 abonnees.
We lichten kinderen, professionals en ouders voor over
kinderrechten
Via verschillende kanalen geven we voorlichting over kinderrechten. Zo versturen we vier keer per jaar vanuit kinderrechten.nl een speciale kinderrechtennieuwsbrief aan
een selecte groep geïnteresseerden. En via het platform
In1school sturen we ook een keer per kwartaal een nieuwsbrief over kinderrechten en inclusief onderwijs.
Illustratie 3: Website bezoek

48% 6%

Website
Via onze website communiceren we gemiddeld vier keer per
week nieuws over programma’s, actuele zaken met betrekking tot onderwerpen die in de Tweede Kamer langskomen
en onderzoeksrapporten die we uitbrengen. De in 2018
vernieuwde website is flexibel inzetbaar en leent zich goed
voor urgente acties, waaronder het uitschrijven van petities.
We voeren campagnes voor verschillende onderwerpen
We denken strategieën uit, regelen materialen, maken
video’s en foto’s, betrekken kinderen en jongeren, organiseren demonstraties en acties en begeleiden kinderen en
collega’s tijdens interviews met journalisten.

Tabel 3: Media-uitingen van ons werk
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247.524
90.140
01:49

NIEUW
16%
84%
TERUGKEREND

Bijna de helft van onze
websitebezoekers bezoekt
de website via een
smartphone.

2019

2018

2017

2016

2015

Landelijke TV

15

39

39

27

32

Landelijke radio

20

15

18

35

25

Landelijke kranten

46

112

94

59

50

138

283

209

194

110

Tijdschriften/vakbladen

15

5

8

11

12

Totaal aantal uitingen

234

454

368

326

229

Lokale/regionale kranten

30

46%
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We bereiken maandelijks duizenden mensen
op sociale media

Facebook
5.617 Mensen volgen ons op Facebook.
Dit zijn onze beste berichten:

Illustratie 4: Abonnees op sociale mediakanalen

18 januari 2019
Kinderen over het Kinderpardon. Dit zijn ze. De kinderen waar het om gaat.
Luister naar Gohar, Arthur, Dianna, Susanna, Areknaz, Maryam, Tuvshin, Yuri,
Greta, Elina en Nemr. Het wordt hoog tijd dat Den Haag luistert naar de stem
van de kinderen! Delen jullie deze belangrijke boodschap?

7.299

5.722

30.400 bereikte personen

2.563

8.900 bereikte personen

Toptweets per kwartaal
Kwartaal 1 | 5 maart
Kamerleden van verschillende politieke partijen namen vandaag ons rapport
‘Uithuisgeplaatst. En dan?’ over vrijheidsbeperkende maatregelen in jeugd
instellingen, in ontvangst. Dank voor jullie komst! Lees nu het rapport.
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Kwartaal 2 | 10 april
De moeder van de kinderen Howick en Lili mag terugkomen naar Nederland.
Dat zegt de advocaat, Patricia Scholtes, tegen @RTLnieuws. Wat ontzettend
fijn voor de kinderen. Eindelijk rust.

6.648 weergaven

18

80

Kwartaal 3 | 8 juli
Morgenmiddag dreigen 4 broertjes en hun ouders uitgezet te worden naar
#Afghanistan, één van de meest gewelddadige landen ter wereld. Door de
kinderen eerst van hun vrijheid te beroven en daarna uit te willen zetten,
worden hun belangen ernstig geschaad.

19.039 weergaven

175

5 september 2019
Deze jongeren uit 10 verschillende landen zetten zich iedere dag keihard in om
meisjesrechten te verbeteren. Wat een toppers zijn jullie! We zijn trots op wie
jullie zijn en waar jullie je voor inzetten. Bekijk de video!

Twitter
Ons belangrijkste sociale mediakanaal is Twitter. Journalisten volgen ons en bellen als ze een interessante tweet zien.
We hebben per januari 2020 in totaal 7.299 volgers.

10.797 weergaven

317

70

Wat is de impact van onze communicatie?
We versterken de impact van onze lobby waardoor:
• er een Afsluitregeling van het Kinderpardon tot stand
komt.
• via meldingen op www.meldkindersekstoerisme.nl
aandacht is voor jongens die seksueel worden
uitgebuit.
• meer kinderen, journalisten, professionals, politici
en ouders kennis hebben van kinderrechten.
• mensen die ons werk volgen donaties overmaken.
• fondsen en donateurs horen, lezen en zien wat wij
met hun geld doen.

12

24

Via radio, tv, landelijke en
regionale kranten en sociale
media bereiken we een
miljoenenpubliek voor
kinderrechten.

Wat willen we in 2020 bereiken?
De positionering als een brede
kinderrechtenorganisatie die zich onderscheidt door
de juridische kennis die in huis is wordt versterkt. We
willen ons (online) bereik vergroten en elke week in
de media aanwezig zijn als expertorganisatie op een
kinderrechtelijk gebied. We gaan ons mediabereik
vanaf 2020 nog beter monitoren. We vragen in een
campagne meer aandacht voor inclusief onderwijs.
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Kwartaal 4 | 29 december
Afsluitsregeling Kinderpardon biedt (nog) geen oplossing voor kinderen die
langer dan vijf jaar in NL leven. De regeling zou dit bieden. Het is in strijd met
de regeling wanneer vervolgens een groot aantal kinderen wordt afgewezen.

9.552 weergaven
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9. FONDSENWERVING

Ons belangrijke werk voor kinderen is niet mogelijk zonder
de benodigde financiering. Samen met onze nationale en
internationale partners en netwerken streven we naar voldoende financiering om ons in te spannen voor:
• gelijke rechten en gelijke kansen voor alle kinderen
• het stoppen van geweld tegen kinderen
We werven actief fondsen bij:
• institutionele donoren en overheden
• bedrijven, fondsen en stichtingen
• particulieren (in beperkte mate)
Overheden
Defence for Children ontvangt ieder jaar financiering van
diverse ministeries, waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Daarnaast ontvangen we financiering van
de Europese Unie.
Zo financiert de Europese Unie het project Alert Actors
Report. Hierin verbeteren we de alertheid van reizigers en
(toekomstige) professionals in de reis- en toerismesector
op seksuele uitbuiting van kinderen. Dit doen we samen
met onze samenwerkingspartners in Nederland, Duitsland,
Oostenrijk, België en Frankrijk door middel van het doen
van onderzoek, training van (toekomstige) toerismeprofessionals en het voeren van campagnes. Ook zetten we in op
het verbeteren van de kwaliteit van laagdrempelige meldpunten voor het melden van seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme.

BATEN PER INKOMSTENBRON

In het project Child Protection Systems Strengthening for
Children in Conflict with the Law ondersteunen we de versterking van het kinderbeschermingssysteem voor kinderen
die in aanraking komen met politie en justitie. Dit doen we
in Oekraïne, Georgië, Albanië en Kosovo, in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties en de nationale
overheid. Dit valt onder het Matra 2017 – 2020 programma
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 2019 bedroeg
de bijdrage van het ministerie € 505.831.
In het project Together for the Protection of Children in
Tourism werken we samen met partners uit ons ECPAT-netwerk: ECPAT-Mexico in Cancun en ECPAT-International in
Phuket in Thailand aan de bescherming van kinderen in
deze toeristische oorden. Dit project wordt gefinancierd
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
via het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van het ministerie
van Buitenlandse Zaken, TUI en TUI Care Foundation. We
ontvangen via deze weg in 2019 een bijdrage van € 171.933.
Wij voeren dit project uit in samenwerking met reisorganisatie TUI.
Het Girls Advocacy Alliance programma wordt uitgevoerd in
tien landen en is een vijfjarige strategische samenwerking
tussen Plan International Nederland (penvoerder), Terre des
Hommes, Defence for Children – ECPAT en het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Defence for Children werkt in dit
project samen met lokale partners van zowel Defence for
Children als ECPAT in Sierra Leone, Liberia, Ghana en
Ethiopië. Het programma is in 2016 gestart en loopt tot en
met 2020. Defence for Children besteedt in 2019 met de
lokale samenwerkingspartners een bedrag van ongeveer
€ 950.109.

Tabel 4: Baten 2019 per inkomstenbron, bedragen in euro’s
2019

2018

2017

Baten van particulieren

46.089

47.120

76.457

Baten van bedrijven

44.660

38.303

31.000

867.756

849.340

500.000

Baten van subsidies van overheden

2.372.255

2.820.475

1.245.492

Baten van andere organisaties zonder winststreven

1.374.282

1.700.066

1.286.959

12.269

7.761

1.779

4.717.311

5.463.065

3.141.867

Baten van loterijorganisaties

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Totaal
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In het Down to Zero programma wil Defence for Children
– ECPAT samen met Terre des Hommes (penvoerder), Plan
International Nederland, Free a Girl en ICCO Cooperation
in tien landen wereldwijd seksuele uitbuiting stoppen. Dit
programma is een vijfjarige strategische samenwerking met
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is gestart in
2016 en loopt tot en met 2020. Jaarlijks besteedt Defence
for Children € 552.000 aan dit programma.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert Defence for Children met circa € 200.000 per jaar om
in Nederland voorlichting te geven over kinderrechten. Dit
maakt mede de website kinderrechten.nl mogelijk.

ANDERE ORGANISATIES ZONDER
WINSTSTREVEN

Nationale Postcode Loterij
Defence for Children ontvangt, als vaste beneficiënt van de
Nationale Postcode Loterij, in 2019 weer een mooie jaarbijdrage van € 500.000. Dit bedrag is een enorme steun
voor ons werk voor kinderrechten. Hiervoor willen wij de
deelnemers van de Nationale Postcode Loterij hartelijk
bedanken.
Daarnaast ontvangen we in 2019 maar liefst € 1.485.000
voor het project ‘Lost in Europe’ om ons samen met Free
Press Unlimited in te zetten om kinderen die op de vlucht
zijn te beschermen en de stilte rondom vermissing te doorbreken. Dit is een mooie aanvulling op onze Kinderrechtenhelpdesk voor vluchtelingenkinderen in Europa die we met
steun van de Postcode Loterij zijn gestart in Griekenland
en Italië om met onze kennis en expertise op het gebied
van juridische hulpverlening op basis van kinderrechten te
geven aan vluchtelingenkinderen.

Defence for Children is uniek in haar aanbod van juridische
expertise op het gebied van kinderrechten. Om deze reden
werken organisaties zoals UNICEF Nederland, Stichting
Kinderpostzegels Nederland en Het Gehandicapte Kind met
ons samen en ondersteunen zij onze Kinderrechtenhelpdesk
op financieel gebied. Verder werken we ook samen met
diverse andere organisaties op het terrein van lobby en
onderzoek, zoals met Save the Children en Augeo. Tegen
betaling geven we tevens kinderrechtenvoorlichting en
-advies aan een verscheidenheid van organisaties zoals het
NJi, Halt en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
Daarnaast ondersteunen verschillende vermogensfondsen
ons werk, zoals Adessium Foundation, Stichting Dioraphte,
Janivo Stichting en Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.
We zien deze relatie als een onmisbare steun om de situatie van kinderen op diverse terreinen aan te pakken en bij
te dragen aan structurele verbeteringen. In 2019 financierden de vermogensfondsen ons met in totaal € 528.824.

“Als goede doelen loterij ondersteunen wij
inmiddels 107 organisaties die zich inzetten
voor een groene en rechtvaardige wereld met
een vaste jaarlijkse bijdrage.
Sinds 2010 steunen wij Defence for Children
in hun strijd tegen kinderrechtenschendingen.
Wij zijn er trots op dat wij, dankzij onze
deelnemers, in 2019 een extra bijdrage
konden geven aan ‘Lost in Europe’. Met dit
project krijgen de duizenden kinderen die
jaarlijks vermist worden en voor een deel in
handen vallen van criminele netwerken en
mensenhandelaren een gezicht. Defence for
Children ondersteunt de vluchtelingenkinderen
met juridische hulp en zet het probleem op
de politieke agenda”.

