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MEMORIE VAN TOELICHTING

Hoofdstuk I - Algemeen

1. Wordïngsgeschiedenis van het verdrag

De geschiedenis van het Verdrag inzake de rechten van het kind gaat
terug tot 1924, toen de Verklaring van de rechten van het kind, ook wel
de «Verklaring van Genève» (zie bijlage IV)1 genaamd, door de
Assemblée van de Volkenbond tijdens haar vijfde zitting plechtig werd
aangenomen. Tien jaar later werd deze Verklaring opnieuw door deze
zelfde Assemblée onderschreven. De Verklaring van Genève was een
reactie op de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, die enorm
veel kinderen in een zorgwekkende toestand had achtergelaten. Men
wilde daarom dat wat het meest noodzakelijk is voor kinderen in deze
Verklaring aan hen garanderen. De ten behoeve van het kind geformu–
leerde waarborgen droegen een algemeen karakter en waren niet alleen
van toepassing op oorlogssituaties en de gevolgen daarvan voor
kinderen. Wel droegen zij nog duidelijk het stempel van de ervaringen
van de Eerste Wereldoorlog.

Na de Tweede Wereldoorlog, die ook voor kinderen nog meer
verschrikkingen aanrichtte dan de Eerste Wereldoorlog, werden er
onmiddellijk pogingen in het werk gesteld de Algemene Vergadering van
de inmiddels als opvolgster van de Volkenbond opgerichte Verenigde
Naties (VN) een nieuwe verklaring inzake de rechten van het kind te laten
aanvaarden. De Commissie voor Sociale Aangelegenheden van de VN
startte in 1946 met de voorbereidingen voor een ontwerp-verklaring.

Intussen werd op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties de «Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens» (tekst en vertaling in het Nederlands in Trb. 1969, 99, rubriek
J) aanvaard. De Verklaring bevat zowel persoonlijke vrijheden als
politieke en sociale rechten. Deze rechten worden ieder mens toegekend,
zowel kinderen als volwassenen, maar zij zijn door hen evenwel niet
rechtstreeks voor een rechter in te roepen. De Verklaring is bovendien
niet op de positie van kinderen toegesneden, maar is een algemene
catalogus van mensenrechten. De Commissie voor Sociale Aangelegen–
heden meende, mede onder invloed van deze Verklaring, dat de
Verklaring van Genève wel een belangrijk uitgangspunt vormde, maar dat
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de opvattingen met betrekking tot de bescherming van kinderen zo
ingrijpend veranderd waren, dat niet langer kon worden volstaan met de
beginselen van de Verklaring van 1924.

De tekst van de Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20
november 1959 door de Veertiende Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties (zie bijlage V)1 unaniem aangenomen. De inhoud van
de Verklaring van 1959 is in vergelijking met die van 1924 aanzienlijk
uitgebreid en kent naast een preambule tien beginselen. Deze begmselen
betreffen niet alleen de materiële behoeften van het kind, maar tevens
wordt de nadruk gelegd op de behoefte aan liefde en begrip en op
andere aangelegenheden van immateriële aard.

In de loop van de tijd rijpte de gedachte dat er een verdrag zou
moeten komen waarin rechten van kinderen bindend vastgelegd dienden
te worden en het voor een effectieve waarborging van die rechten niet
voldoende was deze neer te leggen in een bij een resolutie aangenomen
Verklaring. Door de in de Verklaring neergelegde rechten in een verdrag
op te nemen, zou de werking ervan aanzienlijk worden versterkt, althans
voor de Staten die partij worden bij dat verdrag.

Op 7 februari 1978 werd door Polen een eerste ontwerp voor een
Verdrag inzake de rechten van kinderen ingediend bij de VN-Commissie
voor de Rechten van de Mens. Het lag in de bedoeling om de tekst van
dit verdrag nog in 1979, het Internationaal Jaar van het Kind, vast te
stellen. Het ontwerp stemde grotendeels overeen met de in 1959
unaniem aanvaarde Verklaring voor de Rechten van het Kind. Het bleek
echter niet haalbaar om reeds in 1979 tot een verdrag te komen door de
grote hoeveelheid kritische opmerkingen, die door een aanzienlijk aantal
lidstaten en verschillende internationale organisaties in hun reacties op
dit ontwerp naar voren werd gebracht. Verschillende lidstaten en organi–
saties waren bovendien van mening dat de Verklaring van 1959 wel als
uitgangspunt kon dienen, maar dat de artikelen zich in die vorm niet
leenden voor directe toepasbaarheid in het nationale recht. In geen van
de reacties verzette men zich echter tegen de gedachte van een dergelijk
verdrag. De voorbereidingen werden derhalve voortgezet. De
VN-Commissie voor de Rechten van de Mens stelde daarom een
werkgroep in, die tot een ontwerp-verdrag inzake de rechten van het kind
diende te komen.

Op 23 februari 1989 werd door deze werkgroep aan de Commissie
voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties een rapport
uitgebracht dat een ontwerpverdrag inzake de rechten van het kind,
bestaande uit een preambule en 54 artikelen, bevatte. Op 20 november
1989 werd het Verdrag inzake de rechten van het kind door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaard.

De lange duur van de voorbereiding van dit verdrag kan mede worden
verklaard door het feit dat, om de acceptatiegraad van het verdrag zo
groot mogelijk te maken, op basis van consensus is gewerkt. Door de
enorme verschillen in cultuur, religie, rechtssystemen en politieke en
economische omstandigheden tussen de lidstaten was het dikwijls
bijzonder moeilijk om op één lijn te geraken. De wens om toch tot een
universeel verdrag te komen heeft daardoor tot gevolg gehad dat veel
artikelen het karakter hebben van een compromis. Zij zijn een neerslag
van vele discussies en lange onderhandelingen. In een aantal gevallen -
zo bij voorbeeld waar het de bescherming van kinderen in geval van
gewapende conflicten betreft (artikel 38) en de bepaling omtrent de
vrijheid van denken, geweten en godsdienst (artikel 14) - zouden wij een
ander, verder reikend resultaat wenselijk hebben geacht en heeft de
Koninkrijksdelegatie zich daarvoor dan ook ingespannen.

Wij achten de totstandkoming van dit verdrag desalniettemin een
1 Ter inzage geiegd op de afdeiing positieve ontwikkeling, vooral omdat met het vastleggen van de rechten
Pariementaire Documentatie van kjnderen jn een specjfiek verdrag de mogelijkheid is geschapen om
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de bevordering en de bescherming van de rechten van het kind op
wereldschaal beter dan in een Verklaring (een niet-bindende aanbe–
veling) te funderen. De Koninkrijksdelegatie heeft dan ook steeds een
zeer actieve rol bij de voorbereiding van het verdrag vervuld. Het verdrag
past ook in de lijn waarbij naast algemene mensenrechtenverdragen,
specifieke verdragen tot stand worden gebracht omtrent bijzondere
onderwerpen (bij voorbeeld rassendiscriminatie) dan wel ter
bescherming van bijzondere groepen van personen (vluchtelingen, of bij
voorbeeld gedetineerden).

In september 1990 is te New York de World Summit for Children
(Wereldtop voor kinderen) gehouden die werd afgesloten met de
aanvaarding van een Verklaring oproepend tot de bescherming van de
kinderen in de wereld.

Tegelijk met de Verklaring werd een actieplan aangenomen om
armoede, ziekte, honger en analfabetisme te bestrijden en kinderen het
eerste recht te geven op de hulpbronnen van de aarde. Tevens
verklaarden de deelnemers aan de top dat zij ernaar zullen streven zich te
houden aan het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Inmiddels
wordt te onzent bezien welke implementatie aan de besluiten van de
Wereldtop door Nederland kan worden gegeven. Een niet onbelangrijke
actie is vanzelfsprekend het spoedig partij worden bij het onderhavige
verdrag. Een andere te vermelden activiteit is nog dat thans in het kader
van de Raad van Europa de mogelijkheden worden bezien van de
opstelling van een verdrag dat de (mogelijkheden tot) uitoefening van
mensenrechten voor kinderen tot onderwerp heeft.

2. Korte beschrijving van de inhoud

Het verdrag is bedoeld alomvattend te zijn. Het is daarom verheugend
om te zien dat burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele
rechten van kinderen in èén verdrag zijn ondergebracht. De klassieke en
de sociale grondrechten worden onlosmakelijk met elkaar verbonden
geacht. Dit is in overeenstemming met het reeds in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en in de beide in het kader van
de Verenigde Naties tot stand gekomen verdragen, te weten het Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag inzake econo–
mische, sociale en culturele rechten neergelegde uitgangspunt. Vergelijk
de derde paragraaf uit de preambule van beide verdragen (tekst in Trb.
1966, 99 onderscheidenlijkTrb. 1966, 100; vertaling in het Nederlands
in Trb. 1978, 177 onderscheidenlijk Trb. 1978, 178).

Onder «kind» wordt volgens het verdrag verstaan iedere persoon die
de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, tenzij volgens het op
het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt
bereikt.

Vermelding verdient dat in het Verdrag inzake de rechten van het kind
steeds de bewoordingen «his or her» worden gehanteerd. Bij de
totstandkoming van het verdrag is het gebruik van deze term, mede
gezien de grote verschillen in godsdienstige en culturele achtergronden,
een terugkerend onderwerp van discussie geweest. Men was het er
uiteindelijk over eens dat het verdrag voor alle kinderen, dus zowel voor
jongens als voor meisjes, diende te gelden. Gezien deze historie is niet
alleen «his of her» telkens vertaald met «zijn of haar», maar is ook bij de
vertaling van woorden als «whose» (artikel 20, eerste lid) en wendingen
als «in the child»s (artikel 21, onderdeel b) «zijn of haar» gebruikt.

