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Op 27 mei 2015 vond de zitting van de Nederlandse regering bij het Kinderrechtencomité van de
Verenigde Naties (VN) in Genève plaats. Tijdens deze zitting sprak het VN-Kinderrechtencomité
met een delegatie van de Nederlandse regering over de naleving van kinderrechten in Nederland.
Naast de regeringsdelegatie waren ook vertegenwoordigers van het Kinderrechtencollectief en een
jongerendelegatie als toehoorders bij de zitting in Genève aanwezig. Op 10 juni 2015 publiceerde het
VN-Kinderrechtencomité, op basis van het 69ste rapportageproces van de Nederlandse regering over
de kinderrechtensituatie in Nederland, de Concluding Observations and Recommendations aan de
Nederlandse regering.
Dit is de tweede nieuwsbrief in een serie die namens het Kinderrechtencollectief aan u wordt
verstuurd. Op deze wijze houdt het Kinderrechtencollectief u op de hoogte van alle recente
ontwikkelingen in het rapportageproces aan het VN-Kinderrechtencomité.

De zitting bij het VN-Kinderrechtencomité
Tijdens de zitting bij het VN-kinderrechtencomité op 27 mei 2015 werd een delegatie van de
Nederlandse regering stevig ondervraagd over de naleving van kinderrechten in Nederland. De delegatie
die namens de Nederlandse regering het woord voerde, bestond naast Directeur-Generaal Angelique
Berg van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uit vertegenwoordigers van
de drie andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden: Aruba, Sint Maarten en Curaçao.
De aanloop naar de zitting: de belangrijkste gebeurtenissen in een notendop
Voorafgaand aan de zitting met de regeringsdelegatie op 27 mei 2015, vonden in het kader van het
rapportageproces een aantal andere belangrijke gebeurtenissen plaats. Al eerder had het VN-Kinder
rechtencomité tijdens een besloten zitting op 24 september 2014 vragen gesteld aan vertegenwoordigers
van NGO’s, mensenrechteninstituten, de Kinderombudsman en jongeren over de rapportages die zij
hadden ingediend met betrekking tot de kinderrechtensituatie in Nederland. Na deze besloten zitting
heeft het Comité een List of Issues samengesteld: een lijst met vragen en onderwerpen waar de regering
meer duidelijkheid over moest geven. De regering heeft de antwoorden op de vragen uit de List of Issues
in maart 2015 gepubliceerd. Opvallend was onder meer dat de vraag over de wijze waarop het belang
van het kind in ieder stadium van de asielprocedure gewaarborgd blijft, onbeantwoord bleef.
Om ervoor te zorgen dat het VN-Kinderrechtencomité op 27 mei 2015 goed op de hoogte zou zijn van de
recente ontwikkelingen met betrekking tot de kinderrechtensituatie in Nederland, stuurde het Kinderrechtencollectief in april 2015 een beknopte update over de kinderrechtensituatie in Nederland naar het Comité.
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De Concluding Observations and Recommendations van het
VN-Kinderrechtencomité aan de Nederlandse regering
Op basis van de rapportages, de besloten zitting, de antwoorden van de regering op de List of Issues
en de zitting met de Nederlandse regering, publiceerde het VN-Kinderrechtencomité op 10 juni 2015 de
Concluding Observations and Recommendations aan de Nederlandse regering.
De Concluding Observations and Recommendations: een korte uitleg
Naar aanleiding van een zitting met een rapporterende lidstaat gaan de VN-Kinderrechtencomitéleden
in beslotenheid in overleg met elkaar over de Concluding Observations and Recommendations die zij
zullen formuleren ten aanzien van de lidstaat. In de Concluding Observations and Recommendations
staan constateringen, suggesties en aanbevelingen. Het document dient als richtlijn voor de regering
in kwestie om in de daaropvolgende jaren verder te werken aan de volledige implementatie van het VNKinderrechtenverdrag.
De Concluding Observations and Recommendations aan Nederland: een beknopte samenvatting
Het VN-Kinderrechtencomité stuurde in totaal 68 bevindingen en aanbevelingen aan de Nederlandse
regering. Hieronder volgt een beperkte greep uit deze lange lijst. Het VN-Kinderrechtencomité maakt zich
bijvoorbeeld zorgen over:

de decentralisatie van de jeugdzorg: Het Comité wijst op de risico’s van de decentralisatie en de
bezuinigingen die er mee gepaard gaan;

de situatie van vreemdelingenkinderen: Het Comité stelt dat er in asielprocedures onvoldoende
rekening wordt gehouden met het belang van het kind en benadrukt dat het belang van het kind
voorop moet staan;

het grote aantal kinderen in Nederland dat slachtoffer is van kindermishandeling: Vooral de
stijgende aantallen kinderen die verwaarloosd worden of getuige zijn van huiselijk geweld,
maar ook het aantal kinderen dat in instellingen of pleeggezinnen woont en seksueel misbruik
meemaakt;

jongeren die deelnemen aan Veiligheid en Vakmanschap-opleidingen die hen voorbereiden op een
baan in het leger: zij worden onderworpen aan harde mentale en fysieke trainingsmodules die
mogelijk schadelijk zijn voor hun gezondheid en ontwikkeling: Het Comité draagt de regering op om
ervoor te zorgen dat dit soort praktijken niet kunnen voorkomen en roept op tot een regelmatige
controle van deze opleidingen.
Het VN-Kinderrechtencomité spoort de Nederlandse regering onder meer aan:

om te zorgen voor voldoende beschikbare plaatsen in het reguliere onderwijs, ook voor kinderen
met een beperking;

maatregelen te nemen om overplaatsingen van kinderen in de pleegzorg te voorkomen;

te regelen dat kinderen in het Caribische deel van het Koninkrijk dezelfde rechten genieten als
kinderen in Europees Nederland;

het derde Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag over een klachtenprocedure te
ratificeren.
Lees hier de volledige lijst met Concluding Observations and Recommendations van het VNKinderrechtencomité aan de Nederlandse regering.
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Reactie Aloys van Rest, voorzitter Kinderrechtencollectief:
“De rol van het Kinderrechtencollectief is om de aanbevelingen van het VN-Kinderrech
tencomité aan de Nederlandse regering bij de overheid te blijven agenderen en de
opvolging hiervan nauwlettend in de gaten te houden. Voor 400.000 kwetsbare kinderen
in Nederland is blijvende aandacht nodig. De aanbevelingen van de VN zouden de basis
moeten vormen voor het verbeteren van het regeringsbeleid voor alle kinderen in het
Koninkrijk. We gaan binnenkort dan ook met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport om de tafel om het vervolg en de inbedding van de aanbevelingen door te
spreken en samen te werken aan het verbeteren van de kinderrechtensituatie in Nederland.”

Jongeren blikken terug op de zitting
Tijdens de zitting van het VN-Kinderrechtencomité met de Nederlandse regering op 27 mei 2015, was
een jongerendelegatie uit Nederland aanwezig. Twee leden van de jongerendelegatie, Akhrat en Naima,
stellen zich in deze nieuwsbrief voor en blikken terug op de zitting.

Akhrat Selevani, 16 jaar
Akhrat is geboren in Irak en woont al negen jaar in Nederland. In 2014 hebben Akhrat,
haar ouders en drie jongere zusjes een verblijfsvergunning gekregen. “Daarvoor is het
een moeilijke tijd voor ons geweest’’, zegt Akhrat. “Vaak zeiden mensen dat het heel
knap van me was dat ik met mijn ouders naar rechtszaken ging om voor ze te vertalen.
Ik deed dat graag want ik wilde heel graag in Nederland blijven en naar school gaan en
later ook iets voor de maatschappij betekenen. Ik vind het belangrijk om voor kinderen
op te komen en hoop dat de VN voor de rechten van asielkinderen opkomt.”
Akhrat was niet aanwezig bij de besloten zitting in september 2014 en kwam daardoor
op 27 mei 2015 voor het eerst bij het VN-Kinderrechtencomité. Akhrat vond de dagen in Genève erg
leuk maar vooral ook heel leerzaam: “Ik wist niet zoveel over de gang van zaken voordat ik een dag in
de zaal gezeten had waar de zitting met het VN-Kinderrechtencomité plaatsvond.’’ Toen de zitting was
afgelopen besefte Akhrat pas goed dat zij heel veel had geleerd over hoe het vraag- en antwoordproces
tussen de Nederlandse regering en het VN-kinderrechtencomité in zijn werk gaat. De zitting bij het VNKinderrechtencomité was een succes, “ik heb mooie herinneringen om te koesteren’’ zegt Akhrat.
In het artikel ‘Opgroeien in een AZC: ik heb me er nooit veilig gevoeld’ vertelt Akhrat over haar jeugd die
ze grotendeels in een asielzoekerscentrum doorbracht.