Foto: Postcode Loterij ambassadeur Nicolette van Dam
overhandigt jaarlijkse bijdrage aan directeur-bestuurder
Mirjam Blaak.

Margriet Schreuders, hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij licht toe
waarom de Postcode Loterij graag bijdraagt aan het werk van Defence for Children.

Particulieren en bedrijven
Een klein aantal particulieren en enkele bedrijven ondersteunen op maandelijkse basis of incidenteel ons werk. In
2019 was dit: € 90.749.
CBF-keurmerk
In 2016 krijgt Defence for Children het CBF-keurmerk. Om
dit te behouden, zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk geld
wordt besteed om kinderen te helpen.
ANBI-status
Defence for Children is door de overheid erkend als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Defence for
Children betaalt geen belasting over het bedrag dat wordt
geschonken en kan zo haar budget optimaal aan haar
doelstelling besteden.
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10. SAMENWERKING

Om veranderingen te bewerkstelligen om kinderrechten te
waarborgen is samenwerken met collega-organisaties van
groot belang. Samenwerken leidt tot meer impact, samen
hebben we meer kennis en invloed. Bovendien vergroten
we onze slagkracht doordat we een bredere achterban
kunnen betrekken en meer maatschappelijk draagvlak
kunnen creëren. Bijdragen van zowel onze officiële partners
als onderstaand als van gelegenheidspartners zijn onmisbaar voor het investeren in een rechtvaardige toekomst
voor kinderen.

In 2019 worden met
80 ngo’s en kinderrechten
instituten 30 kinderrechten
kwesties in Nederland
geagendeerd bij het
VN-Kinderrechtencomité.

Gelijke rechten, gelijke kansen
Onder de strategische pijler ‘Gelijke rechten, gelijke kansen’
werken we in verschillende verbanden samen om het verschil
te maken voor kinderen die in armoede opgroeien, inclusief
onderwijs en voor vluchtelingen- en migrantenkinderen.

Tabel 5: Samenwerkingsverbanden (1/3)

Speaking Minds
Samenwerkingspartners

Save the Children en Stimulansz

Doel

zorgen dat gemeenten kinderen en jongeren betrekken bij de vorming van
armoedebeleid

Financier

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Platform In1school
Samenwerkingspartners

alle pioniers die zich inzetten voor inclusief onderwijs: scholen, leraren, ouders en
andere stakeholders

Doel

het inclusiever maken van klassen, scholen en het onderwijssysteem

Financier

het Gehandicapte Kind en FNO

Platform Mensenrechteneducatie
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Samenwerkingspartners

Amnesty International, UNICEF Nederland, NJCM, Movies That Matter, Kompass en
Nationaal Comité 4 en 5 mei

Doel

om kinder- en mensenrechteneducatie een structurele plaats te geven in het
onderwijs

Financier

leden van het platform
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Breaking Barriers en GGZ in het onderwijs
Samenwerkingspartners

FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief en Stichting Nederlands Centrum Onderwijs
en Jeugdzorg (NCOJ)

Doel

passend onderwijs bieden rekening houdend met de specifieke behoeften van
leerlingen met een chronische aandoening

Financier

FNO

Ik blijf hier
Samenwerkingspartners

Augeo Foundation, ASKV Steunpunt Vluchtelingen, DeGoedeZaak, Dokters van
de Wereld, Het Vergeten Kind, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Plan International
Nederland, Stichting LOS, Terre des Hommes, VluchtelingenWerk Nederland en
wetenschappers

Stop geweld tegen kinderen
Onder de strategische pijler ‘Stop geweld tegen kinderen’ werken we in verschillende verbanden samen om seksuele
uitbuiting te bestrijden, met extra aandacht voor geweld tegen meisjes. Met het stimuleren van kindvriendelijke
procedures ondersteunen we minderjarige slachtoffers van geweld.
Tabel 6: Samenwerkingsverbanden (2/3)

Girls Advocacy Alliance
Samenwerkingspartners

Plan International Nederland (penvoerder), Terre des Hommes en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken

Doel

het uitbannen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en het versterken van hun
economische kansen in de samenleving door middel van lobby en pleitbezorging

Financier

het ministerie van Buitenlandse Zaken

Doel

dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, nadat zij een verblijfsaanvraag
hebben gedaan, een verblijfsvergunning krijgen

Girls Not Brides Nederland

Financier

leden van de coalitie

Samenwerkingspartners

Amref Flying Doctors, CHOICE for Youth and Sexuality, Dance4Life, Fier, International
Child Development Initiatives (ICDI) , Save the Children, Stichting Kinderpostzegels
Nederland, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Rutgers, Simavi, , Terre des
Hommes, The Hunger Project, Women Win en Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang
en Achterlating

Doel

stoppen van kindhuwelijken

Financier

leden van de groep

Europese Kinderrechtenhelpdesk
Samenwerkingspartners

European Lawyers on Lesvos (ELIL), ARSIS, Defence for Children Italy, Greek Council
for Refugees, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Association for Legal Intervention
Poland, Irish Refugee Council, Swedish Refugee Advice Centre

Doel

de situatie van kinderen op de vlucht verbeteren door middel van individuele
juridische hulpverlening en pleitbezorging op nationaal en Europees niveau.

Financier

Nationale Postcode Loterij

Geen Kind in de Cel
Samenwerkingspartners

Amnesty International, VluchtelingenWerk Nederland, UNICEF Nederland,
Kinderpostzegels, Kerk in Actie, INLIA en Stichting LOS

Doel

voorkomen dat migrantenkinderen worden opgesloten

Financier

leden van de coalitie

Platform 6/2
Samenwerkingspartners

Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos Expertisecentrum
Gezondheidsverschillen, Amref Flying Doctors en Plan International Nederland

Doel

stoppen van meisjesbesnijdenis

Financier

leden van het Platform

WO=MEN, The Dutch Gender Platform
Samenwerkingspartners

Action Aid, Both Ends, VNV International, ICCO, KIT, Mama Cash, Mensen met een
Missie, Nederlandse Vrouwenraad, Plan International, Platform Vrouwen en
Duurzame Vrede, Stichting Palestine Link, Women Engage for a Common Future
(WECF), Women’s International League for Peace en Freedom (WILPF)

Doel

nationaal platform voor gendergelijkheid en empowerment van meisjes en vrouwen
leden van de groep

Stuur ze niet terug
Samenwerkingspartners

Amnesty International, Cordaid, DeGoedeZaak, Don’t send Afghans back,
Kerk in Actie, Oxfam, PAX, Save the Children, Stichting INLIA, Stichting LOS,
UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland

Doel

de Nederlandse overheid laten stoppen met het uitzetten naar Afghanistan,
een land in oorlog

Financier

Financier

Adessium en leden van de coalitie

Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting

Kind in azc

Samenwerkingspartners

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Fier en Terre des Hommes

Doel

seksuele uitbuiting van kinderen in Nederland stoppen
Adessium Foundation, Stichting Janivo en andere fondsen

Samenwerkingspartners

UNICEF Nederland, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie, Warchild,
Stichting de Vrolijkheid en Save the Children

Financier

Doel

situatie van kinderen in asielzoekerscentra in lijn brengen met het
VN-Kinderrechtenverdrag

Down to Zero

Financier

leden van de coalitie
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Samenwerkingspartners

Terre des Hommes (penvoerder), Plan International Nederland, Free A Girl,
ICCO Cooperation en het ministerie van Buitenlandse Zaken

Doel

stoppen van seksuele uitbuiting van kinderen in de tien programmalanden

Financier

ministerie van Buitenlandse Zaken
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Together for the protection of children in tourism

Verder zijn we onderdeel van:

Samenwerkingspartners

TUI Care Foundation, TUI en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Tabel 7: Samenwerkingsverbanden (3/3)

Doel

stoppen van seksuele uitbuiting van kinderen door toeristen en reizigers in Cancun
(Mexico) en Phuket (Thailand)

Kinderrechtencollectief
Samenwerkingspartners

NJR, UNICEF Nederland, Save the Children, Kinderpostzegels en Terre des Hommes

TUI Care Foundation en ministerie van Buitenlandse Zaken

Doel

de rechten van kinderen in Nederland waarborgen

Financier

leden van het collectief

Financier
Alert Actors Report
Samenwerkingspartners

ECPAT België, ECPAT Duitsland, ECPAT Frankrijk ECPAT Oostenrijk,

Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking (KROS)

Doel

reizigers, toeristen en (toekomstige) toerismeprofessionals weten hoe ze seksuele
uitbuiting van kinderen door toeristen en reizigers kunnen herkennen en melden

Samenwerkingspartners

Financier

European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme

Aflatoun, Edukans, Liliane Fonds, NJR, Plan International Nederland,
Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Red een Kind, Terre des Hommes,
UNICEF en War Child

Doel

positie van kinderen in ontwikkelingslanden en noodsituaties verbeteren en
kinderrechten centraal stellen in het Nederlandse buitenlandbeleid

Financier

leden van de groep

Don’t Look Away
Samenwerkingspartners

het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Koninklijke Marechaussee, de politie, de
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de ANVR,
TUI Benelux, Corendon, Footprint Travel, Terre des Hommes, Plan International
Nederland en Free a Girl

Doel

reizigers, toeristen en professionals in de reis- en toeristenbranche melden
vermoedens van kindermisbruik door toeristen en reizigers

Financier

ministerie van Justitie en Veiligheid

Child protection strengthening for children in conflict with the law
Samenwerkingspartners

All-Ukrainian Foundation on Children’s Rights (AUFCR), de Public Health Foundation
of Georgia (PHF), Terre des Hommes Albania, Terre des Hommes Kosovo en de Raad
voor de Kinderbescherming en het Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Doel

kinderbeschermingssystemen versterken voor kinderen die met het strafrecht in
aanraking komen in lijn met relevante internationale en Europese kinderrechtelijke
normen

Financier

ministerie van Buitenlandse Zaken

Child Friendly Justice in Action
Samenwerkingspartners

Defence for Children België, Defence for Children Tsjechië, Defence for Children
Spanje, Defence for Children Italië, Defence for Children World Service,
Defence for Children Frankrijk en ECPAT Frankrijk

Doel

procedures in Europa voor migrantenkinderen in lijn brengen met kindvriendelijke
uitgangspunten

Financier

Europese Commissie, als onderdeel van het Erasmus+ programma

Partos
Samenwerkingspartners

onder andere CARE, Cordaid, Edukans, Free Press Unlimited, HIVOS, Kinderpost
zegels, OXFAM, PAX, Red een Kind, RNW Media, Save the Children, SOS Kinderdorpen,
Simawi, VSO, War Child, Wilde Ganzen, Women Win en Young Africa

Doel

onderlinge uitwisselingen en versterking voor effectievere ontwikkelings
samenwerking

Financier

leden van de groep

Breed Mensenrechten Overleg (BMO)
Samenwerkingspartners

Amnesty International, COC Nederland, Cordaid, Free Press Unlimited, Hivos,
Justice and Peace, Arisa, Lawyers for Lawyers, Nederlands Helsinki Comité,
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Oxfam Novib, Peace Brigades
International, PAX, RNW Media en International Campaign for Tibet.

Doel

voorkomen en tegengaan van de afnemende ruimte voor maatschappelijke
organisaties en mensenrechtenverdedigers

Financier

leden van de groep

Capisce
Samenwerkingspartners

ECPAT Frankrijk (coördinator), ECPAT België, ECPAT Italië en EULITA

Doel

bescherming slachtoffers kinderhandel in strafrechtelijke procedures

Financier

Europese Unie via het AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund

Better Care Network Netherlands
Samenwerkingspartners

Wilde Ganzen, Wereldkinderen, Wereldouders, Kinderperspectief, SOS Kinderdorpen,
ICCO & Kerk in actie, Stichting Red een Kind en Free a Girl

Doel

hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden verbeteren
en de Richtlijn voor alternatieve zorg promoten.