De inhoud van het verdrag komt aan de orde in de artikelsgewijze
toelichting (hoofdstuk II van deze memorie). Hier wordt volstaan met een
korte aanduiding van de opzet en indeling van het verdrag. Het verdrag
bevat een preambule en 54 artikelen verdeeld in drie hoofdstukken. Deel
I bevat verschillende soorten artikelen. Zo zijn er artikelen die rechten
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van het kind bevatten. Hieronder vallen bij voorbeeld het recht van het
kind op leven (artikel 6) en het recht van het kind op vrijheid van
meningsuiting en op vrijheid van informatie (artikel 13). Ook zijn er
artikelen die specifieke maatregelen aangeven die staten of ouders/
voogden dienen te nemen ter bescherming van kinderen. Hieronder
vallen bij voorbeeld bescherming tegen alle vormen van discriminatie
(artikel 2), en bescherming tegen misbruik, geweld, verwaarlozing,
mishandeling of exploitatie (artikel 19). Ten slotte kent Deel I bepalingen
die inspanningsverplichtingen inhouden van de Staten die partij zijn.
Hieronder vallen het nemen van alle passende wettelijke, bestuurlijke en
andere maatregelen om de in dit verdrag erkende rechten te verwezen–
lijken (artikel 4) en toepassing van regels die meer bijdragen tot de
verwezenlijking van de rechten van het kind (artikel 41). Tot deze
categorie behoort ook artikel 42 uit deel II van het verdrag, dat de Staten
die partij zijn, opdraagt de beginselen en de bepalingen van dit verdrag
op passende en doeltreffende wijze algemeen bekend te maken.

Deel II bevat regels omtrent toezicht op de naleving van het verdrag.
Het voorziet in een systeem van toezicht op de voortgang bij de tenuit–
voerlegging. Ingevolge artikel 44 moeten de verdragspartijen om de vijf
jaar rapporteren over de door hen genomen maatregelen die uitvoering
geven aan de in het verdrag erkende rechten en over de vooruitgang die
is geboekt ten aanzien van het genot van die rechten.

Een speciaal Comité, dat zijn wetenschap ook zal kunnen verkrijgen
van niet-gouvernementele organisaties, zal op deze voortgang toezicht
houden (artikel 43). Bij de totstandkoming van het verdrag achtte men
de instelling van een toezichthoudend Comité een adequate manier van
toezicht op de naleving van het verdrag. Het verdrag kent geen
voorziening in een individueel klachtrecht.

In het kader van de Verenigde Naties zijn ten aanzien van verdragen
waarin burger– en politieke rechten zijn neergelegd effectieve vormen
van toezicht op de naleving van de betreffende verdragen ontwikkeld,
waaronder ook een individueel klachtrecht. Verdragen met betrekking tot
economische, sociale en culturele rechten zijn veelal voorzien van
rapportageprocedures.

Het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat zowel burger– als
politieke rechten bevat, voorziet in een rapportageprocedure. In het
toezicht op de naleving van het verdrag is daarnaast een taak weggelegd
voor het Comité voor de rechten van het kind, alsmede voor de gespecia–
liseerde organisaties van de Verenigde Naties, met name UNICEF, en
voor niet-gouvernementele organisaties. Dit laatste is innovatief binnen
het Verenigde Naties-systeem. Dit geheel van toezichtmechanismen
geeft geen aanleiding te twijfelen aan een adequaat toezicht op de
naleving. Het ontbreken van een individueel klachtrecht wordt derhalve
niet als een gemis gevoeld.

Terzijde zij hierbij opgemerkt dat, indien er beweerdelijk sprake is van
een schending van een recht in het Verdrag inzake de rechten van het
kind, dat ook is gegarandeerd in het Internationaal Verdrag inzake
burger– en politieke rechten, verder aangeduid met IVBP, het (vertegen–
woordigers van) kinderen uiteraard te allen tijde vrijstaat bij het Mensen–
rechtencomité, dat toeziet op de naleving van laatstgenoemd verdrag,
een individuele klacht in te dienen vanwege deze beweerdelijke
schending. Het IVBP kent dit recht immers toe aan «een ieder»,
waaronder uiteraard ook kinderen moeten worden gerekend.

Deel III regelt de ondertekening, de bekrachtiging, de toetreding, de
inwerkingtreding, de wijzigingen, de voorbehouden en de opzegging van
het verdrag.
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1 Zie bijlage III met een matrix van de
artikelen van het Verdrag inzake de rechten
van het kind en de daarmee
corresponderende artikelen van de hier
vermelde verdragen

3. Verhouding tot andere mensenrechtenverdragen

In het Verdrag inzake de rechten van het kind is een groot aantal
rechten neergelegd dat reeds in bestaande verdragen en in documenten
van internationale organisaties aan de orde komt. Met name zijn hier van
belang de beide in het kader van de Verenigde Naties tot stand gekomen
verdragen waarin een neerslag van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens is terecht gekomen, te weten het op 19 december
1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten (IVBP; tekst en vertaling in het Neder–
lands in Trb. 1969, 99, zie ook laatstelijk Trb. 1984, 19) en het eveneens
op 19 december 1966 te New York tot stand gekomen Internationaal
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESC; tekst
en vertaling in het Nederlands in Trb. 1969, 100, zie ook laatstelijk Trb.
1978, 178). Op Europees niveau zijn van belang het op 4 november
1950 te Rome tot stand gekomen Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM; Trb.
1951, 154, gewijzigd bij het Derde, Vijfde en Achtste Protocol, zie ook
laatstelijk Trb. 1989, 153; de herziene vertaling in het Nederlands in Trb.
1990, 156) en de negen daarbij behorende Protocollen (Eerste Protocol:
Trb. 1952, 80, zie ook laatstelijk Trb. 1970, 82; de herziene vertaling in
het Nederlands in Trb. 1990, 157 - Tweede Protocol: Trb. 1963, 123, zie
ook laatstelijk Trb. 1970, 82; de herziene vertaling in het Nederlands in
Trb. 1990, 158 - Derde Protocol: Trb. 1963, 124, zie ook laatstelijk Trb.
1970, 183; de herziene vertaling in het Nederlands in Trb. 1964, 35 -
Vierde Protocol: Trb. 1964, 15, zie ook laatstelijkTrb. 1982, 102; de
herziene vertaling in het Nederlands in Trb. 1990, 159 Vijfde Protocol:
tekst en vertaling in het Nederlands in Trb. 1970, 97, zie ook laatstelijk
Trb. 1972, 8 - Zesde Protocol: Trb. 1983, 86, zie ook laatstelijk Trb.
1986, 58; de herziene vertaling in het Nederlands in Trb. 1990, 160 -
Zevende Protocol: Trb. 1985, 2; de herziene vertaling in het Nederlands
in Trb. 1990, 161 - Achtste Protocol: tekst en vertaling in het Nederlands
in Trb. 1985, 82, zie ook laatstelijkTrb. 1989, 154- Negende Protocol:
nog niet in het Tractatenblad verschenen) en het op 18 oktober 1961 te
Turijn tot stand gekomen Europees Sociaal Handvest (ESH; Trb. 1962, 3;
vertaling in het Nederlands in Trb. 1963, 90)2.

Deze verdragen hebben tot doel een ieder te beschermen, zowel
volwassenen als kinderen. Enkele bepalingen daarvan hebben ook
expliciet betrekking op kinderen. In het IVBP wordt speciaal over
kinderen gesproken in artikel 6, vijfde lid (de doodstraf mag niet worden
opgelegd voor misdrijven die zijn gepleegd door personen beneden de
leeftijd van achttien jaar en mag niet worden voltrokken aan zwangere
vrouwen), in artikel 10, tweede en derde lid (over de positie van jeugdige
verdachten en overtreders), in artikel 14, eerste lid (elk vonnis dient te
worden openbaar gemaakt, tenzij het belang van jeugdige personen zich
daartegen verzet of het voogdijschap over kinderen betreft) en vierde lid
(wanneer het jeugdige personen betreft, dient rekening te worden
gehouden met hun leefdtijd en de wenselijkheid hun reclassering te
bevorderen) en in artikel 24 (recht op beschermende maatregelen zonder
discriminatie, recht op inschrijving in het geboorteregister en op een
naam en recht op een nationaliteit) en zijdelings in artikel 23 (over gezin,
huwelijk en ontbinding van het huwelijk). Voorts wordt over kinderen
gesproken in het IVESC in artikel 10 (bescherming en bijstand aan het
gezin, bescherming aan de moeder voor en na de geboorte van haar
kind, bescherming en bijstand aan kinderen en jeugdige personen zonder
discriminatie, bescherming van hen tegen economische en sociale
uitbuiting, strafbaarstelling indien zij te werk worden gesteld voor
gevaarlijke arbeid, vaststelling van leeftijdsgrenzen voor tewerkstelling)
en in artikel 12, tweede lid, onderdeel a (vermindering van het aantal
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3 E/CN.4/1324
• Zieip E/CN.4/1983/62.E/CN.4/1984/71
over de discussie in de werkgroep met
betrekking tot de vraag of het door Polen
opgestelde ontwerp-Verdrag econornische
en sociale rechten, maar niet burgerlijke en
politieke rechten bevatte

doodgeborenen en van de kindersterfte, alsmede een gezonde ontwik–
keling van het kind). In het EVRM wordt over kinderen gesproken in
artikel 5, lid 1, onderdeel d (een van de in dit artikel vermelde en uitge–
werkte uitzonderingen op het recht van een ieder op persoonlijke vrijheid
en veiligheid), zijdelings in artikel 8 (recht op eerbiediging van een ieder
onder andere op zijn gezinsleven) en zijdelings in artikel 12 (recht op
huwen en een gezin stichten) en ten slotte in het ESH in artikel 7 (recht
van kinderen en jeugdige personen op bescherming bij tewerkstelling), in
artikel 9 (het recht op kosteloze beroepskeuzevoorlichting voor jeugdige
personen, met inbegrip van schoolkinderen en volwassenen), in artikel
10, tweede lid (een leerlingenstelsel en andere algemene voorzieningen
voor de opleiding van jongens en meisjes in hun onderscheiden
beroepen in het leven te roepen of hieraan medewerking te verlenen) en
vierde lid, onderdeel d (waarborgen van doeltreffendheid van leerlingen–
stelsels en andere opleidingsstelsels voor jeugdige werknemers en zorg
dragen voor afdoende bescherming van jeugdige arbeiders) en in artikel
17 (recht van moeders en kinderen op sociale en economische
bescherming).