Naima Dhawtal, 18 jaar
Naima is sinds twee jaar lid van de Jongerentaskforce tegen kindermishandeling,
geïnitieerd door Augeo. Wanneer er gevraagd wordt naar haar belangrijkste drijfveer
zegt Naima: “Ik voel me geroepen en ik ben gedreven om de gemiddeld 118.000
mishandelde kinderen per jaar te helpen aan betere opvang, zorg en begeleiding.
Natuurlijk wil ik graag dat er géén kinderen meer worden mishandeld, maar zolang er
een taboe heerst en er onderdrukking is, kan iets heel erg lang in de doofpot blijven.
Mijn drijfveer om dit doel te bereiken is enkel en alleen mijn hart dat ik volg om alle
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kinderen een goed thuis te bieden. Ik hoop dat ik steeds meer mensen kan inspireren hun steentje voor
de samenleving bij te dragen en zo de hele wereld aan te steken met dit vuur om anderen te helpen.”
Naima was op 24 september 2014 aanwezig bij de besloten zitting bij het VN-Kinderrechtencomité
in Genève. Tijdens deze zitting bracht Naima drie vragen naar voren die tijdens de zitting met de
Nederlandse regering op 27 mei 2015 letterlijk door het Comité aan de Nederlandse regeringsdelegatie
werden gesteld. ‘‘Daar ben ik oprecht heel blij mee. Of de Comitéleden zich gewoon goed hebben
ingelezen of dat ik een goede indruk heb achtergelaten, dat laat ik achterwege, het gaat erom dat ik me
gehoord voelde’’, aldus Naima. Haar vragen gingen over de bezuinigingen, de decentralisatie en de stem
van jongeren. “Aan een rijk land als Nederland mag je hoge eisen stellen’’, vindt Naima. Er moet volgens
haar nog veel gebeuren voordat Nederland kwalitatief goede zorg biedt aan alle kinderen en jongeren die
dat nodig hebben.

De waarde van de rapportageverplichting van Nederland aan
het VN-Kinderrechtencomité
In het artikel ‘de waarde van de rapportageverplichting van Nederland aan het VNKinderrechtencomité’, gaat prof. mr. Ton Liefaard in op de vraag hoe Nederland is
omgegaan met de rapportageverplichting. Hij besteedt aandacht aan wat er opvalt aan
de conclusies en aanbevelingen die het Comité eerder aan de Nederlandse regering
heeft gedaan. Daarnaast legt prof. mr. Liefaard de waarde van de rapportageverplichting
voor de implementatie van kinderrechten in Nederland uit. Het artikel werd gepubliceerd
in 2013.
Volgens prof. mr. Liefaard is het aangaan van een constructieve dialoog van groot
belang. De interactie tussen nationaal en internationaal toezicht op de naleving van kinderrechten
in Nederland dwingt de regering om publiekelijk verantwoording af te leggen over de wijze waarop
kinderrechten in Nederland gewaarborgd worden. Lees het volledige artikel hier.

Het Kinderrechtencollectief is een coalitie van kinderrechtenorganisaties die zich inzet
voor een betere naleving van de het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland en bestaat
uit: Defence for Children, NJR, Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, Stichting
Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Ieder(in), Save the Children en met als
adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.
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