Financier

leden van het netwerk
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11. BEHEER EN ORGANISATIE

Defence for Children wil dat kinderrechten werkelijkheid
worden voor alle kinderen in Nederland en wereldwijd. Op
ons kantoor in Leiden zetten onze gedreven, professionele
medewerkers zich dagelijks onverstoorbaar in om het verschil
te maken voor kinderen. Om dit mogelijk te maken is Defence
for Children continu bezig voldoende fondsen te werven om
het werk te financieren. Dit is een uitdaging waarvoor we
ieder jaar weer staan. Dus ook in 2019.
Het jaar 2019 is in verschillende opzichten een bijzonder
jaar: we hebben een nieuwe bestuurder en we moeten
bezuinigen. Het lukt ons te bezuinigen op de uitgaven en
voldoende financiering voor onze werkzaamheden binnen
te halen, waardoor we het jaar afsluiten met een klein
positief resultaat van 837 euro. Dit is een stap in de goede
richting, maar het blijft een uitdaging ervoor te zorgen dat
we structurele inkomsten en uitgaven terugbrengen naar
een solide financiële basispositie.

PERSONEEL
In 2019 daalt de personele bezetting van 33 fte naar 28
fte. Op 31 december 2019 heeft Defence for Children 34
medewerkers in dienst. Het aantal medewerkers met een
vast dienstverband blijft in 2019 met 22 medewerkers gelijk
aan 2018. Het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband neemt af van 19 naar 12 medewerkers.
Verschillende stagiairs verlenen in 2019 hun medewerking
aan de activiteiten van Defence for Children. Het team
Jeugdrecht begeleidt acht stagiairs, team Kinderrechten en
Migratie vier, team Kinderrechten en Seksuele Uitbuiting
vier, het Kinderrechtencollectief één en team Communicatie
twee. De stagiairs krijgen een bescheiden stagevergoeding.
Ook krijgt een aantal studenten de mogelijkheid hun afstudeeropdracht bij Defence for Children te doen. Waar het
kan, zetten we vrijwilligers in. In 2019 hebben we drie vaste
vrijwilligers die elke week een bijdrage leveren aan de doelstelling van de organisatie. Andere vrijwilligers worden
geworven voor werkzaamheden rond events en acties.

De jongeren van de aan ons verbonden Youth Group, met
in 2019 vier leden, zetten zich vrijwillig in om de kennis in
de maatschappij te vergroten en bewustwording te creëren
voor kinderrechten. Zij gaan hiervoor in gesprek met kinderen, studenten en professionals, organiseren bijeenkomsten
en beheren hun eigen sociale mediakanalen. De negen ‘ik
blijf hier-jongerenambassadeurs’ hebben zelf jarenlang
gestreden voor hun kinderrechten. Uiteindelijk kregen zij
na jarenlange onzekerheid een verblijfsvergunning. Nu
zetten zij zich vrijwillig in voor gewortelde kinderen zonder
verblijfsvergunning.
Inclusieve organisatie
Defence for Children streeft ernaar een inclusievere organisatie te worden. De organisatie zet zich in voor een personeelsbestand met een diversiteit aan achtergronden.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage daalt van 4,52% in 2018 naar
4,04% in 2019. We hebben in 2019 onder meer te maken
met een langdurig zieke bestuurder. Het personeelsbeleid
is erop gericht om medewerkers na herstel, in overleg met
de bedrijfsarts, met een weloverwogen aanpak te laten
re-integreren in de eigen functie.

Nederland bekrachtigde het
VN-Kinderrechtenverdrag op
8 maart 1995. Er zijn 196
landen partij bij het
VN-Kinderrechtenverdrag,
het enige land ter wereld
dat het Verdrag niet heeft
geratificeerd is de Verenigde
Staten.

Tabel 8: Personele bezetting (fte)
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2019

2018

2017

2016

2015

Aantal medewerkers jaareinde

34

41

34

29

31

Aantal fte’s jaareinde

28

33

29

25

26
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Loopbaanontwikkeling
Gemotiveerde medewerkers zijn de motor van onze organisatie. Het is van groot belang hen in de gelegenheid te
stellen zich verder te ontwikkelen. Voor elke medewerker
reserveert de werkgever elke maand een bepaald percentage
van het brutoloon voor loopbaanontwikkeling. De opbouw
is gemaximaliseerd tot 36 maanden. De manager en de
medewerker bespreken de scholingsbehoefte van de medewerker in de functionerings- en beoordelingssystematiek.
Programmamanagers stimuleren medewerkers te blijven
leren en zich te blijven ontwikkelen. In 2019 maken veertien
medewerkers gebruik van het loopbaanbudget voor een
totaalbedrag van € 14.286. Dit wordt besteed aan coaching,
het volgen van workshops, taallessen en bijscholing gericht
op de huidige functie.

Mirjam Blaak
Vanaf 1 juli 2019 wordt Mirjam Blaak aangesteld als de
nieuwe bestuurder. De bestuurder is vanaf 1 juli 2019
ingeschaald in schaal 15, periodiek 11 en heeft een parttime
dienstverband van 32 uur per week. We vermelden het
salaris gedurende het hele jaar omdat zij voor 1 juli 2019
naast de uitvoering van inhoudelijke projecten als plaatsvervangend bestuurder bestuurstaken heeft uitgevoerd.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Vier medewerkers van Defence for Children zijn gediplomeerd
bedrijfshulpverlener. Zij dragen, met de bedrijfshulpverleners
van de andere organisaties in het Kinderrechtenhuis, de
verantwoordelijkheid voor de eerste hulp aan de gebruikers
van het pand en zijn verantwoordelijk voor een veilige ontruiming indien nodig. Naast de BHV-ers zijn er ook twee
medewerkers gediplomeerd EHBO-er.
Beloning
Defence for Children volgt de cao Sociaal Werk, heeft een
eigen personeelsreglement en een eigen salarisregeling
die is afgeleid van de cao. Voor de vergoeding reiskosten
woon-werkverkeer hanteert Defence for Children de praktische regeling van de Belastingdienst. Werknemers zijn
deelnemer in het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn.
Salaris bestuurder
Het salaris van de bestuurder van Defence for Children is
gebaseerd op de cao. Vanaf 1 juli 2019 is er een wisseling
van bestuurder.
Aloys van Rest
De bestuurder is in 2019 ingeschaald in schaal 15, periodiek
U1 en heeft tot het einde van zijn contract een volledig
dienstverband van 36 uur per week. In 2019 is bestuurder
Aloys van Rest afwezig en wordt hij vervangen door een
plaatsvervangend bestuurder.
Tabel 9: Salaris Aloys van Rest (jaarinkomen), bedragen in euro’s
2019

2018

Bruto loon

71.756

93.666

Individueel Keuzebudget

13.403

17.633

Totaal jaarinkomen

85.160

111.299

SV Lasten

8.355

10.912

Pensioen (werkgeversdeel)

9.013

11.875

102.528

134.086

Totale bezoldiging
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Tabel 10: Salaris Mirjam Blaak (jaarinkomen), bedragen in euro’s
2019

2018

Bruto loon

73.062

49.393

Individueel Keuzebudget

12.612

8.908

Totaal jaarinkomen

85.674

58.301

SV Lasten

11.140

9.093

7.418

5.410

104.232

72.804

Pensioen (werkgeversdeel)
Totale bezoldiging

Zowel het salaris van bestuurder Aloys van Rest als van
Mirjam Blaak zijn binnen de norm van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector. De beloning van de bestuurder(s) voldoet eveneens
aan de regeling beloning directeuren van Goede Doelen
Organisaties. De functie van bestuurder(s) heeft een
BSD-score van 420 punten, waarmee de functie in groep
H valt. Daarbij hoort in 2019 een maximaal jaarsalaris van
€ 121.708,- exclusief pensioen.
Personeelsvertegenwoordiging
De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat in 2019
uit vijf leden. In 2019 overlegt de PVT drie keer met de
plaatsvervangend bestuurder en een keer met de nieuwe
bestuurder. De PVT en de (plaatsvervangend) bestuurder
bespreken onder andere de gevolgen van de langdurig ziekte
bestuurder, het jaarverslag en de jaarrekening 2018, het
jaarplan en de begroting 2020. Naast de PVT heeft Defence
for Children ook een intern vertrouwenspersoon.
Verzekeringen
Defence for Children vindt het belangrijk dat haar medewerkers en bestuurders in een veilige omgeving werken. Daarom
heeft de organisatie diverse personeelsverzekeringen als
algemene verzekeringen afgesloten om verschillende risico’s
af te dekken en de continuïteit te waarborgen. Het gaat om
de volgende verzekeringen:
• ongevallenverzekering voor werknemers/vrijwilligers;
• zakenreisverzekering voor werknemers en derden;
• aansprakelijkheidsverzekering;
• brand- en diefstalverzekering voor de inventaris;
• bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
• ziekteverzuimverzekering.
Klachtenregeling
We werken continu aan het verbeteren van ons werk, maar
als er klachten zijn is er een klachtenregeling. We nemen