Zoals reeds aangegeven hebben de overige artikelen uit deze ver–
dragen betrekking op zowel volwassenen als kinderen. Het zou daarom
denkbaar zijn geweest dat het Verdrag inzake de rechten van het kind de
bestaande mensenrechten uitdrukkelijk van toepassing zou verklaren. Het
verdrag zou zichzelf dan hebben kunnen beperken tot het vastleggen van
een aantal extra, specifiek voor kinderen geldende rechten.

Reeds vanaf het begin is deze kwestie in reacties op het eerste door
Polen ingediende ontwerp door een aantal landen en organisaties aan de
orde gesteld. Zo is van de zijde van het Koninkrijk als commentaar op dit
ontwerp naar voren gebracht:

«A lot of the principles in the present draft Convention are already
embodied in the mandates of agencies like the ILO, WHO and UNESCO,
or in more judicial wordings, in instruments like the Convenants on Civil
and Political and on Economic, Social and Cultural Rights In its view
t) draft convention on the rights of the child must consist of timely,
up-to-date concrete principles, accompanied by practical guidelines for
application, and supplementary to already existing instruments and
activities, in orderto avoid unnecessary duplication»3. Ook enkele andere
landen en internationale organisaties hebben er in hun reactie op het
Poolse ontwerp op gewezen dat de in de Verklaring van 1959 en in dit
ontwerp opgenomen beginselen voor een groot deel ook reeds in andere
verdragen impliciet of expliciet zijn geregeld. Zij meenden dat van de
overlappingen een inventarisatie zou moeten worden gemaakt.
Vervolgens zou voor het op te stellen verdrag inzake de rechten van het
kind naar een versterking en aanvulling van deze regelingen moeten
worden gestreefd. Deze kwestie is herhaaldelijk aan de orde gesteld en is
getuige de verslagen van de werkgroep met een zekere regelmaat steeds
in de discussie teruggekeerd. Tot een fundamenteel andere aanpak, door
een verwijzing en explicitering binnen de algemene internationale
verdragen, werd echter niet overgegaan". Men heeft dientengevolge voor
een alomvattend verdrag gekozen. Daardoor zijn dan ook bepalingen van
zeer diverse aard op de meest uiteenlopende terreinen (burgerlijke,
politieke, economische, sociale en culturele rechten) in het verdrag
vastgelegd.

Artikel 41 van het verdrag is in dit verband van groot belang (vergelijk
artikel 60 van het EVRM en artikel 5, tweede lid, van het IVBP). Het
hepaalt dat de voor het kind meest gunstige, bestaande regeling geldt. Is
fien norm in het onderhavige verdrag minder gunstig dan een norm in de
wet van een Staat die partij is of rninder gunstig dan een in een ander
verdrag neergelegde standaard, dan geldt de meest gunstige regel. Dit
betekent dat het Verdrag inzake de rechten van het kind dus geen
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afbreuk kan doen aan in andere nationale of internationale regels vastge–
legde rechten.

4. Motieven voor bekrachtiging

De vraag zou kunnen rijzen of het wel nodig is dat landen die partij zijn
bij het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en bij het
Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten daarenboven
nog partij worden bij het onderhavige verdrag.

Men zou kunnen aanvoeren dat deze verdragen reeds mondiaal de
bescherming van de mensenrechten regelen voor alle mensen, zowel
volwassenen als kinderen. Bij vergelijking van het verdrag met beide
bovenvermelde verdragen blijkt dat zij elkaar daardoor in sommige
opzichten overlappen. De bescherming tegen alle vormen van discrimi–
natie (artikel 2 van het Verdrag inzake de rechten van het kind), het recht
op leven (artikel 6), het recht op vrijheid van meningsuiting en van infor–
matie (artikel 13), het recht op vrijheid van gedachte, geweten en
godsdienst (artikel 14), het recht op vrijheid van vereniging en verga–
dering (artikel 15), bescherming tegen willekeurige of onrechtmatige
inmenging in zijn of haar privé-leven, gezinsleven, huis of correspon–
dentie (artikel 16), het recht op het genot van de grootst mogelijke mate
van gezondheid en op de best mogelijke gezondheidszorg (artikel 24),
het recht op de voordelen van voorzieningen voor sociale zekerheid
(artikel 26), het recht op onderwijs (artikel 28) en nog enkele andere
rechten zijn reeds in de beide verdragen vastgelegd.

Toch is het van belang dat een specifiek verdrag deze personen in
bescherming neemt, zoals dit overigens ook door andere specifieke
verdragen is gedaan (vluchtelingen, gedetineerden, martelingen, rassen–
discriminatie). Ten eerste worden in onderhavig verdrag de algemene
rechten van de mens, zoals onder andere verwoord in de Universele
Verklaring van 1948 en in de beide verdragen van 1966, niet alleen
opnieuw bevestigd maar ook toegespitst op de gewenste rechten van
kinderen. Ten tweede zijn andere rechten zoals de adoptie, het onderwijs
en het contact met ouders alleen op de jongeren toepasselijk en op hen
toegeschreven. Ten derde zijn er ook nieuwe rechten, zoals een richt–
snoer voor de verhouding grondrechten van kinderen en ouderlijk gezag
en (internationale samenwerking op het gebied van) het gehandicapten–
beleid, in het verdrag opgenomen. Het is daarbij van belang om er op te
wijzen dat het verdrag ook meer beoogt dan louter en alleen de
bescherming van het kind ten opzichte van bepaalde daden of praktijken.
Men heeft het kind ook het recht gegeven om te genieten van of toegang
te krijgen tot bepaalde diensten. En meer nog heeft men het kind het
recht gegeven te participeren door zijn of haar mening te uiten, vrij te
vergaderen en zich te verenigen.

De mogelijkheid bestaat bovendien dat landen die bij voorbeeld nog
niet partij zijn geworden bij de algemene mensenrechtenverdragen,
wellicht nu wel partij zullen worden bij het Verdrag inzake de rechten van
het kind juist vanwege de nieuwe invulling van sommige mensenrechten.

Deze argumenten leiden tot de conclusie dat de bekrachtiging van het
verdrag een goede bijdrage zal kunnen leveren aan de erkenning, ook
voor kinderen, van mensenrechten. Wij achten het verdrag dan ook een
belangwekkende stap op de weg naar de uitdrukkelijke erkenning van de
menselijke waardigheid van kinderen.

Wij achten het evenwel noodzakelijk dat bij de bekrachtiging van het
verdrag een aantal voorbehouden wordt gemaakt en een aantal interpre–
tatieve verklaringen wordt afgelegd. Het gaat hierbij voor wat betreft de
voorbehouden om de artikelen 26, 37 en 40 van het verdrag (zie het
voorstel van Rijkswet, artikel 2) en voor wat betreft de interpretatieve
verklaringen om de artikelen 14, 22 en 38 van het verdrag (zie bijlage I
bij deze memorie).
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5. De Nederlandse Antillen en Aruba

5 Zie over «een ieder verbmdend» en
rechtstreekse werking ook het Rapport van
de interdepartementale juridische
werkgroep Gelijkheidsbeginsel (IWEG),
getiteld «Gelijk in de prakijk», 1990,
hoofdstuk 9.

De regering van Aruba heeft te kennen gegeven op dit moment nog
geen medegelding van het onderhavige verdrag voor Aruba te willen
aanvragen aangezien dit ingrijpende consequenties zou hebben voor
Aruba, met name op het gebied van uitvoeringswetgeving, waar in veel
gevallen aanpassing van de bestaande dan wel juist totstandkoming van
nieuwe wetgeving noodzakelijk is. Zodra deze werkzaamheden in een
vergevorderd stadium zijn, zal medegelding voor Aruba worden aange–
vraagd.

De regering van de Nederlandse Antillen beraadt zich nog over de
wenselijkheid van medegelding.

Teneinde het mogelijk te maken dat, wanneer de regeringen van de
Nederlandse Antillen en Aruba medegelding wenselijk zullen achten, die
medegelding direct tot stand wordt gebracht, wordt de goedkeuring voor
het gehele Koninkrijk gevraagd.

6. Werking van de verdragsbepalingen

Een belangrijk aspect bij de goedkeuring van het onderhavige verdrag
is de vraag naar de werking van die bepalingen in het verdrag, die
materiële rechten inhouden. Hierbij dient wel duidehjk een onderscheid
gemaakt te worden tussen de rechtstreekse werking en de horizontale
werking van verdragsbepalingen. Op beide soorten werkingen zal in de
volgende paragrafen nader worden ingegaan.

