
Iedere vijf jaar oordeelt de Verenigde Naties over de kinderrechtensituatie in Nederland.  
Op 27 mei 2015 vond de slotzitting van het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties 
plaats in Genève. Het slotdocument bevat 16 pagina’s met constateringen en aanbevelingen 
aan Nederland.  
Slechts één aanbeveling heeft impliciet betrekking op het recht op afstammingsinformatie: 
‘maak een einde aan babyluikjes, zorg voor betere hulp bij ongeplande zwangerschappen en 
voorkom ongewenste zwangerschap.’ 
 
De belangrijkste VN-aanbevelingen op een rij 
 

 Onderzoek de stijging van het aantal zelfmoorden onder minderjarigen en geef kinderen 
makkelijk toegang tot noodzakelijke psychologische zorg. 

 Geef objectieve voorlichting over de gevolgen van alcohol, drugs en tabak voor kinderen 
en adolescenten en ontwikkel kindvriendelijke en toegankelijke verslavingszorg. 

 Verzeker dat kinderen in het gehele koninkrijk zonder onderscheid profiteren van 
armoedebeleid, met speciale focus op kinderen in eenoudergezinnen of in gezinnen met 
een uitkering. 

 Maak budget vrij voor vroegschoolse educatie en verhoog de kwaliteit van het 
middelbare onderwijs door docenten te trainen in de verschillende ontwikkelingsniveaus 
van scholieren. 

 Onderzoek de hoofdoorzaken van schooluitval, monitor thuisonderwijs om achterblijven 
te voorkomen en breng uitgevallen kinderen terug in het onderwijs. 

 Zorg in de verkorte asielprocedure van acht dagen voor procedurele waarborgen om te 
verzekeren dat de behoefte aan bescherming naar behoren kan worden geïdentificeerd 
bij kinderen. 

 Houd tijdens het behandelen van een asielaanvraag rekening met de ontwikkelingsfase 
van kinderen, waarbij uitspraken van kinderen niet tegen hen worden gebruikt. 

 Vermijd het opsluiten van asielkinderen en gezinnen in gesloten opvangcentra en zorg 
voor adequate leefomstandigheden. 

 Voorkom het terugsturen van kinderen naar landen waar zij het risico lopen om in een 
weeshuis te belanden. 

 Versterk de Arbeidsinspectie opdat beperkingen voor minderjarigen in de 
arbeidswetgeving worden nageleefd en overtredingen worden beboet, in het bijzonder 
als het gaat om gevaarlijk werk. 

 Geef prioriteit aan het beschermen van slachtoffers van loverboys en kinderhandel en 
aan hulpverlening, waarbij buitenlandse slachtoffers recht krijgen op verblijf ongeacht of 
zij meewerken aan opsporing en vervolging van daders.  

 Stop met het berechten van 16- en 17-jarigen onder het volwassenenrecht, ongeacht de 
ernst van de verdenking. 

 Plaats minderjarigen alleen in een gesloten jeugdinrichting als laatste redmiddel, bekijk 
regelmatig of de maatregel ingetrokken kan worden en kies waar mogelijk voor 
alternatieven als reclassering, bemiddeling, begeleiding of een taakstraf. 

 Zet kinderen niet samen met volwassenen in detentie en voorzie in onderwijs en toegang 
tot gezondheidszorg. 

 Train medewerkers van politie en justitie in kinderrechten en verzeker in een vroeg 
stadium van het proces toegang tot onafhankelijke juridische bijstand voor 
minderjarigen. 



 Stop met afname van DNA en wis het strafblad van minderjarigen als zij hun straf erop 
hebben zitten. 

 Maak het verkopen van kinderen strafbaar. 

 Onderteken en ratificeer het Derde Facultatief Protocol over de Klachtenprocedure; het 
Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 
culturele rechten; het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking en het 
Internationale Verdrag ter bescherming van alle arbeidsmigranten en van hun 
gezinsleden. 