klachten serieus, behandelen ze vertrouwelijk en trekken
er lering uit. De klachtenregeling staat op de website. Een
klachtenregeling voor onze internationale partnerorganisaties maakt onderdeel uit van het partnercontract. We kregen
in 2019 één klacht. Deze is volgens de procedure afgehandeld.
Kinderbeschermingsbeleid in de organisatie
Defence for Children voert een actief kinderbeschermingsbeleid dat toeziet op het voorkomen van schade aan kinderen in de uitvoering van ons werk en zet uiteen op welke
wijze de organisatie reageert op wangedrag. De Child Protection Officer geeft advies, houdt het beleid bij en traint
medewerkers, vrijwilligers en stagiairs. Van alle medewerkers,
stagiairs en vrijwilligers is een Verklaring omtrent het Gedrag
Natuurlijke Personen aanwezig. Er zijn in 2019 geen signalen geweest van wangedrag ten aanzien van kinderen of
van (onbedoeld) schade toebrengen aan kinderen.
Reisveiligheidsbeleid
Het reisveiligheidsbeleid beschermd alle medewerkers die
naar het buitenland reizen. Onze Safety and Security Officer
coördineert dit beleid. Hij onderhoudt contact met medewerkers die op reis gaan voor Defence for Children. De
programmamanagers en bestuurder verzorgen de monitoring
tijdens de dienstreizen. In 2019 vindt er geen veiligheidstraining plaats, deze wordt in 2020 weer georganiseerd.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
We vinden dat kinderen recht hebben op een schone en
eerlijke wereld. Daarom maken wij ook onze eigen bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk. We beperken de energiekosten en gebruiken zo min mogelijk papier. Daarnaast gaan
we, bij de aanschaf van allerlei producten die nodig zijn voor
de bedrijfsvoering, bewust om met milieubelasting en kiezen
we zo veel mogelijk voor duurzame oplossingen.
Integriteitssysteem
Defence for Children heeft strikt beleid gericht op preventie,
signalering en handhaving van grensoverschrijdend gedrag,
machtsmisbruik en bredere integriteitskwesties, zoals
kinderbescherming. In het licht van de discussie over misstanden in de goede doelen sector hebben we in 2019 ons
integriteitssysteem verder versterkt en gaan we hiermee
verder in 2020. In 2019 stellen we een integriteitsfunctionaris aan en gaan we aan de slag met de ontwikkeling van
een algemene gedragscode.
Partnerbeleid
Defence for Children houdt in 2019 het partnerbeleid
opnieuw tegen het licht en past dit aan waar nodig. Dit
beleid richt zich op de programma’s waarbij wij internationale
partnerorganisaties financieel ondersteunen. Het beschrijft
onder andere de procedure met betrekking tot de selectie
en beoordeling van potentiële partnerorganisaties.
Project monitoring en evaluatie
We verbeteren ons werk elke dag weer. Wanneer we projec-
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ten en programma’s ontwikkelen, maken we zo mogelijk
een Theory of Change of Logical Framework. Daarin zetten
we systematisch uiteen wat onze doelstellingen, doelgroepen, impact, uitkomsten, output, activiteiten en resultaten
zijn en hoe die met elkaar samenhangen.
We monitoren, evalueren en leren doorlopend. Dit proces
start bij het ontwikkelen van projecten en programma’s. Bij
het uitvoeren van projecten reflecteren we aan de hand van
voortgangsrapportages. We zetten geleerde lessen waar
nodig en mogelijk om in aanpassingen. Deze nemen we
mee in de opzet en uitvoering van nieuwe projecten en
programma’s. De lessen en ervaringen delen we binnen de
eigen organisatie in Nederland, onze internationale netwerken en soms op externe fora in binnen- en buitenland. Zo
heeft de opgedane kennis en ervaring zo veel mogelijk
bereik.
In bepaalde projecten en programma’s gaat Defence for
Children een contractuele relatie aan met een derde partij,
om een (deel van een) project of programma uit te voeren.
Voordat we een contract aangaan met een derde partij,
voeren we een uitgebreide assessment van de capaciteiten
en bedrijfsvoering van de organisatie uit. De project- en
programmamedewerkers van Defence for Children houden
regelmatig contact met de projectpartners. In internationale
projecten en programma’s bezoeken de medewerkers periodiek de projectpartners en geven zij extra ondersteuning
waar nodig. Zo borgen we de kwaliteit en de voortgang van
de programma’s, sturen we bij wanneer nodig en houden
we de donor op de hoogte.
In een deel van onze projecten en programma’s is capaciteitsopbouw van onze partnerorganisaties een belangrijke
component. Vanuit onze eigen expertise als kinderrechtenorganisatie ondersteunen wij onze partners bij het versterken van hun organisatie. Aandachtspunt in de projecten en
programma’s is een zorgvuldige bedrijfsvoering volgens de
kwaliteitsstandaarden die wij stellen. We zijn hier zeer alert
op en grijpen in als het niet goed gaat. Samen met onze
projectpartners werken we dan aan oplossingen en verbeteringen. Mochten onze inspanningen niet leiden tot verbetering, dan kan dit leiden tot stopzetting van de samenwerking met een projectpartner.
Diverse zaken in de uitvoering van projecten en programma’s
vragen voortdurend aandacht, dit maakt onderdeel uit van
het projectmanagement. Het komt voor dat er problemen
ontstaan in de uitvoering van een project die bijzondere
aandacht vragen en zodanig zijn dat ze de uitvoering van
het project belemmeren. Dit maakt ingrijpen met speciale
maatregelen soms noodzakelijk. In 2019 is dit ook het
geval. Problemen bij enkele projectpartners vragen onze
extra aandacht en inzet. Bij een van deze projectpartners
laten we eind 2018 een onafhankelijk organisatie-assessment uitvoeren. We vragen de projectpartner de geconstateerde problemen in management en governance aan te
pakken binnen een door ons voorgesteld tijdspad. Hier
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slaagt de projectpartner niet in. Dit leidt tot stopzetting van
de samenwerking in 2019. Bij een andere projectpartner
constateren we gebrekkige governance en ervaren we problemen in de communicatie. We komen niet tot een oplossing en besluiten de samenwerking in 2019 stop te zetten.
De problemen in de samenwerking met deze projectpartners
bieden ons diverse leer- en verbeterpunten voor onze interne
organisatie, die we in 2019 direct hebben opgepakt. Met
deze leer- en verbeterpunten gaan we ook in 2020 verder.
Zo willen we een organisatiebreed project monitoring en
evaluatiesysteem ontwikkelen en implementeren.
Databeveiliging en privacy
In 2019 vergroten we de bewustwording onder medewerkers
over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
en zorgen we voor verdere ontwikkeling van beleid en procedures. De Functionaris Gegevensbescherming geeft
hierbij advies.
Gevolgen coronavirus
Al is dit het jaarverslag van 2019, we kunnen niet om de
gevolgen van het coronavirus heen. Eind februari 2020
breekt het virus uit in Nederland. Dit zorgt voor diverse
uitdagingen voor Defence for Children. Reizen naar het
buitenland worden stopgezet. Evenementen en bijeenkomsten worden geannuleerd. En vanaf 13 maart 2020 werken
alle collega’s vanuit huis. De kinderopvanginstellingen en
scholen gaan dicht en een deel van de collega’s moet thuis
werken combineren met de opvang van hun kinderen of het
geven van thuisonderwijs.
Het coronavirus heeft belangrijke gevolgen voor Defence
for Children. Ten eerste zien we een directe invloed op de
planning van onze projecten in Nederland en de internationale projecten. Activiteiten worden uitgesteld, maar waar
kan zoeken we alternatieve manieren om een training of
expertmeeting toch te kunnen organiseren. Dit doen we zo
veel mogelijk digitaal.
Het is onvermijdelijk dat het coronavirus financiële gevolgen
heeft voor de organisatie. Op de korte termijn verwachten
we dat door een gewijzigde planning in projecten niet alle
financiering in 2020 besteed kan worden. Dit geldt niet
alleen voor de projecten die wij zelf uitvoeren, maar ook
voor de projecten die door onze projectpartners worden
uitgevoerd. De vertraging leidt tot minder projectuitgaven
en daarbij ook tot minder projectinkomsten dan we hebben
ingeschat in de jaarplanning van 2020. Daarnaast verwachten we in 2020 minder ureninkomsten omdat een deel van
de collega’s die thuiswerken combineert met de opvang
van hun kinderen, niet in staat is om alle contracturen te
maken. Deze kosten drukken op de begroting van de organisatie in 2020. We verwachten echter dat we deze extra
kosten op kunnen vangen en dat we in 2020 geen gebruik
hoeven te maken van overheidssteun.
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Op de langere termijn vrezen we een economische recessie.
Een economische recessie heeft direct gevolg op de financiering van de organisatie op de langere termijn. Een economische recessie zorgt onvermijdelijk voor een teruggang
in de beschikbaarheid van fondsen bij overheden, bij vermogensfondsen en bij collega-organisaties die minder
particuliere donaties verwachten. Defence for Children zal
dan ook zo goed mogelijk in kaart brengen wat de mogelijke
gevolgen zijn en daarop zoveel mogelijk anticiperen.
Aangezien er een hoge mate van onzekerheid is over hoe
de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen, is het niet
mogelijk een redelijke schatting te geven van de totale
impact hiervan op Defence for Children. Wij verwachten
nadelige effecten als gevolg van niet kunnen uitvoeren van
een deel van de activiteiten. Op basis van de door ons
genomen maatregelen en inzicht in onze liquiditeitsontwikkeling verwachten wij dat Defence for Children de coronacrisis naar verwachting in 2020 kan doorstaan zonder
overheidssteun. Het effect dat het coronavirus heeft op de
economie heeft op de langere termijn ook effect op de
fondsenwerving. Dit vraagt om extra inzet op fondsenwerving
door de organisatie.

Via een collectieve rechtszaak die we voeren
in samenwerking met Stichting Donorkind en
advocaat Bueters komt na jarenlange strijd in
2019 voor 49 donorkinderen en hun ouders
eindelijk duidelijkheid over hun afstamming.
“Op 13 februari doet de Rechtbank in
Rotterdam een historische uitspraak in een
in de media bekende zaak omtrent de ouddirecteur van een spermakliniek. De rechter
weegt het belang van het kind om te weten
van wie je afstamt boven het recht op privacy
en anonimiteit van de donor en staat het
verwantschapsonderzoek toe. De uitspraak
van de rechtbank is belangwekkend. Voor alle
donorkinderen, ook ontstaan vóór de wet van
2004 die anoniem donorschap verbood, staat
het recht op anonimiteit van de donor sinds
deze uitspraak niet meer vanzelfsprekend
vast.”

Mirjam Blaak, directeur-bestuurder Defence for Children
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12. TOEZICHT EN BESTUUR
RAAD VAN TOEZICHT
De bestuurder is eindverantwoordelijk en legt verantwoording
af aan de Raad van Toezicht. In 2019 verandert de samenstelling van de RvT vanwege het vertrek van twee leden. Er
zijn twee nieuwe leden geworven die eind 2019 zijn geïnstalleerd. De Raad van Toezicht bestaat op 31 december
2019 uit de volgende onafhankelijke leden:
De heer H.S.M. (Holke) Wierema
Functie: Voorzitter en lid remuneratie
commissie per 4 december 2019, voor die
datum voorzitter auditcommissie
Lid sinds: 6 april 2017
Competenties: werkgeverschap, bedrijfsvoering van een stichting, kinderrechten, financieel beleid,
administratie/accountancy, jeugdbeleid, fondsenwerving/
sponsoring en personeelsbeleid
Overige functies: voormalig bestuurder Save the Children
Nederland
Mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit
Functie: Vice-voorzitter per 4 december
2019, voor die datum voorzitter remuneratie
commissie
Lid sinds: 6 april 2017
Competenties: kinderrechten, jeugdbeleid,
personeelsbeleid en netwerk publieke domein
Overige functies: plaatsvervangend lid van het College voor
de Rechten van de Mens, gemeentelijke Kinderombudsman
Rotterdam e.o. en mediator
De heer S.J.W. (Stefan) de Bruijn
Functie: Voorzitter auditcommissie per
4 december 2019, voor die datum lid auditcommissie
Lid sinds: 6 april 2017
Competenties: communicatie, bedrijfsvoering van een stichting, juridische zaken (bedrijfsmatig),
financieel beleid, jeugdbeleid en netwerk publieke domein
Overige functies: mede-oprichter en eigenaar van Castro
Communicatie en eigenaar SDB Advies
Mevrouw A.J.M. (Janet) van Bavel
Functie: Voorzitter remuneratiecommissie
Lid sinds: 27 september 2019
Competenties: werkgeverschap, jeugdbeleid,
multidisciplinaire aanpak kindermishandeling en seksuele uitbuiting
Overige functies: eigenaar van Janet van Bavel Jeugdzorgadvies, voorzitter bestuur van EOKM (Expertisebureau Online
Kindermisbruik) en lid bestuur Centra Seksueel Geweld
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Mevrouw J.A. (Janneke) van Eijk
Functie: Lid auditcommissie
Lid sinds: 27 september 2019
Competenties: werkgeverschap, jeugdbeleid,
jeugdhulpverlening, bedrijfsvoering, financiën en innovatie
Overige functies: eigenaar van Van Eijk Management, actief
in interim (project)management en coaching in het sociaal
domein en bestuurder van WNKL
Uitgetreden leden:
Mevrouw Y.C.M. (Yvette) van der Kloet
Functie: Voorzitter en lid remuneratiecommissie
Uitgetreden: 4 december 2019, aangetreden
op 6 april 2017
Competenties: werkgeverschap, bedrijfsvoering van een stichting, juridische zaken (bedrijfsmatig),
financieel beleid en personeelsbeleid
Overige functies: directielid MerweOord B.V., tevens lid RvT
Qredits en lid Ledenadviesraad Borstkankervereniging
Nederland
De heer C.J. (Kees) Bakker
Functie: Vice-voorzitter
Uitgetreden: 4 december 2019, aangetreden
op 6 april 2017
Competenties: werkgeverschap, financieel
beleid, jeugdbeleid en netwerk publieke
domein
Overige functies: onderzoeker bij het Nederlands Jeugd
instituut (NJi) en Universiteit Utrecht, voorheen voorzitter
Raad van Bestuur van het NJi.
De Raad van Toezicht vergadert in 2019 vier keer.
De belangrijkste onderwerpen op de agenda zijn:
• jaarplan en begroting 2019;
• jaarverslag en de jaarrekening 2018;
• plaatsvervanging bestuurder;
• financiële scenario’s 2020-2022;
• monitoring en control.
De leden van de Raad van Toezicht zetten hun ervaring en
kennis belangeloos in. Zij ontvangen geen vergoeding voor
hun functie. Reiskosten die gemaakt worden voor Defence
for Children kunnen worden gedeclareerd. Dit heeft geen
van de leden gedaan in 2019.
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De Raad van Toezicht heeft twee commissies:
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht
over de honorering van de bestuurder op basis van functioneren en geldende regelgeving. De commissie houdt
minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek met
de bestuurder. Ook spreekt ze minimaal één keer per jaar
de Personeelsvertegenwoordiging over het functioneren van
de bestuurder.
Auditcommissie
De auditcommissie houdt toezicht op de financiële voortgang
van de organisatie. De auditcommissie komt in 2019 vijf
keer samen. De bestuurder en het hoofd financiën bespreken als deelnemers het gevoerde financiële beleid met de
auditcommissie. Deze rapporteert haar bevindingen aan
de Raad van Toezicht.