6A. Rechtstreekse werking

De artikelen 93 en 94 van de Grondwet houden in dat bepalingen van
«verdragen die naar hun inhoud een ieder kunnen verbinden», moeten
worden toegepast door de rechterlijke en bestuurlijke instanties, zo nodig
door binnen het Koninkrijk geldende, met een verdragsbepaling strijdige
wettelijke voorschriften buiten toepassing te laten. Een dergelijke
verdragsbepaling verschaft burgers rechten of legt hun verplichtingen op
en kan zonder tussenkomst van de nationale wetgever door hen of tegen
hen worden ingeroepen. Of een bepaling uit een verdrag «een ieder
verbindend» is, betreft dus de beoordeling van de bepaling als zodanig.

De rechtstreekse werking van een bepaling van een verdrag of van een
besluit van een volkenrechtelijke organisatie betreft de toepassing ervan
in een concreet geval. Rechtstreeks werkende bepalingen plegen ook wel
zelfwerkend, direct werkend, «selfexecuting» of rechtstreeks toepasselijk
te worden genoemd5.

Uiteindelijk bepaalt de Nederlandse rechter of een «een ieder verbin–
dende» bepaling rechtstreekse werking heeft of niet. De nationale
wetgever kan natuurlijk wel de helpende hand in deze bieden en aanwij–
zingen geven (hetgeen echter niet mogelijk is ten aanzien van
EEG-verordeningen). De wetgever zal ook, als hij van oordeel is dat er
binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften zijn die - naar zijn
oordeel - strijdig zijn met bepalingen van een verdrag die naar hun
inhoud een ieder kunnen verbinden, in het kader van de parlementaire
goedkeuring van het verdrag in kwestie de betreffende wettelijke
bepalingen zodanig aan dienen te passen, dat de strijdigheid wordt
opgeheven zodat rechtsonzekerheid voor de burger en een onnodige
werklast voor de rechter wordt voorkomen. De Nederlandse rechter is
echter niet gebonden aan het oordeel van de Nederlandse wetgever,
hoewel dat oordeel wel van grote betekenis is, getuige ook de recht–
spraak van de Hoge Raad.
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6 HR 24februari 1960, NJ 1960,483, m.nt.
B.V.A. Röling, HR 28 november 1961, NJ
1962, 90, m.nt. B.V.A. Röling, HR 25 april
1967, NJ 1968, 63, HR 6 december 1983,
NJ 1984, 557, m.nt. A.C. 't Hart, HR 18
februari 1986, NJ 1987, 62, HR 30 mei
1986, NJ 1986, 688, m.nt. PA. Stein, HR 14
april 1989, NJ 1989, 469, m.nt M.
Scheltema (Harmonisatiewet), HR 20 april
1990, RvdW 1990,88.

De criteria voor de beantwoording van de vraag of een bepaling uit een
verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie rechtstreekse
werking heeft, zijn volgens de rechtspraak van de Hoge Raad: de aard,
de inhoud en de strekking van de bepaling, alsmede de formulering (de
bewoordingen) daarvan, terwijl tevens de bedoeling van de nationale
wetgever bij de totstandkoming van de goedkeuringswetgeving van het
desbetreffende verdrag een richtsnoer kan zijn en - zo hiervan sprake is
- de bedoeling van de opstellers van het desbetreffende verdrag een
richtsnoer dient te zijn. Eveneens is in deze van belang de aan– of
afwezigheid van uitvoeringswetgeving en of het binnen het nationaal–
rechtelijk bestel mogelijk is de bepaling rechtstreeks toe te passen6.

In verband met de bedoeling van de opstellers van het onderhavige
verdrag dient te worden vermeld dat de eventuele rechtstreekse werking
van verdragsbepalingen tijdens de onderhandelingen over het verdrag als
zodanig niet aan de orde is geweest. Gelet op de aard, inhoud en formu–
lering van de meeste bepalingen van het onderhavige verdrag houden de
uitvoering en de naleving van een groot aantal materiële verdragsvoor–
schriften een taak van de wetgever en van de besturende overheden in.
Dit behoeft overigens niet helemaal uit te sluiten dat aan een bepaald
verdragsvoorschrift in een concrete casus rechtstreekse werking wordt
toegekend. De beslissing hierover en de voorwaarden waaronder die
rechtstreekse werking aan een bepaling zou worden gegeven, zijn, zoals
gezegd, in ons rechtsbestel uiteindelijk aan de rechter.

Wij willen hier volstaan met de opmerking dat enkele verdragsbepa–
lingen van het Verdrag inzake de rechten van het kind rechten betreffen,
die in andere verdragen zijn vervat in bepalingen ten aanzien waarvan
rechtstreekse werking mogelijk moet worden geacht of reeds is vastge–
steld (zie de matrix in bijlage III). Dit is bij voorbeeld het geval in artikel
7, eerste lid, eerste zinsnede, voor wat betreft het recht op registratie en
op een naam (vergelijk artikel 24 van het IVBP), met het recht op
deelname aan procedures (ingevolge het eerste lid van artikel 9) in artikel
9, tweede lid (vergelijk artikel 14 van het IVBP en artikel 6 van het
EVRM), met het recht op contact met de ouders in artikel 9, derde en
vierde lid (vergelijk artikel 23, vierde lid, van het IVBP en artikel 8 van het
EVRM), met het recht zich vrijelijk te verplaatsen in artikel 10, eerste lid,
tweede volzin (vergelijk artikel 12 van het IVBP), met het recht op
vrijheid van meningsuiting in artikel 13 (vergelijk artikel 19 van het IVBP
en artikel 10 van het EVRM), met het recht op vrijheid van godsdienst in
artikel 14 (vergelijk artikel 18 van het IVBP en artikel 9 van het EVRM),
met het recht op vrijheid van vereniging en van vreedzame vergadering
in artikel 15 (vergelijk artikelen 21 en 22 van het IVBP en artikel 11 van
het EVRM), met het recht op privacy in artikel 16 (vergelijk artikel 17 van
het IVBP en artikel 8 van het EVRM), met het recht op beleving van de
eigen cultuur, belijden van de eigen godsdienst en bediening van de
eigen taal voor kinderen van minderheden in artikel 30 (vergelijk artikel
27 van het IVBP), met het recht op bescherming tegen foltering en
wrede e.d. behandeling en bestraffing in artikel 37 (vergelijk artikelen 7,
9 en 10, tweede lid, van het IVBP en artikelen 3 en 5 van het EVRM) en
met het recht op een rechtvaardige behandeling in strafzaken in artikel
40, tweede lid (vergelijk artikelen 9, 14 en 15 van het IVBP en artikelen
5, 6 en 7 van het EVRM). Gezien de bovenvermelde criteria met
betrekking tot rechtstreekse werking kan artikel 12, tweede lid, eveneens
een ieder verbinden. Van enkele andere artikelen van het Verdrag inzake
de rechten van het kind moet niet uitgesloten worden geacht dat zij
rechtstreeks door de rechter kunnen worden toegepast. Dit kan bij
voorbeeld zeker het geval zijn met de rechten neergelegd in artikel 5,
artikel 8, eerste lid en artikel 12, eerste lid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 855 (R1451), nr. 3



6B. Horizontale werking

7 Kamerstukken II, 1975-1976. 13872, nrs.
1-5, blz. 15-16 (Wet van 28 juni 1979, Stb.
387). Zie eveneens Kamerstukken II,
1975-1976, 13932, nrs. 1-6, blz. 14-15
(Goedkeuringswet IVBP en IVESC,
Rijkswetten van 24 november 1978, Stb.
610 en 624)
8 Wel een vorm van horizontale werking is
aangenomen in: HR 31 oktober 1969, NJ
1970, 57 m.nt. G.J Scholten
(Mensendieckarrest), HR 5 juni 1987, NJ
1988, 702, m nt. E.A. Alkema, AB 1988,
276, m.nt. J.A Hofman en B M.J. van der
Meulen.
Geen vorm van horizontale werking is
aangenomen in: HR 9 april 1976, NJ 1976,
409, m.nt. W F. Prins: HR 22 januari 1988,
NJ 1988, 891 m.nt. E.A. Alkema, AB 1988,
96, m.nt. F.H. van der Burg, NJCM-bulletin
1988, nr. 3, blz. 214 e.v., m.nt. R. de Winter,
AA 1988, blz. 391 e.v., m.nt. P.W.C
Akkermans (Maimonides).
• HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928, m.nt.
E.A. Alkema, AB 1987, 231, m.nt. F.H. van
der Burg, HR 1 juli 1988, NJ 1988, 1000,
m.nt. L. Wickers Hoeth.

Horizontale werking (of derdenwerking) houdt in dat een verdrag of
een verdragsbepaling doorwerkt in zogenaamde horizontale verhou–
dingen (dat wil zeggen tussen niet tot de overheid behorende rechtssub–
jecten onderling, zoals in de rechtsbetrekkingen tussen ouders en
kinderen); dit ter onderscheiding van de in de voorgaande paragraaf
besproken, rechtstreekse werking waarbij het om de werking in de
verticale relatie tussen enerzijds de overheid en anderzijds de burger
gaat.

Bij de grondwetsherziening van 1983 stelde de grondwetgever zich op
het standpunt dat horizontale werking van grondrechten in beginsel niet
is uitte sluiten. Deze erkende dat grondrechten vanwege hun funda–
mentele karakter ook in verhoudingen tussen particulieren een rol kunnen
spelen. Naar zijn oordeel is echter geen sprake van horizontale werking
in de relatie tussen de overheid als privaatrechtelijk rechtspersoon en de
burger. In elke relatie waarin de overheid tot de burger kan staan, gelden
de grondrechten onverkort7.

De literatuur is verdeeld over de vraag of grondrechten in horizontale
verhoudingen kunnen doorwerken. De rechtspraak is steeds terug–
houdend geweest en is nog steeds terughoudend met het aannemen van
horizontale werking8. Met betrekking tot in verdragen vervatte grond–
rechten is in enkele gevallen wel uitdrukkelijk horizontale werking aange–
nomen, maar tegelijkertijd zijn daarbij ruime, ook ongeschreven, beper–
kingsmogelijkheden aanwezig geacht9.

