
              
 

Kinderrechten 
 
ART. 1 Definitie van ‘kind’ 
Als kind wordt aangemerkt iedere persoon jonger dan achttien jaar, tenzij de nationale wetgeving de 
meerderjarigheidsgrens lager stelt. 
 
ART. 2 Bescherming tegen discriminatie 

Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder enige uitzondering. De Staat is verplicht kinderen te beschermen tegen elke vorm van discriminatie 
en dient zich actief in te zetten voor de bevordering van de rechten van kinderen. 
 
ART. 3 Belangen van het kind 
Bij alle maatregelen die kinderen betreffen dient het belang van het kind voorop te staan. Wanneer de ouders van het kind, of anderen die 
verantwoordelijk zijn, hun verplichtingen niet nakomen, zal de Staat het kind voorzien van de nodige zorg. 
 
ART. 4 Realiseren van de rechten 
De Staat moet alles in het werk stellen om de rechten zoals deze zijn vastgelegd in het Verdrag, te verwezenlijken. 
 
ART. 5 De rol van ouders bij de begeleiding en ontwikkeling van het kind 
De Staat dient de rechten en verantwoordelijkheden van de ouders en familie te eerbiedigen ten aanzien van de begeleiding van het kind bij de 
uitoefening door het kind van de rechten uit het Verdrag. 
 
ART. 6 Overleven en ontwikkeling 
Elk kind heeft het inherente recht op leven. De Staat is verplicht te zorgen voor het overleven en de ontwikkeling van het kind. 
 
ART. 7 Naam en nationaliteit 
Elk kind heeft vanaf zijn geboorte recht op een naam. Ook heeft ieder kind het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover dat mogelijk is, 
het recht te weten wie zijn ouders zijn en door hen te worden verzorgd. 
 
ART. 8 Eerbiediging van de identiteit 
De Staat is verplicht de identiteit van het kind te beschermen en, indien nodig, de voornaamste aspecten van deze identiteit te herstellen, zoals 
naam, nationaliteit en familiebanden. 
 
ART. 9 Scheiding van het kind van de ouders 
Elk kind heeft het recht bij zijn ouders op te groeien en om met beide ouders contact te houden wanneer het van een of van beiden gescheiden 
leeft, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind. 
 
ART. 10 Gezinshereniging 
Ieder kind heeft het recht om herenigd te worden met zijn of haar ouder(s) als het kind en de ouder(s) niet in hetzelfde land wonen. Aanvragen 
hiervoor moet de overheid met welwillendheid, menselijkheid en spoed behandelen. Het kind dat in een ander land dan zijn of haar ouder(s) 
verblijft, heeft recht op rechtstreeks en regelmatig contact met die ouder(s). 
 
ART. 11 Ontvoeren en vasthouden van kinderen 
De Staat is verplicht om het ontvoeren van kinderen naar het buitenland of het aldaar vasthouden van kinderen door een van de ouders of door 
een derde, te voorkomen en tegen te gaan. 
 
ART. 12 De mening van het kind 
Ieder kind heeft het recht zijn mening vrijelijk te uiten in aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend 
belang moet worden gehecht. 
 
ART. 13 Vrijheid van meningsuiting 
Elk kind heeft het recht, zowel binnen als buiten de landsgrenzen, zijn mening te uiten, informatie te verkrijgen of te verschaffen en denkbeelden 
door te geven. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ART. 14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 
De Staat eerbiedigt het recht van het kind op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en de rechten 
en plichten van de ouders om het kind hierbij te begeleiden. 
 
ART. 15 Vrijheid van vereniging en vergadering 
Kinderen hebben het recht om samen te komen, om lid te worden van verenigingen en verenigingen op te 
richten. 
 
ART. 16 Bescherming van privacy 
Kinderen hebben recht op bescherming tegen inmenging in hun privéleven, gezinsleven, woning en 
correspondentie. Ook hebben zij recht op bescherming tegen elke vorm van laster. 

 
ART. 17 Toegang tot informatie 
De Staat dient er voor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot informatie en materiaal afkomstig uit een verscheidenheid aan bronnen. Daarbij 
zal de Staat de massamedia stimuleren informatie te verspreiden van sociaal en cultureel nut voor het kind en zal de Staat de benodigde 
maatregelen treffen om het kind te beschermen tegen informatie en materiaal die schadelijk voor het kind zijn. 

 
ART. 18 Ouderlijke verantwoordelijkheden 
De ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Zij zullen hierbij worden bijgestaan door de Staat. De 
Staat zal ouders op een passende wijze bijstand verlenen bij het opvoeden van hun kinderen. 
 
ART. 19 Bescherming tegen misbruik en verwaarlozing 
De Staat zal het kind beschermen tegen elke vorm van mishandeling door ouders of door een derde die de zorg over het kind heeft. Ook zal de 
Staat doelgerichte sociale programma’s opzetten om misbruik te voorkomen en om hulp te bieden aan slachtoffers. 
 