BESTUUR
De statuten leggen de bestuurlijke verantwoordelijkheid
binnen de organisatie neer bij de bestuurder. Deze bestaat
uit één persoon. In 2019 is Aloys van Rest afwezig en wordt
hij vervangen door plaatsvervangend bestuurder Mirjam
Blaak. . Vanaf 1 juli 2019 volgt zij hem op als bestuurder.
Zij wordt dan tevens penningmeester van het bestuur van
Defence for Children International.

VERANTWOORDINGSVERKLARING
Als uitgangspunt voor deugdelijk bestuur onderschrijft
Defence for Children de drie principes van het CBF, waarover
de bestuurder verantwoording aflegt:
• scheiding tussen toezicht houden, besturen en
uitvoeren;
• effectiviteit en efficiëntie van bestedingen;
• omgang met belanghebbenden.
Toezicht houden
De toezichthoudende taak behoort toe aan de Raad van
Toezicht, zij:
• benoemt en ontslaat bestuurder;
• monitort en beoordeelt jaarlijks het functioneren
van de bestuurder;
• stelt de accountant aan;
• stelt de auditcommissie in;
• beslist over statuten, strategische beleidsdocumenten, het Reglement van de Raad van Toezicht en het
bestuursreglement;
• beschikt over verder noodzakelijke middelen voor
het adequaat uitvoeren van haar taak.
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Besturen
De dagelijkse leiding en bestuur van de organisatie zijn de
verantwoordelijkheid van de statutaire bestuurder die functioneert binnen de kaders van de statuten en het bestuursreglement. De bestuurder rapporteert aan de Raad van
Toezicht over de voortgang van de organisatie.
Uitvoeren
Het managementteam, bestaande uit de bestuurder, programmamanagers en hoofd financiën, geeft leiding aan het
proces van beleidsuitvoering door de werkorganisatie en
wordt voorgezeten door de bestuurder die eindbeslissingen
neemt.

COMMUNICATIE BELANGHEBBENDEN
Een sleutelvoorwaarde voor succes is aandacht voor het
algemene publiek en de de specifieke belanghebbenden
met wie Defence for Children samenwerkt.
Kinderen en hun ouders
Met kinderen en hun ouders onderhouden we contact via:
• de Kinderrechtenhelpdesk;
• projectactiviteiten waarin kinderen betrokken worden;
• evenementen en acties waarbij kinderen aanwezig
zijn;
• onze partnerorganisaties;
• advocaten en ander professionals werkend met en
voor kinderen;
• veldbezoeken.
Parlementariërs, ministers, staatssecretarissen en
beleidsmedewerkers op verschillende ministeries
Defence for Children heeft intensief contact met de verschillende politieke partijen in de Tweede en Eerste Kamer.
Ook de relaties met beleidsmakers op de ministeries zijn
intensief. Politici en beleidsmakers waarderen de hoge
kwaliteit van het werk van Defence for Children. Zij wegen
in veel gevallen de adviezen van Defence for Children mee
in het politieke besluitvormingsproces.
Collega-organisaties
Omdat Defence for Children als juridische kennisorganisatie een unieke positie heeft in het veld van kinderrechten,
werken wij vaak samen met andere kinderrechtenorganisaties. Deze samenwerking leidt met regelmaat tot inhoudelijke afstemming van de lobby of de inzet van onze juridische
expertise bij activiteiten van collega-organisaties. Hierdoor
werken wij als kinderrechtenorganisaties effectief samen
en vormen we diverse coalities. Soms coördineert Defence
for Children het werk binnen een coalitie, maar vaker voeren
wij activiteiten uit met betrekking tot de lobby en pleitbezorging.

Donateurs
Donateurs, vrijwilligers en andere sympathisanten geven
ons werk draagvlak, legitimiteit en een financiële basis. In
onze communicatie en informatievoorziening naar deze
doelgroep gebruiken we onder meer:
• sociale media en website;
• nieuwsbrieven;
• uitingen in de media;
• het jaarverslag;
• flyers en brochures.
Institutionele donoren
Daarnaast versterken institutionele donoren en stichtingen
onze legitimiteit en financiële basis met hun vertrouwen.
Onze relatie met de ministeries van Veiligheid en Justitie,
Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Nationale Postcode
Loterij, Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Gehandicapte Kind, Save the Children, UNICEF Nederland en
zakelijke geldgevers, onderhouden we vooral via:
• samenwerking in verschillende projecten en
programma’s;
• persoonlijk contact;
• goed onderbouwde financieringsaanvragen;
• op maat gemaakte voortgangs- en evaluatierapporten.

FINANCIEEL BELEID
Effectiviteit en efficiëntie van bestedingen
De auditcommissie van de Raad van Toezicht controleert
of Defence for Children de financiële middelen effectief en
efficiënt besteedt.
Transparantie en efficiëntie
Defence for Children is afhankelijk van het vertrouwen van
ministeries, private fondsen, collega-organisaties en donateurs. Zij stellen eisen aan de financiële verantwoording en
de impact van ons werk. Om aan deze eisen te voldoen:
• voeren we maandelijks een financiële analyse uit;
• rapporteren we maandelijks aan de auditcommissie
van de Raad van Toezicht over de financiële status
van de organisatie en de stand van zaken van
lopende werkzaamheden;
• controleert de accountant de jaarrekening;
• onderzoekt de accountant, parallel aan dat proces,
de financiële en organisatorische processen.
• bundelt de accountant zijn bevindingen en aanbevelingen in een ‘Management Letter’ en biedt deze aan de
Raad van Toezicht en de bestuurder aan;
• controleert de accountant enkele grote projecten en
programma’s één keer per jaar apart;
• passen we het ‘vier-ogen’ principe toe, op papier en
bij online bankieren;
• rapporteren we voor twee grote internationale
programma’s in IATI, een applicatie die het mogelijk
maakt consistent en transparant verantwoording af
te leggen.

GELIJKE RECHTEN, GELIJKE KANSEN

Wet- en regelgeving
We houden ons strikt aan wet- en regelgeving en beleid.
We voldoen aan verschillende subsidierichtlijnen van donoren. En we volgen ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend
en passen onze processen indien nodig aan.
Interne monitoring
Defence for Children heeft een projectenadministratie- en
een urenregistratiesysteem, waarin we inkomsten en uitgaven per project bijhouden. De programmamanagers en
projectcoördinatoren van de verschillende teams monitoren
voortdurend de projectinkomsten en -uitgaven. Maandelijks
maakt het team financiën een financiële rapportage, die
besproken wordt met de bestuurder en in het managementteam. Deze maandelijkse rapportage wordt tevens gedeeld
met de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Hiermee
houden we goed zicht op de inkomsten en uitgaven. In deze
rapportages staan de realisatie versus de begroting en een
inschatting van het resultaat bij ongewijzigd beleid, een
liquiditeitsoverzicht, een fondsenwervingsoverzicht en een
projectenoverzicht met de voortgang van de projecten. Aan
de hand van deze managementrapportages worden de
financiële positie, de liquiditeitssituatie en de financieringsbehoeften besproken en waar nodig maatregelen genomen.
De huidige liquiditeitssituatie van de organisatie is op orde.
Wanneer de vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden (hoofdzakelijk projectverplichtingen) dan
komt daar een liquiditeitsratio uit van 1,13. Dit getal laat
zien dat er op korte termijn voldoende middelen zijn om
aan de verplichtingen te voldoen. Deling van de totale activa
door het vreemd vermogen x 100, laat een solvabiliteitspercentage zien van 117%. Hiermee wordt duidelijk dat de
organisatie een lage solvabiliteit heeft en het de vraag is
of de organisatie op de lange termijn aan de verplichtingen
kan voldoen. Dit onderstreept het belang van een solide
financiële basispositie voor de organisatie. Dit realiseren
en de organisatie toekomstbestendig te maken is de uitdaging voor de komende jaren. Het streven is om de continuïteitsreserve te laten stijgen en te komen tot een hoger
solvabiliteitspercentage.
Verhoudingen bij fondsenwerving
In het hoofdstuk Fondsenwerving lichten we de baten en
de herkomst hiervan toe. Het overgrote deel van de baten
besteden we aan de doelstelling. Daarnaast geven we 8%
van ons budget uit aan beheer en administratie en 1,66%
aan fondsenwerving.
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Projectpartners
Voor de uitvoering van met name internationale projecten
werkt Defence for Children met projectpartners. Bij de
ontwikkeling van een project gaan we na op welke wijze de
beste resultaten behaald kunnen worden en wie welke
activiteiten uitvoert. Bij de keuze van de projectpartner
beoordeelt Defence for Children de beheerscapaciteit van
de projectpartner. Alle rechten en verplichtingen leggen we
vast in een contract. In dit contract verwijzen we naar het
kinderbeschermingsbeleid, integriteitsbeleid, sanctiebeleid,
partnerbeleid, het antifraude- en het anticorruptiebeleid dat
Defence for Children hanteert. Op de naleving hiervan zien
we nauwlettend toe.
Beleggingsbeleid
Geld dat we niet meteen aan de uitvoering van ons werk
kunnen besteden, zetten we op een spaarrekening. We
maken hierbij zo veel mogelijk gebruik van ideële banken,
passend bij onze signatuur.

RISICOMANAGEMENT
Omgaan met risico’s hoort bij ons werk, maar we proberen
risico’s zo veel mogelijk te beheersen en eventuele schade
te beperken. Daarom is risicomanagement een integraal
onderdeel van ons werk. Belangrijke risico’s zijn opgenomen
in een risicomatrix die we jaarlijks actualiseren en die
onderdeel vormt van de plannings- en controlecyclus van
de organisatie.
Risico’s van schade aan kinderen
Risico: kinderen worden onvoldoende beschermd of lopen
schade op in onze projecten en werkzaamheden.
We beperken de risico’s door:
• alle medewerkers, vrijwilligers, ZZP-ers, stagiaires en
toezichthouders kennis te laten nemen van het kinderbeschermingsbeleid, een VOG te laten overleggen
en een ‘Child Protection’ gedragscode te laten ondertekenen;
• toezicht te houden op de naleving van het kinderbeschermingsbeleid en de gedragscode;
• onze medewerkers herhaaldelijk te trainen over ons
kinderbeschermingsbeleid.
Reputatierisico’s
Risico: de goede naam van onze organisatie of van
partnerorganisaties, netwerken of samenwerkings
verbanden waar wij deel van uitmaken wordt beschadigd.
We beperken de risico’s door:
• onze partners zorgvuldig te selecteren;
• een streng partnerbeleid te voeren;
• heldere contractafspraken te maken en die intern
en extern te laten controleren;
• goed te monitoren;
• samenwerking altijd te evalueren;
• een helder mediabeleid te voeren;
• te beschikken over een crisiscommunicatieplan.
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Operationele risico’s
Risico: we zetten niet de juiste experts in en leveren niet
de gewenste kwaliteit.
We beperken de risico’s door:
• projecten zorgvuldig te plannen;
• te zorgen voor duidelijkheid over eisen en
verwachtingen wat betreft kwaliteit;
• nauwkeurige monitoringsprocedures te volgen;
• regelmatig terug te koppelen aan het management.
Risico: onze medewerkers zijn tijdens hun bezoek aan
projecten in andere landen onvoldoende veilig.
We beperken de risico’s door:
• weloverwogen inschattingen te maken;
• toezicht te houden op de naleving van het veiligheidsbeleid;
• veiligheidsmaatregelen te nemen tijdens reizen, zoals
de aanschaf van een uitgebreide reisverzekering;
• onze medewerkers te trainen op reisveiligheid.
Risico’s van aansprakelijkheidsstelling door derden
Risico: derden stellen ons aansprakelijk voor schade.
We beperken de risico’s door:
• onze verzekeringsportefeuille jaarlijks door te nemen
met de tussenpersoon.
Risico’s van gebrek aan privacybescherming
Risico: we schaden de privacy van betrokkenen.
We beperken de risico’s door:
• toe te zien op de naleving van het privacybeleid.
Financiële risico’s
Risico: wij of onze partners besteden het geld
niet zorgvuldig.
We beperken de risico’s door:
• projecten zorgvuldig te plannen en te controleren;
• een strikt anti-fraudebeleid toe te passen;
• een onderling controle- en autorisatiesysteem
(vier ogenprincipe) te volgen: niemand zelfstandig
geld te laten uitgeven;
• halfjaarlijkse rapportages te maken;
• projecten regelmatig te bezoeken;
• jaarlijks een accountant een controle uit te laten
voeren.
Risico: we hebben onvoldoende geld om ons werk te
doen.
We beperken de risico’s door:
• de kosten actief te beheersen;
• projecten zorgvuldig te plannen en te controleren
door zorgvuldige projectplanning en controle;
• te monitoren en te rapporteren;
• financiering via verschillende bronnen te werven;
• meerjarige samenwerking met donoren aan te gaan;
• te beschikken over een flexibele schil van tijdelijke
contracten.

13. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
Wie zitten er in de Raad van Toezicht eind 2019?
Naam

Functie

De heer H.S.M. (Holke) Wierema

Voorzitter en lid remuneratiecommissie

Mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit

Plaatsvervangend voorzitter

De heer S.J.W. (Stefan) de Bruijn

Voorzitter auditcommissie

Mevrouw A.J.M. (Janet) van Bavel

Voorzitter remuneratiecommissie (nieuw lid)

Mevrouw J.A. (Janneke) van Eijk

Lid auditcommissie (nieuw lid)

In december 2019 treden twee leden van de Raad van
Toezicht af; mevrouw Y.C.M. (Yvette) van der Kloet en de
heer C.J. (Kees) Bakker.
Met welke onderwerpen houdt de Raad van Toezicht zich
bezig in 2019?
De Raad van Toezicht (RvT) vergadert vier keer in 2019.
Tussentijds is er regelmatig contact tussen (plaatsvervangend) bestuurder en de voorzitter en tussen (plaatsvervangend) bestuurder en de voorzitter van de auditcommissie.
Naast het goedkeuren en vaststellen van het jaarverslag
2018 en het jaarplan 2019, keurt de RvT de meerjarenstrategie en meerjarenraming 2020-2022 goed. De RvT besteedt
aandacht aan beleidsontwikkeling en actuele ontwikkelingen
waarmee de organisatie te maken heeft. Zo keurt de RvT
een nieuw beleidsplan risicomanagement goed. De financiële ontwikkeling van de organisatie komt regelmatig in de
vergaderingen aan de orde. In de meeste vergaderingen
geeft een van de medewerkers een inhoudelijke presentatie. Dit gaat onder andere over beperkende opgelegde
maatregelen bij kinderen die zijn geplaatst in verschillende
regimes van gesloten jeugdhulpinstellingen en juridische
hulpverlening aan vluchtelingenkinderen in Europa via de
Europese Kinderrechtenhelpdesk. Een onderwerp van bijzondere aandacht in 2019 was de tijdelijke vervanging van
de bestuurder in verband met afwezigheid door ziekte. In
verband met vertrek is door de RvT veel aandacht besteed
aan de aanstelling van de nieuwe bestuurder. Ook heeft de
RvT in verband met vertrek van twee leden selectiegesprekken gevoerd met kandidaten en twee nieuwe leden gekozen.

Ook bespreekt de auditcommissie de financiële ontwikkeling
van de organisatie met de externe accountant. De auditcommissie kijkt ook dit jaar weer zorgvuldig naar de verschillende financiële rapportages en de risicoanalyse van
de organisatie. Van bevindingen en aanbevelingen doet de
auditcommissie uitgebreid verslag aan de voltallige RvT.
Wat doet de remuneratiecommissie?
De remuneratiecommissie overlegt jaarlijks met de PVT
(Personeelsvertegenwoordiging) en adviseert de voltallige
RvT over honorering van de bestuurder op basis van het
functioneren van de bestuurder en de geldende regelgeving.
Hoe kijkt de Raad van Toezicht terug op 2019?
De Raad van Toezicht constateert met tevredenheid dat
Defence for Children in het verslagjaar wederom goede
inhoudelijke prestaties verricht en successen behaalt bij
haar missie: naleving van kinderrechten, ook voor de meest
kwetsbare kinderen. Het aan het begin van het jaar ontstane
exploitatietekort door oplopende uitvoeringskosten is tot
tevredenheid van de RvT door vereende inspanning van
bestuurder en organisatie onder controle gebracht. Wel zijn
dit punten van aandacht voor komend jaar. De Raad van
Toezicht bedankt de financiers en allen die Defence for
Children het afgelopen jaar op welke manier dan ook ondersteunden voor het in onze organisatie gestelde vertrouwen
en bedankt en complimenteert bestuurder en medewerkers
voor hun inzet en met de behaalde resultaten op diverse
onderdelen van kinderrechten.

Wat doet de auditcommissie?
De auditcommissie komt vijf keer bijeen met de (plaatsvervangend) bestuurder en hoofd financiën. Speciale aandacht
wordt besteed aan de bijstelling van de kostenontwikkeling
in verband met een tegenvallende kosten/baten verhouding.
Met vereende inspanningen van bestuurder en organisatie
is deze onder controle gebracht. Speciale aandacht is er
voor de voortgang van projecten in het buitenland. De
auditcommissie bespreekt met de bestuurder verbeteringen
van het proces van interne beheersing en checks and
balances, waaraan goed gevolg is gegeven.
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14. DOELSTELLINGEN 2020
Uit ervaring kennen we de sterke kanten van Defence for
Children en weten we waar we absoluut mee verder willen.
Daarnaast hebben we elk jaar ambities over hoe we nog
beter kunnen werken en nog meer kinderen kunnen helpen.
Hieronder een korte opsomming.
Dit blijven we doen
Defence for Children blijft een juridisch kenniscentrum en
een pleitbezorgingsorganisatie voor kinderrechten. In 2020
kunnen kinderen blijven rekenen op onze juridische ondersteuning en lobby voor betere borging van kinderrechten in
wetgeving, beleid en dagelijkse praktijk. We doen onderzoek
en geven voorlichting en training over kinderrechten. Wij
blijven streven naar de erkenning dat kinderen zelfstandige
dragers van rechten zijn en niet slechts een aanhangsel
van hun ouders.
We werken wereldwijd in zeven thema’s aan de verwezenlijking van onze doelen:
• Migratie
• Seksuele uitbuiting
• Meisjesrechten
• Armoede
• Onderwijs
• Familie
• Strafrecht en jeugd
Dit is waar we ons in 2020 voor inzetten:
• We investeren in de verdere ontwikkeling van beleid
en verbeteren ons integriteitssysteem.
• We brengen Defence for Children de komende jaren
terug naar een solide financiële basispositie.
• De Kinderrechtenhelpdesk blijft het kind en het
belang van kinderen vooropstellen. We blijven ons
vanuit de Kinderrechtenhelpdesk inzetten om de
situatie waarin kinderen zich bevinden te verbeteren.
• Ook in 2020 blijven wij de tevredenheid van de
Kinderrechtenhelpdeskcliënten monitoren.
• We schrijven mee aan de NGO-rapportage kinderrechten aan het VN-Kinderrechtencomité over de naleving
van kinderrechten in Nederland.
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Specifiek per prioritaire doelstelling:
Gelijke rechten, gelijke kansen
• In 2020 willen we bereiken dat armoede onder
kinderen steviger daalt dan voorgaande jaren.
• Wij willen ook dat meer wordt ingezet op preventie
zodat dakloze gezinnen tot de verleden tijd
behoren.
• Het afsluiten van gezinnen van water moet niet
langer mogelijk zijn in Nederland. Dit past bij ons
standpunt dat ieder kind zelfstandig recht heeft op
toegang tot sociale voorzieningen, zonder afhankelijk te zijn van het inkomen en vermogen van de
ouder(s).
• Speaking Minds ontwikkelt een participatietool
waardoor iedereen mee kan doen.
• Meer strategische partners spreken zich uit voor
één inclusief onderwijssysteem.
• We willen bereiken dat de Staat werk maakt van
inclusief onderwijs. Dit is geen vrijblijvendheid,
maar een verdragsverplichting. Wij pleiten dan ook
voor een plan met tijdspad en concrete, meetbare
doelstellingen voor de stapsgewijze verwezenlijking
van inclusief onderwijs.
• We breiden onze Europese Kinderrechtenhelpdesk
uit zodat meer vluchtelingenkinderen juridisch
ondersteund worden.
• Met de jongerenambassadeurs trekken we verder
op in de pleitbezorging voor vluchtelingenkinderen.
• We willen dat het kabinet geen kinderen met hun
families uitzet naar Afghanistan.
• De Immigratie- en Naturalisatiedienst brengt hun
werkinstructies en de vreemdelingencirculaire in
lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag.
• Meer Tweede Kamerleden zetten zich in voor het
wetsvoorstel om kinderrechten te verankeren in
migratiewetgeving.

Stop geweld tegen kinderen
• In 2020 blijven we ons inzetten voor meisjesrechten op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal
niveau via lobby, pleitbezorging en het trainen van
meisjes en jonge vrouwen als meisjesrechten
verdedigers.
• In het laatste jaar van het Girls Advocacy Alliance
programma zetten we in op de duurzaamheid van
de verwezenlijking van meisjesrechten. Naast
beleidsverandering zetten we ons ook in voor
betere implementatie van beleid en een sterkere
naleving op nationaal niveau van de verschillende
VN-verdragen. Zo zetten we de positieve veranderingen door in onder andere Sierra Leone, Ethiopië,
Ghana en Liberia.
• In elf landen stimuleren we een blijvende betrokkenheid van het (toeristisch) bedrijfsleven, lokale
overheid, maatschappelijk middenveld en gemeenschappen bij de bestrijding van seksuele uitbuiting
van kinderen en zijn meer kinderen beter in staat
zich hiertegen te verweren.
• Met de samenwerking in Nederland in de Coalitie
tegen Seksuele Kinderuitbuiting en Don’t Look
Away houden we de aanpak van seksuele uitbuiting
van kinderen op de (politieke) agenda.
• We ontwikkelen e-learnings om uitbuitingssituaties
te signaleren voor beveiligers van hotels en
vakantieparken en maken vertalingen hiervan voor
schoonmaakpersoneel.
• Op straftoemeting in mensenhandelzaken met
minderjarige slachtoffers die rechtdoen aan wat het
slachtoffer is aangedaan zetten we extra in. Om
minderjarige slachtoffers te betrekken bij de
aanpak wordt een platform voor ervaringsdes
kundigen in seksuele uitbuiting opgezet.
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• In het familie- en jeugdrecht willen we dat de
rechtspositie van alle kinderen, ongeacht hun
leeftijd, verder wordt versterkt zodat hun stem
wordt gehoord voordat een beslissing wordt
genomen die ook hen raakt.
• Binnen het jeugdstrafrecht en in vreemdeling
rechtelijke procedures is nog niet in dezelfde mate
aandacht voor kindvriendelijke procedures als voor
slachtoffers in zedenzaken, terwijl het ook hier
vaak om kwetsbare kinderen gaat. Daarom willen
we dat vanuit een bredere (multidisciplinaire)
benadering gekeken wordt naar interviews met
minderjarige verdachten in het strafrecht, met
minderjarige slachtoffers buiten zedenzaken en
minderjarigen in het vreemdelingenrecht. Voor alle
kinderen moet het interview kindgericht zijn en met
voldoende waarborgen zijn omkleed, in een
systeem waarin zorg en justitie samenwerken.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (NA RESULTAATBESTEMMING)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Alle bedragen zijn in euro’s