Aangezien de gedachtenvorming over en de toepassing van de
horizontale werking op dit moment nog zo sterk in beweging en in
ontwikkeling is, achten wij het niet opportuun om in het algemeen een
aanduiding te geven met betrekking tot de horizontale werking van
onderhavige verdragsbepalingen.

Hier zij dan ook volstaan met de opmerking dat in het Verdrag inzake
de rechten van het kind diverse bepalingen voorkomen die een
voorschrift inhouden dat gericht is op de verhouding tussen de burgers
onderling. Een zodanige bepaling zal gewoonlijk het karakter van een
opdracht hebben en alleen voor de Staten die partij zijn de verplichting
inhouden de in het verdragsartikel omschreven voorziening te realiseren,
niet alleen voor de burger in zijn relatie tot de overheid maar ook voor de
verhouding tussen burgers (zie bij voorbeeld artikel 16, tweede lid). Ook
kan een bepaling een opdracht aan de ouders of andere(n) die voor het
kind verantwoordelijk zijn, inhouden (zie bij voorbeeld artikel 27, tweede
lid).

Verder zij er op gewezen dat mede door de horizontale werking van
grondrechten het kan voorkomen dat bij handelingen die onder de
bescherming van het ene grondrecht worden verricht, de rechten van
een ander worden aangetast die door een ander grondrecht worden
beschermd. Ook bij de grondrechten van kinderen kan zich dit voordoen
met name in verband met de grondrechten van de andere familieleden,
in het bijzonder de ouders. Dit is een problematiek waarbij behoed–
zaamheid geboden is en waar een zorgvuldige belangenafweging
noodzakelijk is. Van geval tot geval dient te worden nagegaan welk
grondrecht in welke mate prevaleert. De met de leeftijd toenemende
bekwaamheid van het kind en het daarmee afnemende ouderlijk gezag,
zoals het onderhavige verdrag voor staat, zijn factoren die bij een derge–
lijke afweging een belangrijke rol dienen te spelen (zie ook hierover
paragraaf 6C, laatste gedeelte, van deze memorie).
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6C. Beperkingen

10 Zie bij voorbeeld HR 24 juni 1983, AB
1983, 548, m.nt F.H. van der Burg en NJ
1984, 804, m.nt. M. Scheltema en m.nt.
C.J.H. Brunner onder NJ 1984, 803; HR 27
januari 1984, NJ 1984, 802, m.nt. C.J.H.
Brunner onder NJ 1984, 803.
11 Zie bij voorbeeld de uitspraak van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens,
28 november 1988 (series A (1988), nr.
144). de zaak Nielsen versus Denemarken.

De verdragsbepalingen die een ieder verbindend zijn, maken deel uit
van de rechtsorde en functioneren binnen het raam van die rechtsorde.
Dit houdt in dat die (grond-)rechten niet altijd en overal volledig kunnen
worden uitgeoefend aangezien als regel binnen die rechtsorde belangen
en waarden tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Die beperkingen
van grondrechten kunnen zich op verschillende manieren voordoen, soms
zelfs tegelijkertijd.

In diverse verdragsbepalingen zijn bij voorbeeld bijzondere op dat
specifieke recht gerichte beperkingsvoorschriften vermeld (bij voorbeeld
artikelen 13, tweede lid en artikel 14, derde lid). Deze beperkingsvoor–
schriften bestaan voornamelijk uit voorschriften die aangeven op welke
wijze die rechten mogen worden beperkt («provided by law», «prescribed
by law», «in conformity with the law») en met het oog op welke belangen
die rechten mogen worden ingeperkt. In de laatstgenoemde
voorschriften worden de belangen limitatief opgesomd. Het aantal
vermelde belangen is echter aanzienlijk en varieert per artikel: de
nationale veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid, de goede
zeden, de fundamentele rechten en vrijheden van anderen, enzovoort.
Hierbij verdient de aandacht dat beperkingen niet verder mogen gaan
dan nodig en noodzakelijk is («are necessary»), terwijl daar soms nog aan
wordt toegevoegd «in a democratic society» (artikel 15, tweede lid).

Een andere wijze waarop de werking van de verdragsbepalingen die
een materieel recht inhouden, kan worden beperkt, is door samenloop en
door botsing van grondrechten. Bij samenloop van grondrechten valt een
bepaald handelen van een persoon onder de bescherming van meerdere
grondrechten, bij voorbeeld de vrijheid van meningsuiting én de vrijheid
van godsdienst. Welk belang de doorslag hoort te geven, hangt af van de
in onderling verband te beschouwen omstandigheden van het geval10.

Bij botsing van grondrechten gaat het om de verhouding tussen grond–
rechten en de daardoor beschermde belangen. Het betreft de situatie
waarin de legitieme uitoefening van een grondrecht door een persoon
een inbreuk betekent op het grondrecht van een ander persoon. De
problematiek van de botsing van grondrechten wordt urgenter en
pregnanter naar mate horizontale werking van grondrechten eerder
wordt aangenomen. Een zorgvuldige belangenafweging dient in een
dergelijk geval plaats te vinden. Het leerstuk van de botsing van grond–
rechten (evenals, zoals reeds eerder aangegeven, dat van de horizontale
werking) is nog volop in beweging en de meningen over mogelijke oplos–
singen zijn verdeeld. In deze toelichting past daarom terughoudendheid.
Wel zullen de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend worden gevolgd,
aangezien bij toepassing van het onderhavige verdrag de mogelijkheid
zich zeker voor kan doen dat een kind bij de uitoefening van zijn of haar
grondrecht een inbreuk zal maken op een grondrecht van een lid van het
gezin. Een kind kan bij voorbeeld bij het uitoefenen van zijn grondrecht
van vrijheid van meningsuiting een inbreuk maken op het grondrecht van
privacy van een lid van het gezin.

Bij de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind kan
zich, naast bovengenoemde beperkingen, nog een andere beperking
voordoen. Kinderen vallen onder het ouderlijk gezag. Bij de uitoefening
van het ouderlijk gezag kunnen ouders de uitoefening van een grond–
recht door een kind beperken." De opstellers van het onderhavige
verdrag zijn zich van deze mogelijkheid bewust geweest. In het verdrag is
daarom niet alleen opgenomen dat het ouderlijk gezag erkend en geres–
pecteerd dient te worden, maar tevens dat bij de uitoefening van het
ouderlijk gezag rekening gehouden dient te worden met de zich ontwik–
kelende vermogens van het kind zelf beslissingen te nemen (zie de
artikelen 5 en 14, tweede lid). De aan kinderen toegekende rechten
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12 Notitie Rechtspositie Mmderjarigen,
Kamerstukken II, 21 309, nrs. 2, 4 en 5.
13 Notitie Rechtspositie Minderjarigen.
Kamerstukken II, 21 309, 1990-1991, nr. 5
blz. 8.
14 Notitie Rechtspositie Minderjarigen,
Kamerstukken II, 21 309, 1990-1991, nr. 5
blz. 5.
15 Nota Justitièle Jeugdbescherming: met
recht in beweging, Kamerstukken II,
1990-1991, nr. 21 980, blz. 32 en 33.

worden door deze artikelen dus niet illusoir gemaakt. De ouders en
voogden wordt een primaire rol toebedeeld bij het leiding geven aan en
het begeleiden van kinderen; zij dienen daarbij echter rekening te houden
met de toenemende capaciteiten van deze kinderen en dus navenant
terug te treden.

Ook wij huldigen dit standpunt.12 Ouderlijk gezag en rechten van
kinderen staan niet tegenover elkaar Ouders dragen een bijzondere
verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kinderen: teneinde het kind te
kunnen verzorgen en opvoeden beschikken zij over het gezag. Dit is een
doelbevoegdheid en leidt ertoe, dat zij hun kind alleen beperkingen
mogen opieggen indien zijn of haar onzelfstandigheid en
onbekwaamheid dit rechtvaardigen. Ouders dienen daarbij ook te letten
op de specifieke behoeften van hun kind tot zelfontplooiing, terwijl aan
de andere kant het kind ook rekening zal moeten houden met de positie
van de ouders, hun bevoegdheden, en die van andere leden van het
gezin. Echter, vooral naarmate het kind ouder wordt, treedt deze
bijzondere verantwoordelijkheid terug. Het zelfstandig worden van het
kind, hetgeen gepaard gaat met steeds minder afhankelijkheid van het
kind ten opzichte van zijn ouders, doet de verhouding ouders-kind voort–
durend wijzigen totdat de positie die zij ten opzichte van elkaar innemen
in een aantal gevallen het niveau van gelijkwaardigheid bereikt.

7. Effectuering van rechten door kinderen

Het Verdrag inzake de rechten van het kind bevat geen voorzieningen
waardoor het kind de hem of haar toegekende rechten zelf kan effec–
tueren. Evenmin noopt het verdrag daartoe. In principe treedt de
wettelijk vertegenwoordiger daartoe op. Wel hebben kinderen het recht
hun mening kenbaar te maken in procedures die hun belangen betreffen
en hebben zij het recht procedures aanhangig te laten maken die hun
belangen betreffen. Er mag namelijk van worden uitgegaan dat kinderen,
zeker vanaf de leeftijd van twaalf jaar, in staat zijn zich een mening over
de eigen situatie te vormen en deze mening duidelijk onder woorden te
brengen.