ART. 20 Bescherming van kinderen zonder gezin 
De Staat is verplicht extra bescherming te bieden aan kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen verblijven en zorgt in dergelijke gevallen voor 
een geschikt alternatief, zoals plaatsing in een pleeggezin of in een instelling voor kinderzorg. Bij de keuze van de meest geschikte oplossing, zal 
rekening worden gehouden met de culturele achtergrond van het kind. 
 
ART. 21 Adoptie 
In landen waar adoptie wordt erkend en/of is toegestaan, zal hiertoe alleen worden overgegaan als dit in het belang van het kind is, en dan slechts 
met toestemming van de verantwoordelijke instanties. De bescherming van het kind staat hierbij centraal. 
 
ART. 22 Minderjarige vluchtelingen 
Aan elk kind dat de vluchtelingenstatus heeft of deze wenst te verkrijgen, zal speciale bescherming worden geboden. De Staat is verplicht samen te 
werken met bevoegde instanties die deze bescherming en steun bieden. 
 
ART. 23 Gehandicapte kinderen 
Elk gehandicapt kind heeft recht op aangepaste zorg, onderwijs en training waardoor het in staat is een bevredigend, volwaardig en behoorlijk 
leven te leiden, de zelfstandigheid van het kind wordt bevorderd, en het kind actief kan deelnemen aan de samenleving. 
 
ART. 24 Gezondheid en gezondheidszorg 
Ieder kind heeft recht op een zo goed mogelijke gezondheid en op de best mogelijke gezondheidszorg. De Staten zullen zich actief inzetten om te 
voorzien in eerstelijns- en preventieve gezondheidszorg.  
Ook zullen zij zorgen voor een goede voorlichting over gezondheid, voeding van kinderen, de voordelen van borstvoeding en hygiëne en zullen zij 
er alles aan doen de kindersterfte terug te brengen.  
De Staten bevorderen internationale samenwerking op dit gebied en streven naar een gezondheidszorg die toegankelijk is voor alle kinderen. 
Hierbij wordt speciaal rekening gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden. 
 
ART. 25 Regelmatige evaluatie bij uithuisplaatsing 
Ieder kind dat door de Staat voor verzorging, bescherming of behandeling uit huis wordt geplaatst, heeft recht op een regelmatige evaluatie van 
deze plaatsing. 
 
ART. 26 Sociale voorzieningen 
Elk kind heeft het recht gebruik te maken van de sociale voorzieningen, met inbegrip van de sociale verzekering. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ART. 27 Levensstandaard 
Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, 
morele en maatschappelijke ontwikkeling. Ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid voor het bieden 
van een toereikende levensstandaard aan hun kinderen. De Staat zorgt er voor dat ouders de verplichtingen 
voortvloeiend uit deze verantwoordelijkheid kunnen nakomen, en dat ook daadwerkelijk doen. Daarbij kan 
de Staat onder andere voorzien in materiële bijstand aan de ouders en hun kinderen. 
 
 
ART. 28 Onderwijs 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. De Staat heeft tot taak het basisonderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen, 
de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen en toegankelijk te maken voor alle kinderen alsmede hoger 
onderwijs toegankelijk te maken voor kinderen die daar de capaciteiten voor hebben. De discipline die op school wordt gehandhaafd moet 
verenigbaar zijn met de menselijke waardigheid van het kind en moet in overeenstemming zijn met dit Verdrag. De Staten bevorderen 
internationale samenwerking op het gebied van onderwijs. 
Hierbij wordt speciaal rekening gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden. 
 
ART. 29 Onderwijsdoelstellingen 
Het onderwijs dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, de talenten en de geestelijke en lichamelijke 
vermogens van elk kind. Onderwijs dient het kind voor te bereiden op een actief volwassen leven in een vrije samenleving en zal het kind respect 
bij brengen voor mensenrechten, voor zijn ouders, zijn culturele achtergrond, taal en waarden, en voor de culturele achtergrond van anderen. 
 
ART. 30 Kinderen afkomstig uit minderheidsgroepen 
Kinderen afkomstig uit minderheidsgroepen hebben het recht hun eigen cultuur te beleven, hun eigen godsdienst te belijden en hun eigen taal te 
spreken. 
 
ART. 31 Vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten 
Ieder kind heeft recht op vrije tijd, op spelen en op deelname aan culturele en artistieke activiteiten. 
 
ART. 32 Kinderarbeid 
Ieder kind heeft het recht op bescherming tegen elke vorm van arbeid die schadelijk is voor zijn gezondheid, scholing en ontwikkeling. De Staat zal 
minimumleeftijden vaststellen voor het verrichten van arbeid en passende arbeidsvoorwaarden vaststellen. 
 
ART. 33 Drugsmisbruik 
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen het gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen en tegen deelname aan de 
vervaardiging van of aan de handel in dergelijke middelen. 
 
ART. 34 Seksuele exploitatie 
De Staat zal kinderen beschermen tegen elke vorm van seksuele exploitatie of seksueel misbruik, waaronder prostitutie en pornografie. 
 