Alle bedragen zijn in euro’s
31-12-2019

31-12-2018

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

124.883
57.135

169.057
82.266
182.018

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

2.423.933
2.743.511

TOTAAL ACTIVA

251.323
2.397.866
3.213.381

TOTAAL PASSIVA

100.000
10.000

47.120
38.303

500.000
327.857
39.899
2.372.255

500.000
400.000
2.900.000

500.000
341.935
7.405
2.820.475

-

-

Baten van verbonden organisaties
zonder winststreven

5.349.462

5.862.569

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

1.374.282

1.129.000

1.700.066

Som van de geworven baten

4.705.042

5.039.000

5.455.304

12.269

1.000

7.761

4.717.311

5.040.000

5.463.064

Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Som der baten
789.185

788.348

76.309
117.848
4.366.120

788.348
124.158
136.309
4.813.754

4.560.277

5.074.221

5.349.462

5.862.569

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Seksuele exploitatie en kinderhandel
Kinderrechten en migratie
Meisjesrechten
Wervingskosten
Wervingskosten

Som der lasten
Saldo vóór financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
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46.089
44.660

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
- Jaarlijkse bijdrage
- Europese helpdesk
- We are family
Baten van subsidies van overheden

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
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Werkelijk 2018

5.611.246

789.185
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Begroot 2019

5.167.444

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
- Continuïteitsreserve

Werkelijk 2019
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1.483.565
1.033.948
777.958
959.863

1.405.000
1.310.000
700.000
1.050.000

1.736.190
1.615.087
851.885
986.700

4.255.334

4.465.000

5.189.861

77.051

150.000

79.125

382.608

325.000

359.889

4.714.993

4.940.000

5.628.875

2.318
-1.481
837

100.000
100.000

- 165.811
- 874
- 166.685

837

100.000

- 166.685

837

100.000

- 166.685
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KASSTROOMOVERZICHT

ALGEMENE TOELICHTING
ALGEMEEN

Alle bedragen zijn in euro’s
2019

Saldo van baten en lasten
Aanpassing voor:
- Afschrijvingen

2018

837
69.305

- 166.685
61.083

69.305
Verandering in het werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen
- Mutaties kortlopende schulden

- 26.067
- 513.944

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Netto-investeringen in vaste activa
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen

Liquide middelen
- stand per 1 januari stichting
- stand per 31 december
Mutatie liquide middelen

61.083

957.846
341.344
- 540.011

1.299.191

- 469.870

1.193.589

-

- 213.125
0

- 213.125

- 469.870

980.464

3.213.381
2.743.511

2.232.917
3.213.381

- 469.870

980.464

Deze jaarrekening is van de Stichting Defence for
Children International Nederland – ECPAT Nederland,
hierna te noemen Defence for Children of Stichting.
Status Defence for Children
Defence for Children is sinds begin 2010 gevestigd in
het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht
17G in Leiden. De Stichting is opgericht op 30 augustus
1989 en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in Amsterdam onder dossiernummer:
41208813.
De Stichting heeft conform de statuten als doel “het signaleren, stimuleren en waar mogelijk coördineren van lokale,
nationale en internationale initiatieven gericht op het bevorderen en beschermen van de rechten van het kind, zoals
omschreven in het VN-Kinderrechtenverdrag of op andere
wijze erkend; het geven van bekendheid aan deze materie;
het verstrekken van juridische en andere adviezen aan
kinderen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van
schendingen van bovenbedoelde rechten, of aan hun belangenbehartigers alsmede het verrichten van enigerlei werkzaamheden die met het vorenstaande in de meest uitgebreide
zin van het woord verband houden of daartoe bevordelijk
kunnen zijn.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
• schenkingen, erfstellingen en legaten
• rente
• bijdragen van derden
• andere inkomsten
Richtlijn
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen
(RJ 650), onderdeel van de richtlijn voor de jaarverslag
geving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Het boekjaar
valt samen met het kalenderjaar.
Algemeen
Vanwege vergelijkingsdoeleinden zijn waar nodig de vergelijkende cijfers aangepast.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van
het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de betreffende post van de balans anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverente-methode. Baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten worden
slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en verliezen in het verslagjaar
worden volledig verwerkt indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Omrekening vreemde valuta
Alle financiële transacties worden in euro’s uitgevoerd.
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening omgerekend verwerkt tegen de
koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in
de staat van baten en lasten.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de koers op de dag van afwikkeling, terwijl geldmiddelen in vreemde valuta aan het einde van het boekjaar
worden omgerekend tegen de koers op balansdatum.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN
ACTIVA EN PASSIVA
Vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs minus de lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte levensduur.
De volgende percentages worden gehanteerd:
Immateriele vaste activa:
Website, CRM, Helpdesk		 20%
Materiële vaste activa:
Inventaris							20%
Kantoorapparatuur 				20%
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde,
onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.
Liquide midddelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Deze
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Alle liquide
middelen zijn direct opeisbaar.
Projecttoekenningen en vooruit ontvangen/nog te
besteden bijdragen
Alle toekenningen zijn volledig opgenomen onder de vlottende
activa, onder aftrek van de middelen reeds ter beschikking
gesteld aan Defence for Children. Het deel van de projecttoekenning dat nog niet is verantwoord staat onder de
kortlopende schulden verantwoord.
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Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om op korte termijn
risico’s te dekken en om zeker te stellen dat de organisatie
ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Gezien de huidige omvang wordt een continuÏteitsreserve
van de helft van de kosten van de werkorganisatie nagestreefd.
Bestemmingsfondsen
In bestemmingsfondsen zitten 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.
Overige financiële verplichtingen
Crediteuren en overige schulden worden tegen de nominale
waarde gewaardeerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET
RESULTAAT
Geoormerkte en niet geoormerkte giften
In de verslaglegging maken we onderscheid tussen giften
inclusief periodieke donaties en ontvangsten van derden
uit andere hoofden, waaraan door de gever expliciet een
specifieke bestemming is gegeven (‘geoormerkte giften’)
en giften waarvoor de uiteindelijke bestemming door de
gever aan Defence for Children wordt overgelaten (‘niet
geoormerkte giften’). Alle ontvangen giften worden aangewend voor bestedingen die worden gedaan binnen de
doelstellingen van Defence for Children. Baten uit giften
worden verantwoord in het jaar van ontvangst. Baten uit
nationale loterijen worden verantwoord in het jaar waarin
deze zijn toegezegd, tenzij er sprake is van baten, die
beschikbaar zijn gesteld voor specifieke projecten. In dat
laatste geval worden de baten ingeboekt als de uitgaven
zijn gerealiseerd.
Subsidies
Subsidies worden in de staat van baten en lasten ingeboekt
in het jaar waarin de gesubsidieerde uitgaven worden gerealiseerd.
Bestedingen
Bestedingen van langlopende projecten worden verantwoord
conform de gerealiseerde projectbestedingen in het financieel boekjaar. Op het moment dat Defence for Children
met een projectpartner een subsidieverplichting is aangegaan
wordt deze verplichting in de balans opgenomen. Hiermee
wordt de verplichting direct als last verantwoord in de staat
van baten en lasten. Bestedingen die nog niet daadwerkelijk betaald zijn maar wel gerelateerd aan het financieel
boekjaar zijn opgenomen als last in de periode waarover
de last is verschuldigd.
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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 van baten.
Pensioenen
Defence for Children heeft een pensioenregeling bij het
bedrijfstakpensioenfonds PFZW. De hoogte van het pensioen
van de werknemers is afhankelijk van leeftijd, salaris en
dienstjaren. Bijdragen aan de pensioenregeling worden als
last in de staat van baten en lasten opgenomen in de
periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd.

TOELICHTING OP DE BALANS
Alle bedragen zijn in euro’s

Immateriële vaste activa
Software

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 1-1-2019
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties gedurende het boekjaar
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2019

274.695
105.638
169.057
44.173
44.173274.695
149.811
124.884

De immateriële vaste activa betreffen het ontwikkelen van een website en
het uitbouwen van het CRM-systeem.
Materiële vaste activa
Inventaris

Kantoor
apparatuur

Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 1-1-2019

65.601
34.297
31.304

103.471
52.509
50.962

169.072
86.806
82.266

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties gedurende het boekjaar

10.034
10.034-

15.097
15.097-

25.131
25.131-

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2019

65.601
44.331
21.270

103.471
67.606
35.865

169.072
111.937
57.135

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

Totaal vaste activa
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31-12-2019

31-12-2018

182.018

251.323
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Reserves en Fondsen

Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies en bijdragen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen rente
Waarborgsommen
Overige vorderingen

Nog te ontvangen subsidies en bijdrage
Nationale Postcode Loterij
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Politie
Europese Unie
Adessium
Save the Children Nederland
SOS Kinderdorpen
NSGK
Stichting Kinderpostzegels Nederland
UNICEF Nederland
TUI Care Foundation
Leger des Heils
Stichting Alexander
Rijksuniversiteit Groningen
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
Overig

Liquide middelen
ABNAMRO Bank
Triodos Bank
ASN Bank
ING Bank
Kas

Alle liquide middelen die niet direct noodzakelijk zijn voor de
bedrijfsvoering, worden op een spaarrekening of een depositorekening
geplaatst. Ze blijven direct opvraagbaar. Periodiek wordt de
financieringsbehoefte op korte termijn beoordeeld. De daling van
de middelen is het gevolg van een terugloop van door donoren
vooruitbetaalde projectmiddelen.		
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31-12-2019

31-12-2018

2.357.754
48.525
608
6.140
10.906
2.423.933

2.343.310
38.129
1.206
5.510
9.711
2.397.866

500.000
784.091
131.863
250.000
74.529
249.005
192.000
12.200
26.560
5.000
132.506
2.357.754

500.000
749.575
22.338
19.970
125.857
19.888
522.884
39.883
40.601
195.302
6.100
12.200
5.000
83.712
2.343.310

921.334
14.441
1.779.343
26.918
1.475
2.743.511

21.980
161.716
2.971.137
57.631
916
3.213.380

Reserves
Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

31-12-2019

31-12-2018

789.185
789.185

788.348
788.348

788.348
837
789.185

955.033
- 166.685
788.348

136.309
136.309

136.309
136.309

3.947.210
254.135
68.669
26.368
1.761
67.977
4.366.120

4.222.299
400.555
91.145
30.203
1.699
67.854
4.813.754

Het resultaat van 2019 is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffingen

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te besteden subsidies/bijdragen
Aangegane projectverplichtingen
Reservering vakantiedagen
Nog te betalen accountantskosten
Pensioenpremie
Overige

Nog te besteden subsidies en bijdragen bestaan uit toegezegde subsidies die betrekking hebben op 2020 en uit nog te
besteden subsidies die voor het jaar 2019 zijn toegekend maar niet volledig zijn besteed. Projecttoekenningen worden in
het geheel geboekt op Nog te besteden subsidies/bijdragen. De afname van de reservering is het gevolg van een kleiner
personeelsbestand, overuren die gecompenseerd zijn en opgenomen vakantie.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Defence for Children heeft een huurovereenkomst voor het in 2010 betrokken pand aan de Hooglandse Kerkgracht 17G
te Leiden. Deze huurovereenkomst loopt tot 31 januari 2022. De jaarlijkse huurverplichting is € 69.643,-. Vanaf 2020 is
er nog een verplichting van € 145.000 tot het einde van de overeenkomst. Er zijn diverse contracten met partner
organisaties afgesloten ter grootte van € 167.122 per balansdatum. Deze zijn voorwaardelijk gesteld. Dit betekent dat
als de subsidiegever moet stoppen met het verstrekken van subsidie dat deze partnercontracten worden ontbonden.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Het uitbreken van het coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grote
economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. Voor de belangrijkste
risico’s voor Defence for Children en de maatregelen die door de organisatie genomen zullen worden, wordt verwezen
naar de coronaparagraaf in hoofdstuk 11. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer onzeker en onderhevig aan
veranderingen. Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op de
organisatie niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019. Gegeven de hoge mate van
onzekerheid over de ontwikkeling van de coronacrisis is het niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de totale
impact hiervan op Defence for Children. Wel verwachten wij nadelige effecten als gevolg van niet kunnen uitvoeren van
een deel van de activiteiten. Op basis van de door ons genomen maatregelen en inzicht in onze liquiditeitsontwikkeling
zijn wij van mening dat Defence for Children de coronacrisis naar verwachting in 2020 kan doorstaan zonder
overheidssteun.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Alle bedragen zijn in euro’s