De Nederlandse wet kent sinds de invoering van artikel 162 a van Boek
1 B.W. bij wet van 13 september 1990 (Stb. 482) een informele rechts–
ingang ter zake van het omgangsrecht na scheiding. Deze zal overigens
voor de zomer van 1992 worden geëvalueerd.13 Ook biedt artikel 250 van
Boek 1 B.W. de mogelijkheid dat de kantonrechter een bijzondere
curator benoemt die een kind op vermogensrechtelijk gebied vertegen–
woordigt, als de belangen van de ouders of van een van hen in strijd
mochten zijn met die van het kind. Er bestaat het voornemen om de
bijzondere curator voorts een taak te geven ingeval van een niet-vermo–
gensrechtelijke belangentegenstelling tussen ouders of voogd en kind.14

Deze voorziening zal worden opgenomen in het wetsvoorstel omtrent het
ouderlijk gezag en de omgang. Het moge duidelijk zijn dat in daarvoor in
aanmerking komende gevallen, het nieuwe artikel 250 van Boek 1 B.W.
aan effectuering van rechten in dit verdrag vervat, kan bijdragen. Dat
mag ook worden verwacht van het klachtrecht in de jeugdhulpverlening,
dat thans ten principale wordt bezien. Ten slotte wordt ook bezien welke
betekenis de jeugdombudspersoon, zoals deze elders (bij voorbeeld
Noorwegen) wel voorkomt, ten deze kan hebben.15
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Hoofdstuk II - Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Voor de toepassing van het verdrag is «kmd» een centraal begrip.
Artikel 1 geeft van het begrip «kind» een definitie. Het geeft aan dat alle
personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, als
kinderen worden beschouwd. Artikel 1 maakt daarbij echter een uitzon–
dering ten aanzien van personen die de meerderjarigheid volgens het op
hen van toepassing zijnde recht eerder hebben bereikt. Zo kan een
minderjarige volgens sommige buitenlandse rechtsstelsels op een eerder
tijdstip door een gerechtelijke beslissing meerderjarig worden verklaard;
of, zoals ook in Nederland, door huwelijk voor het achttiende jaar
meerderjarig worden (en blijven als het huwelijk voor het achttiende jaar
wordt ontbonden). Voor het komende recht van Nederland is nog van
betekenis de voorziene mogelijkheid van meerderjarigverklaring van
minderjarige moeders van zestien en zeventien jaar (Kamerstukken II,
1976-1977, 14167).

Ten aanzien van het begrip meerderjarigheid dient te worden
opgemerkt dat daaronder niet in alle Staten die partij zijn hetzelfde wordt
verstaan. Volgens het Nederlandse recht houdt meerderjarigheid in dat
een persoon algeheel bekwaam is zelf rechtshandelingen te verrichten en
in rechte op te treden. In andere rechtsstelsels daarentegen gelden soms
andere criteria. In sommige landen bij voorbeeld kunnen jongeren van de
leeftijd van veertien jaar reeds als meerderjarig worden beschouwd als zij
op die leeftijd dienst nemen in het leger. Het is duidelijk dat zij daardoor
de bescherming van artikel 38 zouden ontberen, ware het niet dat in het
tweede en derde lid van artikel 38 sprake is van «personen».

Het verdrag bevat geen bindende verplichtingen ter bescherming van
het ongeboren kind. Tijdens de onderhandelingen over de totstand–
koming van het verdrag kwam de problematiek van het ongeboren kind
bij de bespreking van de artikelen 1, 6 en 41 aan de orde. Uiteindelijk
werd overeengekomen dat de tekst uit de preambule van de Verklaring
van 1959 («before as well as after birth») letterlijk zou worden overge–
nomen in paragraaf 9 van de preambule van het verdrag. Tevens werd in
de «travaux préparatoires» namens de gehele werkgroep de volgende
verklaring opgenomen: «In adopting this preambular paragraph, the
Working Group does not intend to prejudice the interpretation of article
1 or any other provision of the Convention by States Parties».16 Het recht
om geboren te worden van het nog ongeboren kind, wordt in het verdrag
daarmee dus niet erkend.

In het Nederlandse recht geniet het ongeboren kind overigens wel
bescherming. Zo bepaalt artikel 2 van Boek 1 B.W. dat het kind waarvan
een vrouw zwanger is, als reeds geboren wordt aangemerkt zo dikwijls
zijn belang dit vordert. Het gaat daarbij veelal om vermogensrechtelijke
rechten die geldend kunnen worden gemaakt indien de vrucht levend is
geboren. Uitwerkingen hiervan zijn bij voorbeeld de benoeming van een
curator over de ongeboren vrucht indien de vrouw na het overlijden van
haar man verklaart zwanger te zijn (artikel 284 van Boek 1 B.W.), de
mogelijkheid dat een kind vóór de geboorte door de vader wordt erkend
(artikel 225, tweede lid, onderdeel b, van Boek 1 B.W.), het vestigen van
vruchtgebruik (artikel 803 van Boek 4 B.W. = artikel 201 van Boek 3
Nieuw B.W.), het benoemd worden tot erfgenaam (artikelen 883 en 946
van Boek 4 B.W.) en het ontvangen van schenkingen (artikel 1716 van
Boek 7A B.W.). Tevens wordt een zekere bescherming geboden aan de
ongeboren vrucht door de Wet afbreking zwangerschap van 1 mei 1981
(Stb. 257) en het Besluit afbreking zwangerschap van 17 mei 1984 (Stb.
356). De afbreking van ongeboren menselijk leven wordt als een zo

16 E/CN 4/1989/48, biz. 11. nr. 43. ernstige en ingrijpende maatregel gezien, dat zij alleen kan worden
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aanvaard indien de nood van de vrouw haar onontkoombaar maakt. De
bescherming die eerdervermelde wet en besluit bieden, wordt bereikt
door waarborgen te geven voor een procedure die moet leiden tot een
zorgvuldige besluitvorming in concrete gevallen. In de gevallen waarin
niet aan de in deze wet en dit besluit vermelde voorwaarden is voldaan,
is abortus provocatus strafbaar.

Artikel 2

De non-discriminatiebepaling van artikel 2 behoort tot de bepalingen
die gewoonlijk een bestanddeel vormen van de verdragen ter
bescherming van de mensenrechten. Soortgelijke bepalingen zijn artikel
2, eerste lid, van het IVBP en artikel 2, tweede lid, van het IVESC. Voorts
zij gewezen op het in artike! 1 van de Grondwet neergelegde grondrecht
van gelijke behandeling.

De non-discriminatiebepaling gebiedt geen gelijke behandeling indien
een objectieve rechtvaardigingsgrond aan een verschil in behandeling
ten grondslag ligt. Daarnaast dient eerst te worden nagegaan of het
gemaakte onderscheid in dit geval niet toch een redelijk doel diende en
met het oog daarop niet onevenredig is (proportionaliteitsvereiste).

Bij de opstelling van de tekst van onderhavig verdrag is enige malen
gediscussieerd over de vraag of en zo ja, in hoeverre het verdrag zonder
onderscheid geldt voor kinderen geboren binnen huwelijk en zij die
buiten huwelijk zijn geboren. In het Poolse ontwerp was uitdrukkelijk aan
de term geboorte de zinsnede «in lawful wedlock or out of wedlock»
toegevoegd. Nadat deze toevoeging na de aanpassing van artikel 2,
eerste lid, aan de reeds bestaande non-discriminatiebepalingen was
weggevallen, bleef er twijfel over bestaan of het element geboorte ook
het onderscheid in status tussen binnen en buiten huwelijk geboren
kinderen omvatte. Over voorstellen in laatstvermelde zin bleek geen
consensus te kunnen worden bereikt.17 Wel werd er echter op gewezen
dat de non-discriminatiebepaling reeds het beginsel van non-discrimi–
natie op grond van geboorte beoogt.

Bezien tegen deze achtergrond gaan wij er enerzijds van uit dat in de -
met name wettelijke - maatregelen die door de Staten die partij zijn
volgens het onderhavig verdrag dienen te worden getroffen, geen discri–
minerend onderscheid mag worden gemaakt of zij kinderen geboren
binnen dan wel kinderen geboren buiten huwelijk ten goede komen. In de
Nederlandse wetgeving zijn voorstellen in voorbereiding tot herziening
van het afstammingsrecht (Kamerstukken II, 1987-1988, 20626). Het
onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen zal daardoor volledig
komen te vervallen.

Het tweede lid van artikel 2 bevat de verplichting van Staten die partij
zijn om alle passende maatregelen te treffen ten einde te waarborgen dat
het kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of
bestraffing door bepaalde handelingen van zijn ouders of van andere
derden. Wij zijn van mening dat het Nederlandse recht aan deze eisen
voldoet. Gewezen zij in het bijzonder op de maatregelen van justitiële
kinderbescherming, zoals ondertoezichtstelling van het kind en
ontheffing van en onttrekking aan de ouderlijke macht.

Artikel 3

Het eerste lid van artikel 3 bevat een algemene richtlijn voor de uitleg
en tenuitvoerlegging van het verdrag die van verstrekkende betekenis is.
Het geeft aan dat bij alle maatregelen betreffende kinderen de belangen
van het kind een eerste overweging dienen te vormen. Het eerste lid richt
zich niet alleen tot rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of

E/CN.4/1986, 39 en E/CN.4/1988, 28. wetgevende lichamen, maar ook tot openbare of particuliere instanties
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voor maatschappelijk welzijn. Ouders en voogden worden daarentegen
niet genoemd, aangezien artikel 18, eerste lid, zich met name tot hen
richt. Het belang van het kind is voor hen niet slechts een eerste
overweging binnen het kader van andere overwegingen, maar hun aller–
eerste zorg.