 Geef alsnog uitvoering aan de eerdere aanbevelingen van het Kinderrechtencomité. 

 Bovenstaande aanbevelingen zijn een populaire vertaling van de ‘Concluding 
observations on the fourth report of the Netherlands’. 

 Zorg ervoor dat kinderen in alle gemeenten binnen het Koninkrijk gelijke toegang hebben 
tot goede jeugdhulp. 

 Monitor de situatie van kinderen beter en gebruik de resultaten voor het formuleren en 
evalueren van beleid, programma’s en projecten van alle ministeries. 

 Lanceer een Kinderombudsman of een soortgelijk instituut op Curaçao en Sint Maarten 
dat klachten van kinderen kan onderzoeken en aankaarten. 

 Geef op alle scholen les over het Kinderrechtenverdrag en zorg ervoor dat ook 
beleidsmakers en het algemene publiek beter worden voorgelicht over kinderrechten. 

 Garandeer door middel van nieuwe wet- en regelgeving dat het handelen van 
Nederlandse bedrijven in het buitenland geen negatief effect heeft op mensenrechten, 
milieu en kinderen. 

 Neem alle maatregelen om ervoor te zorgen dat kinderen in het gehele Koninkrijk 
dezelfde rechten hebben, zonder discriminatie op grond van nationaliteit, woonplaats, 
verblijfsstatus, etniciteit, identiteit, gezondheid, handicap of seksuele identiteit en 
geaardheid. 

 Verzeker dat het belang van het kind in de wet, in het beleid en bij de rechtbank altijd de 
eerste overweging vormt. 

 Zorg voor strenge controle op de euthanasiepraktijk en overweeg een verbod op 
euthanasie voor iedereen jonger dan 18 jaar. 

 Betrek kinderen bij het opstellen van nationaal beleid dat hen aangaat en promoot 
participatie van minderjarigen (met name meisjes en kwetsbare kinderen) in de 
samenleving, op school, in het gezin en in studentenraden. 

 Geef alle stateloze kinderen die in Nederland zijn geboren zonder condities recht op de 
Nederlandse nationaliteit. 

 Maak een einde aan babyluikjes, zorg voor betere hulp bij ongeplande zwangerschappen 
en voorkom ongewenste zwangerschap. 

 Dring het aantal tienerzwangerschappen terug door seksuele voorlichting te geven op 
scholen over voorbehoedmiddelen en seksueel overdraagbare ziekten. 

 Voorkom verwaarlozing en huiselijk geweld en onderzoek alle zaken, zodat daders 
gestraft worden. 

 Train professionals, zodat zij slachtoffers van geweld herkennen en zorg voor opvang, 
psychologische hulp en gratis hulplijnen. 

 Zorg voor klachtenregelingen voor kinderen in instellingen voor jeugd- en pleegzorg en 
verzeker de toegang tot rechtshulp en rechtspraak voor alle kinderen. 



 Plaats pleegkinderen bij voorkeur in gezinnen (niet in instellingen) en moedig met name 
mensen met een niet-Nederlandse afkomst aan om zich aan te melden als pleegouder. 

 Neem ook maatregelen om de vele verhuizingen binnen de pleegzorg te voorkomen en 
bereid kinderen tijdig voor op zelfstandigheid. 

 Verzeker dat kinderen met een handicap naar school kunnen en zorg ervoor dat het 
uitbetalen van hun persoonsgebonden budget vlekkeloos verloopt. 

 Geef goede en effectieve neonatale zorg aan pasgeborenen om kindersterfte terug te 
dringen. 

 Zorg dat alle kinderen de beschikking hebben over gezond voedsel. 

 Geef alle kinderen onbeperkte en gratis toegang tot gezondheidszorg en stel 
ongedocumenteerden van dit recht – en van andere rechten – op de hoogte. 

 Baseer de diagnose ADHD op grondig onderzoek en informeer kinderen en hun ouders 
over medicijngebruik en de mogelijke gevolgen daarvan, alsmede over alternatieven. 
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