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Nationale Postcode Loterij
		
Jaarlijkse bijdrage
		
Europese helpdesk
		
We are family
Baten van subsidies van overheden
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ministerie van Buitenlandse Zaken
		
Strategische partnerships
		 Matra
Europese Commissie
Overige
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Save the Children Nederland
UNICEF Nederland
Terre des Hommes
NSGK (Helpdesk)
NSGK (Onderwijs)
Nationaal Fonds Kinderhulp
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
TUI Care Foundation
Adessium
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Dioraphte
Janivo Stichting
Overige
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten

2019
werkelijk

2019
begroot

2018
werkelijk

46.089
44.660

100.000
10.000

47.120
38.303

500.000
327.857
39.899
867.756

500.000
350.000
50.000
900.000

500.000
341.935
7.405
849.340

217.323
2.156
39.000

210.000
40.000
40.000

205.028
37.694
39.000

1.502.109
505.831
94.538
11.298
2.372.255
-

1.500.000
700.000
200.000
210.000
2.900.000

1.517.494
626.727
370.391
24.142
2.820.475
-

171.972
48.615
100.222
7.500
45.025
200.000
5.000
171.933
134.999
40.000
100.000
349.016
1.374.282

150.000
100.000
100.000
50.000
200.000
5.000
115.000
119.000
40.000
100.000
150.000
1.129.000

149.978
94.888
87.813
39.782
200.000
81.567
5.000
349.962
101.982
35.000
100.000
20.000
434.094
1.700.066

12.269

1.000

7.761

4.717.311

5.040.000

5.463.064

Verstrekte projectsubsidies en projectbijdragen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Seksuele exploitatie en kinderhandel
Kinderrechten en migratie
Meisjesrechten
Communicatiekosten
Voorlichting
Kosten fondsenwerving
Campagne
Evenementen
Netwerkkosten

Personeelskosten
Brutosalarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Reiskosten woon-werkverkeer
Personeelsverzekeringen
Ontvangen ziektegelden
Congressen/scholingskosten
Overige reiskosten en representatiekosten
Kosten vrijwilligers en stagiaires
Overige personeelskosten

2019
werkelijk

2019
begroot

2018
werkelijk

600.481
676.326
242.009
727.980
2.246.796

700.000
800.000
280.000
750.000
2.530.000

789.024
1.165.864
305.286
793.113
3.053.287

6.075
12.326
2.599
2.291
31.220
54.511

20.000
11.000
20.000
5.000
46.000
102.000

26.301
557
44.187
3.130
43.988
118.163

1.568.858
284.519
151.784
80.143
15.553
- 60.745
5.132
169
809
1.717
2.047.939

1.700.000
310.000
160.000
80.000
20.000
- 20.000
20.000
30.000
2.300.000

1.441.544
274.017
137.656
73.546
27.674
- 30.062
29.865
556
1.093
92.194
2.048.083

De salariskosten zijn als gevolg van bezuinigingen lager dan begroot.
De administratieve vergoeding die we voor de uitvoering van projecten
ontvangen, is net als in voorgaande jaren afgetrokken van de
brutosalarissen.
Personele bezetting
Aantal medewerkers jaareinde (fte)
Aantal full time equivalenten (fte)

34
28

41
33

De baten van particulieren zijn donaties en giften verkregen van
individuen die onze organisatie steunen. De baten van subsidies van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
hebben veelal een looptijd van meerdere jaren. Voor de baten van
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen we jaarlijks
een instellingsfinanciering aan.
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Overzicht bezoldiging directeur t.b.v. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector
Alle bedragen zijn in euro’s

Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Dienstverband
Dienstbetrekking
In dienst sinds

Mirjam Blaak
(waarnemend) bestuurder
01/01 – 31/12
32 uur per week (0,89 fte)
ja
1 juni 2003

Aloys van Rest
bestuurder
01/01 – 01/09
36 uur per week (1 fte)
ja
1 juni 2010

Bezoldiging:
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Bezoldiging

85.674
7.418

72.521
8.036

93.092

80.557

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

161.090

120.997

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Dienstverband
Dienstbetrekking
In dienst sinds

Mirjam Blaak
waarnemend bestuurder
01/01 – 31/12
32 uur per week (0,89 fte)
ja
1 juni 2003

Aloys van Rest
bestuurder
01/01 – 31/12
36 uur per week (1 fte)
ja
1 juni 2010

Bezoldiging:
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Bezoldiging

58.301
5.410

111.299
11.875

63.711

123.174

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

154.860

174.000

Uitkering wegens beëindiging dienstverband
Gegevens 2019
Functie bij beëindiging dienstverband
Omvang dienstverband
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Aloys van Rest
bestuurder
36 uur per week (1 fte)
2019

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is per eind 2019 als volgt samengesteld. Hierin hebben zitting:
Naam functionaris								functie		
De heer H.S.M. (Holke) Wierema				 Voorzitter		
Mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit				 Plaatsvervangend voorzitter		
Mevrouw J. (Janet) van Bavel					 Lid		
De heer S.J.W. (Stefan) De Bruijn				 Lid		
Mevrouw J. (Janneke) van Eijk					 Lid
De Raad van Toezicht geniet geen bezoldiging. De functionarissen kunnen hun onkosten declareren.
De bestuurskosten zoals hieronder zijn weergegeven, betreffen hoofdzakelijk vergaderkosten en advertentiekosten voor
het werven van nieuwe leden.
2019
werkelijk

2019
begroot

2018
werkelijk

97.595
10.598
108.193

108.000
12.000
120.000

99.937
12.608
112.546

Kantoor- en algemene kosten
Accountantskosten
Automatiseringskosten

49.887
61.344

36.000
80.000

34.706
114.583

Kantoorbenodigheden, drukwerk

12.517

12.000

11.576

16.928
12.572
9.994
1.655
2.631
169
5.553
173.250

18.000
12.000
8.000
1.000
4.000
2.000
7.000
180.000

18.554
10.726
5.432
639
12.832
2.385
9.281
220.714

69.305
69.305

69.000
69.000

61.083
61.083

Huisvestingskosten
Huur, inclusief energie en water
Overige huisvestingskosten

De daling van huisvestingskosten worden veroorzaakt door afrekeningen
van de servicekosten uit voorgaande jaren.

Documentatie en abonnementen
Telefoon, porti en vracht
Administratiekosten
Bestuurs- en vergaderkosten
Advieskosten
Onderhoud inventaris, kantoorapparatuur en installaties
Verzekeringen algemeen
Overige

De daling van de kantoor- en algemene kosten zijn het gevolg van
doorgevoerde bezuinigingen. Alleen de accountantskosten zijn significant
gestegen door doorberekend meerwerk.
Afschrijving
Afschrijving software, inventaris en kantoorapparatuur

Uitkering wegens beëindiging dienstverband:
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

64.939

Individueel toepasselijk maximum

75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

64.939

Waarvan betaald in 2019

64.939

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Saldo financiële baten en lasten
Dit saldo wordt gevormd door bankkosten en rentebaten.
Door de lage rentestand is deze in de cijfers negatief.

Het jaarinkomen blijft binnen het maximum volgens de Regeling beloning directeuren van Goede Doelen Organisaties.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk 11 Beheer en Organisatie in het jaarverslag.
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TOELICHTING LASTENVERDELING
Alle bedragen zijn in euro’s

SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING
Bestemming

Lasten

Verstrekte projectsubsidies en projectbijdragen
Afdrachten aan verbonden internationale org.
Communicatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingen
Totaal
Verdeling

Doelstelling

Werving baten

Fondsenwerving

Beheer en
administratie

Totaal
2019

Begroot
2019

2018

2.314.000
15.000
102.000
2.140.000
120.000
180.000
69.000

3.053.287
15.000
118.163
2.048.084
112.546
220.713
61.083

4.940.000

5.628.875

Jeugdrecht en
Jeugdstrafrecht

Seksuele
exploitatie en
kinderhandel

Kinderrechten
en migratie

Meisjesrechten

600.481
4.009
11.274
741.354
39.166
62.193
25.088

676.326
4.515
12.698
290.807
15.363
24.396
9.841

242.009
1.616
4.544
452.594
23.911
37.968
15.316

727.980
4.860
13.668
182.267
9.629
15.290
6.168

12.326
55.294
2.921
4.639
1.871

325.622
17.203
28.764
11.019

2.246.796
15.000
54.511
2.047.939
108.193
173.250
69.305

1.483.565

1.033.946

777.958

959.862

77.051

382.608

4.714.994

31%

22%

16%

20%

2%

8%

100%

Toelichting
De toerekeningsgrondslagen en -methodiek zijn consistent toegepast voor de jaren 2015, 2016, 2017, 2018, begroting
2019 en realisatie 2019. 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 afdelingen naast de
daadwerkelijk geschreven uren. De uren van de bestuurder zijn in beperkte mate toegewezen aan de doelstellingen.
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
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 fondsenwerving hebben ten doel mensen en instellingen te bewegen geld te geven voor een of meer
van de doelstellingen. Middels het schrijven van uren wordt bijgehouden hoeveel tijd er wordt besteed aan deze
werksoort. In 2019 waren de wervingskosten 1,66% van de baten. De kosten voor fondsenwerving zijn in 2019
minder geweest dan begroot, door bezuinigingen.
• 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. De kosten zijn in 2019 gestegen omdat Defence for Children extra kosten
heeft moeten maken omdat de bestuurder langdurig ziek was en een plaatsvervangend bestuurder zijn taken heeft
waargenomen.
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CONTROLEVERKLARING

BEGROTING 2020
Alle bedragen zijn in euro’s
Begroot 2020

Baten:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Jaarlijkse bijdrage
Projectbijdragen
Baten van subsidies van overheden
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Seksuele exploitatie en kinderhandel
Kinderrechten en migratie
Meisjesrechten

35.000
4.000
500.000
420.000
2.600.000
1.085.000
1.000
4.645.000

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo vóór financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

De Raad van Toezicht heeft in december 2019 de begroting voor 2020 goedgekeurd.

Aan de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Defence for Children International
Nederland – ECPAT Nederland
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2019
ONS OORDEEL
Wij hebben de jaarrekening 2019 van stichting Defence for Children International Nederland
– ECPAT Nederland te Leiden gecontroleerd.

1.290.000
1.200.000
780.000
950.000
4.220.000

Wervingskosten
Wervingskosten

CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

65.000

350.000
4.635.000
10.000
10.000

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 59 tot en met 73 opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland per 31 december
2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJRichtlijn 650 Fondsenwervende organisaties en met de bepalingen van en krachtens de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT
Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-en beroepsregels
accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants

Orteliuslaan 1051 - Postbus 8118 - 3503 RC Utrecht
Tel: 088 277 2000 – Utrecht@mazars.nl
Mazars N.V.
Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr. 24389296).
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NALEVING ANTICUMULATIEBEPALING WNT NIET GECONTROLEERD
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekeningen onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
het bestuursverslag;
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en
alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties
vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT
DE JAARREKENING
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
VOOR DE JAARREKENING
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende
organisaties en met de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang
als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief
is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
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het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de entiteit haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Deze publicatie is ook als digitale versie beschikbaar:
www.defenceforchildren.nl/over-ons/jaarverslagen

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Utrecht, 25 juni 2020
MAZARS N.V.
Was getekend
drs. J.G. Rauw RA

4

78

JAARVERSLAG 2019 - DEFENCE FOR CHILDREN

GELIJKE RECHTEN, GELIJKE KANSEN

79