Het belang van het kind heeft geen absolute voorrang boven andere
belangen («a primary consideration»). Dat komt mede door de diversiteit
van de verdragsbepalingen (vreemdelingenrecht naast bij voorbeeld
adoptie). Het Poolse ontwerp bevatte een verdergaand voorstel («the
paramount consideration»). In de discussies werd echter geconstateerd
dat er situaties zijn waarin andere belangen, zoals van rechtvaardigheid
of van de maatschappij en vooral dat van de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, evenzeer van betekenis kunnen zijn.18 Het is
evenwel met de doelstelling van het verdrag in overeenstemming te
achten dat, in geval van conflict van belangen, het belang van het kind
als regel de doorslag behoort te geven

Het tweede lid van artikel 3 geeft de norm aan voor de verplichtingen
van de Staten die partij zijn om het kind te verzekeren van de
bescherming en de zorg die nodig zijn voor het welzijn van het kind. Zij
dienen daarbij rekening te houden met de rechten en de plichten van de
ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn
voor het kind. De bepaling geeft daarmee uitdrukking aan de gedachte
dat de rechten van kinderen primair door de ondersteuning van zijn
ouders of voogd gewaarborgd worden (zie ook artikel 245 van Boek 1
B.W.).

Op grond van het derde lid van artikel 3 moeten de Staten die partij
zijn er zorg voor dragen dat aan de wettelijke normen die tot
bescherming van het kind dienen, ook daadwerkelijk door daarvoor
verantwoordelijke instellingen, diensten en voorzieningen wordt voldaan.
Het gaat daarbij in het bijzonder om die normen die de veiligheid, de
gezondheid, het aantal personeelsleden en de geschiktheid voor hun
werkzaamheden alsmede het bevoegde toezicht betreffen. Dit zijn eisen
waaraan de Nederlandse wettelijke regelingen voldoen. Dergelijke
waarborgen geschieden (onder andere) bij of krachtens de Wet op de
jeugdhulpverlening (Stb. 1989, 360) en de Welzijnswet (Stb. 1987, 73).
In het kader van deze wetten hebben ook de provincies en gemeenten
een belangrijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de naleving van
deze bepalmg, terwijl de hierbedoelde «kwaliteitseisen» door het Rijk
worden vastgesteld. De Inspectie jeugdhulpverlening heeft een toezicht–
houdende functie met betrekking tot de kwaliteit van de jeugdhulpver–
lening.

Artikel 4

De eerste zin van artikel 4 verplicht de Staten die partij zijn om alle
passende wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen te nemen die
nodig zijn om de in het verdrag erkende rechten te verwezenlijken.

De tweede zin houdt een onderscheid in tussen de in het verdrag
vastgelegde burgerlijke en politieke rechten en de economische, sociale
en culturele rechten. Ten aanzien van laatstgenoemde rechten nemen de
Staten die partij zijn de in de eerste zin van artikel 4 aangegeven maatre–
gelen in de ruimste mate waarin de hun ter beschikking staande
middelen dit toelaten en indien nodig, in het kader van internationale
samenwerking. De verwezenlijking van deze rechten brengt namelijk
veelal grote kosten met zich mee. Ook het Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten kent, in tegenstelling tot het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (zie

" E/1981/25, nr. 24 en E/CN./1989/48, nr. artikel 2, tweede lid), zo'n beperking, te weten die vervat in artikel 2,
121 eerste lid.
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Artikel 5

19 Notitie Rechtspositie Minderjarigen,
Kamerstukken II, 1989-1990. 21 309, nr 2,
bladzijde 15

Het Verdrag inzake de rechten van het kind gaat er van uit dat degenen
die zich met de opvoeding en de verzorging van kinderen bezighouden
en andere voor het kind verantwoordelijke personen het kind mogen
leiden en begeleiden bij de uitoefening door het kind van de in dit
verdrag erkende rechten. Artikel 5 geeft hierbij duidelijk aan dat het niet
om met elkaar concurrerende rechten van ouders en kinderen gaat, maar
om leiding door de ouders of bij voorbeeld voogd in alle aangelegen–
heden die het kind zelf betreffen op een wijze die verenigbaar is met de
zich ontwikkelende vermogens van het kind. Dit uitgangspunt wordt ook
door ons onderschreven19, zoals mede moge blijken uit het meerjaren–
programma jeugdbeleid 1988 (Kamerstukken II, 1988-1989, 20491, nr.
3, bladzijden 5-6).

Artikel 5 is als regel alleen van belang voor de verhouding tussen
ouders of voogd en kind. Er is immers sprake van «rechten en plichten
van personen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind». In andere
landen komt het voor dat ook anderen van rechtswege met deze verant–
woordelijkheid zijn bekleed.

De bewoordingen in artikel 5 passen binnen het gestelde in de
paragrafen 5 en 6 en in samenhang hiermee paragraaf 7 van de
preambule (zie ook artikel 23, eerste lid, van het IVBP en artikel 10,
eerste lid, van het IVESC). Uit deze paragrafen blijkt dat de familie als de
natuurlijke en fundamentele eenheid binnen de maatschappij wordt
beschouwd waarin een kind bij voorkeur dient op te groeien. Artikel 5
geeft een richtlijn aan voor ouders en anderen die zij bij de opvoeding,
verzorging en begeleiding van hun kinderen in acht moeten nemen. Bij
kleine kinderen die nog niet hun belangen zelf kunnen waarderen, kunnen
zij zelfstandig voor het kind optreden. Al naar gelang een kind echter,
door toegenomen leeftijd, in staat kan worden geacht zelfstandiger de
eigen rechten uit te oefenen, zal het naar verhouding door de ouders en
anderen bij de uitoefening ervan betrokken dienen te worden of zal dit
zelfs aan hem of haar kunnen worden overgelaten (zie hierover ook
paragraaf 6C van het algemeen gedeelte van deze memorie alwaar het
wetsvoorstel inzake ouderlijk gezag en omgang werd aangeduid).

Het verdrag betreft - in het algemeen, zie immers artikel 38 - niet de
interne regelingen van de Staten die partij zijn waarin minderjarigen,
onder aldaar aangegeven voorwaarden, bij het bereiken van een leeftijd
gelegen vóór die van de meerderjarigheid bepaalde handelingen
zelfstandig mogen verrichten. Deze regelingen zijn uiteraard niet in strijd
met het verdrag omdat immers op de aldaar aangegeven leeftijden
kinderen in staat geacht kunnen worden hun rechten zelf uit te oefenen
(bij voorbeeld artikel 234, tweede en derde lid, van Boek 1 B.W. en
artikel 8 van de Postspaarbankwet (Stb. 1954, 594} juncto artikel 20 van
de Postbankwet (Stb. 1985, 510) en gedeeltelijke bekwaamheid volgens
artikel 235, vierde lid, van Boek 1 B.W. en artikel 968d van het W. Rv. en
artikel 1637g, vierde lid, tweede zin, van Boek 7A B.W.). Een ander
recent voorbeeld is de mogelijkheid voor zestien– en zeventien-jarigen
zelf een behandelingsovereenkomst op medisch gebied aan te gaan
(wetsvoorstel inzake de geneeskundige behandeling, (Kamerstukken II,
1989-1990,21 561, nr. 2).

Artikel 5 is voor de uitleg van het gehele verdrag van belang. Bij het
leiden en begeleiden ter zake van rechten die door het verdrag aan het
kind worden toegekend, dienen ouders rekening te houden met de zich
ontwikkelende vermogens van het kind; zo bij voorbeeld bij het recht op
vrijheid van meningsuiting (artikel 12 en 13), het recht op vrijheid van
godsdienst (artikel 14), het recht op privacy (artikel 16) en het recht op
vrije tijd (artikel 31). Artikel 5 betekent in samenhang met het in artikel
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16 neergelegde recht op privacy dat het niet rekening houden met de
zich ontwikkelende vermogens van het kind, de inmenging door de
ouders in het privé-leven van hun kind willekeurig of zelfs onrechtmatig
kan maken. Dat heeft bij voorbeeld betekenis voor het openen door de
ouders van de post van het kind.

Artikel 6

In het eerste lid van artikel 6 is het recht op leven («the inherent right
to life») vastgelegd, een recht dat ook in het eerste lid van artikel 6 van
het IVBP en in artikel 2 van het EVRM is opgenomen. In het onderhavige
verdrag is nu het recht op leven specifiek voor kinderen vastgelegd. Het
is niet de bedoeling geweest een kind het recht op leven reeds vóór de
geboorte te verlenen. Zie ook deze memorie bij artikel 1.

Het tweede lid van artikel 6 draagt de Staten die partij zijn op in de
ruimst mogelijke mate de mogelijkheden tot overleven en de ontwik–
keling van het kind te waarborgen. Op welke wijze deze waarborgen
moeten worden bewerkstelligd, wordt niet aangegeven. Artikel 6 dient
echter in samenhang met artikel 24 te worden gelezen waarin door de
Staten die partij zijn, te treffen maatregelen worden aangegeven, zoals
het verminderen van baby– en kindersterfte en de verlening van de
nodige medische hulp en gezondheidszorg.

Artikel 7

Het eerste lid van artikel 7 bepaalt allereerst dat ieder kind onmiddellijk
na de geboorte wordt ingeschreven en een naam krijgt. Deze rechten van
kinderen waren reeds vastgelegd in artikel 24, tweede lid, van het IVBP.
De artikelen 17 en 18 van Boek 1 B.W. zijn daarmee in overeen–
stemming. Artikel 18 van Boek 1 B.W. bevat de verplichting tot aangifte
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand voor het geboorteregister ( zie
ook het Besluit Burgerlijke Stand, laatstelijk Stb. 1990, 405). Het niet
voldoen aan deze verplichting wordt in artikel 448 van het Wetboek van
Strafrecht (W.v.Sr.) strafbaar gesteld.