ART. 35 Ontvoeren, verhandelen of verkopen van kinderen 
De Staat zal alles in het werk stellen om de ontvoering, de handel of de verkoop van kinderen te voorkomen. 
 
ART. 36 Andere vormen van exploitatie 
Ieder kind heeft recht op bescherming tegen elke vorm van exploitatie die schadelijk is voor het welzijn van het kind, anders dan beschreven in 
artikelen 32, 33, 34 of 35. 
 
ART. 37 Foltering en vrijheidsberoving 
Geen enkel kind mag worden onderworpen aan foltering of aan een andere wrede behandeling of straf, onrechtmatig worden gearresteerd of 
onrechtmatig van zijn vrijheid worden beroofd. Doodstraf of levenslange gevangenisstraf mogen niet opgelegd worden bij 
delicten die gepleegd zijn door personen jonger dan 18 jaar. Elk kind wiens vrijheid rechtmatig wordt ontnomen, zal gescheiden van volwassenen 
worden opgesloten, tenzij dit niet in het belang van het kind is. Elk kind dat in hechtenis wordt genomen, heeft recht op juridische en andere 
bijstand en recht op contact met zijn familie. 
 
 
ART. 38 Gewapende conflicten 
De Staten zullen al het mogelijke doen om te voorkomen dat kinderen jonger dan 15 jaar deelnemen aan vijandelijkheden. Strijdkrachten mogen 
geen kinderen jonger dan 15 jaar rekruteren. Verder zijn de Staten, in overeenstemming met het van toepassing zijnde internationale recht, 
verantwoordelijk voor de bescherming en de verzorging van kinderen die slachtoffer zijn van gewapende conflicten. 
 

 



 
 

 
ART. 39 Passende zorg voor slachtoffers 
De Staat is verplicht kinderen die het slachtoffer zijn geworden van gewapende conflicten, foltering, 
verwaarlozing, mishandeling of exploitatie een passende behandeling te bieden die hun herstel en 
herintegratie in de samenleving bevordert. 
 
ART. 40 Toepassing van het kinderstrafrecht 
Ieder kind dat een strafbaar feit begaat, heeft recht op een behandeling die verenigbaar is met de 
eigenwaarde van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van het kind en waarbij de 
volledige herintegratie in de samenleving het doel is. Ieder kind heeft bovendien recht op basisgaranties en 
kan beroep doen op juridische of andere bijstand voor zijn of haar verdediging. Juridische procedures en het 
plaatsen van kinderen in instellingen zullen zoveel mogelijk vermeden worden. 

 
ART. 41 Verdergaande regelingen 
Wanneer het van toepassing zijnde nationale en internationale recht met betrekking tot de rechten van het kind gunstiger regelingen hanteert dan 
dit Verdrag, zal altijd uitgegaan worden van deze gunstiger regelingen. 
 
ART. 42 - 54 Toepassing en inwerkingtreding 
Artikelen 42 tot en met 54 bevatten met name de volgende bepalingen:  

 
l - de Staat heeft tot taak de rechten die zijn vastgelegd in dit Verdrag algemeen bekend te maken, zowel aan kinderen als aan volwassenen; 

 
ll - er wordt een Comité voor de Rechten van het Kind opgericht, bestaande uit tien deskundigen, dat de rapporten zal beoordelen die overlegd 
worden door de Staten die partij zijn bij dit Verdrag. Deze Staten zullen hun eerste rapport twee jaar na het ratificeren van het Verdrag overleggen, 
en de daaropvolgende rapporten iedere vijf jaar. Het Verdrag treedt in werking zodra het door twintig landen is geratificeerd. Pas daarna kan het 
bovengenoemde Comité worden opgericht; 

 
lll - de Staten zullen hun rapporten algemeen bekend maken; 

 
lV - het Comité kan voorstellen onderzoek te verrichten naar specifieke thema’s die betrekking hebben op de rechten van het kind, waarna het er 
voor kan kiezen de resultaten van dergelijk onderzoek zowel aan de desbetreffende Staat als aan de Algemene Vergadering van de VN bekend te 
maken; 
 
V - teneinde “daadwerkelijke toepassing van het Verdrag te bevorderen en internationale samenwerking aan te moedigen”, hebben de 
gespecialiseerde organisaties van de VN (zoals de ILO, de WHO en UNESCO) en UNICEF het recht aanwezig te zijn bij de vergaderingen van het 
Comité. Samen met andere instellingen die als ‘bevoegd’ worden beschouwd, waaronder NGO’s die samenwerken met de VN en bepaalde VN-
organen zoals de UNHCR, kunnen deze organisaties belangrijke informatie aan het Comité voorleggen en gevraagd worden het Comité te adviseren 
over de manier waarop dit Verdrag het best kan worden toegepast. 
 
 
 

In 1989 hebben de Verenigde Naties (VN) het Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind (IVRK) opgesteld. Dit wordt het 

Kinderrechtenverdrag genoemd. Nederland heeft dit verdrag, 

samen met bijna alle landen in de wereld, ondertekend. 
 