Ter toelichting van het woord «onmiddellijk» dat betrekking heeft op
de inschrijving van het kind na de geboorte: beoogd wordt een einde te
maken aan de in sommige landen wel bestaande praktijk dat een kind
geruime tijd na de geboorte, soms wel pas na een jaar, nog kan worden
ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Het is duidelijk dat
dit soort omstandigheden zaken als kinderhandel en illegale adopties of
verdwijnen zonder meer van kinderen in de hand werken, verschijnselen
waartegen het verdrag zich eveneens keert. Vanzelfsprekend behoeft
«onmiddellijk» niet letterlijk te worden genomen: de in ons land en ook
elders geldende termijn voor de aangifte van een geboorte van niet later
dan de derde dag na de geboorte, zaterdagen, zondagen en algemeen
erkende feestdagen niet meegerekend, voldoet aan de strekking van de
verdragsbepaling.

Het eerste lid bepaalt verder, evenals het derde lid van artikel 24 van
het IVBP, dat ieder kind recht heeft een nationaliteit te verkrijgen. Deze
bepaling moet zo worden uitgelegd dat de staten er naar dienen te
streven dat kinderen een nationaliteit hebben. Dat zal mede door interna–
tionale samenwerking moeten geschieden, aangezien staten alleen de
verwerving van de nationaliteit van hun eigen staat kunnen bewerkstel–
ligen. Nadere regels op dit gebied zijn gesteld in het op 30 augustus
1961 te New York tot stand gekomen Verdrag tot beperking van staat–
loosheid (tekst en vertaling in het Nederlands in Trb. 1967, 124). Dat
verdrag geldt voor het gehele Koninkrijk en bij Rijkswet van 19 december
1984 (Stb. 629) is de Wet op het Nederlanderschap aan dat verdrag
aangepast.
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20 «Recht van de grond». Als grondslag voor
de nationaliteit wordt beschouwd de
geboorte op het grondgebied van de Staat:
territorialiteitsbeginsel.
21 Recht op afkomst gebaseerd. Als
grondslag voor de nationaliteit wordt
beschouwd de afstamming van een
onderdaan: personaliteitsbegmsel.
" E/CN.4/L1542, nr. 40. E/1981/25, nrs.
16-17 en E/CN.4/1989/48. nrs. 94-104.
" Kamerstukken II, 1990-1991, 21 800 VI,
nr 40

Bij de totstandkoming van het Verdrag inzake de rechten van het kind
zijn enkele keren voorstellen gedaan waarvan de tekst 20 nauw mogelijk
aansloot bij de bewoordingen van artikel 2 van bovenvermeld Verdrag tot
beperking van staatloosheid van 1961, waarin voornamelijk wordt
uitgegaan van het ius soli.20 Staten waarvan de nationaliteitswetgeving
uitgaat van het ius sanguini21 zouden, zo werd verwacht, daarom een
voorbehoud maken ten aanzien van artikel 7. Men achtte het ius soli en
het ius sanguinis echter van gelijk belang.22 Consensus werd daarop
bereikt over een tekst die geen keuze voor één van beide beginselen zou
opdringen. Daarom is in het tweede lid van artikel 1 bepaald dat de
Staten die partij zijn de verwezenlijking van deze rechten waarborgen in
overeenstemming met hun nationale recht en hun verplichtingen
krachtens de betreffende verdragen op dit gebied. Het Nederlandse recht
is met de verdragsbepaling in overeenstemming.

Het eerste lid van artikel 7 geeft het kind ten slotte het recht zijn of
haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd. Als het kind bij
zijn ouders en dus binnen zijn directe familie opgroeit, zoals het meest
wenseüjk wordt geacht in het verdrag (zie ook de paragrafen 5 en 6 van
de preambule), wordt dit recht van het kind vanzelf gerealiseerd en zijn
er geen bijzondere wettelijke of bestuurlijke maatregelen nodig om de
verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen. De verzorging van het
kind door zijn ouders is in de Nederlandse wet vastgelegd in artikel 245,
tweede lid, van Boek 1 B.W. Door bepaalde gebeurtenissen, zoals
echtscheiding of het overlijden van beide ouders, kan de verwezenlijking
van dit recht voor het kind niet op deze wijze plaatsvinden. Dit kan ook
het geval zijn als in het eigen belang van het kind niet kan worden toege–
staan dat het kind in het gezin blijft (artikel 20, eerste lid). Een andere
vorm van zorg dient in dergelijke gevallen gewaarborgd te worden door
de Staten die partij zijn (artikel 20, tweede lid). Deze zorg kan onder
andere plaatsing in een pleeggezin, adoptie of, indien noodzakelijk,
plaatsing in geschikte instellingen voor kinderzorg omvatten (artikel 20,
derde lid). Zowel het kennen als het verzorgd worden door de ouders is
niet mogelijk in het geval de identiteit van een of beide ouders onbekend
is gebleven, zoals wanneer een kind te vondeling is gelegd of wanneer
sprake is van donorinseminatie (KID).

Het recht van een kind om zijn of haar ouders te kennen en door hen
te worden verzorgd, is voorzien van de beperking «voor zover mogelijk».
Voor onze regelgeving heeft dit alleen betekenis in die situaties waarin
de ouders van het kind volstrekt onbekend zijn (vondeling) of waarin het
voor het kind wenselijk zou worden geacht geen toegang te hebben tot
zijn of haar afstammingsgegevens (bij voorbeeld KID). Omtrent de
toegankelijkheid van afstammingsgegevens zal definitieve besluit–
vorming, mede gelet op de resultaten van de nu in gang gezette onder–
zoeken, eind 1991 plaatsvinden.23 Voor zover het om de verzorging van
het kind gaat, geschiedt deze alleen door anderen indien het belang van
het kind dit vereist.

In geval van adoptie is het vaste praktijk dat het kind omtrent de
ouderlijke herkomst wordt voorgelicht. De adoptierechter vergewist zich
omtrent de naleving daarvan. Juist dit aspect was voor enkele landen
aanleiding om de beperking «voor zover mogelijk» te bepleiten. Daarge–
laten kan worden of deze woorden werkelijk geschikt zijn om de toegang
van het adoptiefkind tot zijn of haar geboorte-akte te beletten; nog
minder zeker is dat zij het toelaatbaar maken om de gegevens omtrent
de natuurlijke ouders van dit kind te vernietigen. Als gezegd, voor onze
regelgeving bestaat er geen (zodanig) probleem.

Artikel 7 geeft de Staten die partij zijn in het tweede lid een ruime
marge bij de verwezenlijking van de in het eerste lid aan kinderen toege–
kende rechten. Deze beleidsvrijheid leidt ertoe dat het eerste lid door de
Staten die partij zijn ieder verschillend uitgewerkt kan worden al naar
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gelang het nationale recht en behoudens verdragen, zoals hierboven bij
voorbeeld reeds bleek ten aanzien van het verkrijgen van een nationa–
liteit.

Artikel 8

In artikel 8 wordt de Staten die partij zijn de verplichting opgelegd het
recht van een kind op behoud van zijn of haar identiteit te eerbiedigen.
Het verdrag geeft weliswaar geen definitie van het begrip identiteit maar
in dit kader is met name gedacht aan «familie-identiteit».24 Artikel 8 blijkt
met name te zijn bedoeld ter bescherming van de wettelijke positie van
een kind en geeft daartoe verschillende aspecten aan die deel uitmaken
van het begrip identiteit en wel: nationaliteit, naam en familiebetrek–
kingen, zoals wettelijk erkend. Andere aspecten zijn elders in het verdrag
geregeld. Zo worden in de artikelen 7, 9, 18, 20, derde lid, en 21 van het
verdrag verschillende andere aspecten van de identiteit van het kind
benadrukt. Het begrip identiteit heeft in artikel 8 dus geen zelfstandige
betekenis.

De bescherming van de identiteit van een kind wordt tot stand
gebracht volgens de regeling van het interne recht van de Staten die
partij zijn: zij zijn daarbij gebonden aan artikel 3 van het verdrag. Maatre–
gelen betreffende de identiteit van een kind mogen slechts worden
genomen zonder dat van onrechtmatige inmenging sprake is. Zo verliest
een kind bij voorbeeld in geval van adoptie, waardoor dat kind de wettige
status van de adoptiefouders verkrijgt, de familierechtelijke betrekkingen
met zijn of haar bloed– en aanverwanten in de opgaande linie en de
zijlinie. Een dergelijke maatregel betreffende de identiteit van een kind
kan, evenals elders, rechtmatig worden getroffen. Vanzelfsprekend wordt
adoptie die in het belang van het kind een wijziging aanbrengt in de
wettelijke status en daarmee in de identiteit van een kind, door artikel 8
niet uitgesloten. Anders is dit indien het kind bij voorbeeld zonder
uitdrukkelijke afstand door de eigen ouders aan de adoptiefouders ter
beschikking is gekomen of indien het kind hun is ontroofd.

Indien fouten voorkomen in een geboorte-akte of indien zo'n akte
onvolledig is, kan op verzoek van belanghebbenden of op vordering van
het openbaar ministerie de rechtbank wijziging onderscheidenlijk
aanvulling van de akte bevelen (artikel 29 van Boek 1 B.W.) waardoor
aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 8 wordt voldaan. Daartoe
draagt ook bij het toezicht en de andere voorschriften die de Wet
opneming buitenlandse pleegkinderen (Stb. 1988, 566) bevat.

Artikel 9

Het verdrag gaat er van uit dat een kind voor de volledige en harmo–
nische ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid op dient te groeien in
een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip (zesde
paragraaf van de preambule). Het verdrag kent kinderen daarom een
recht toe zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd
(artikel 7, eerste lid). In samenhang met deze bepalingen bevat artikel 9
het voorschrift dat een kind niet van zijn of haar ouders gescheiden kan
worden tegen zijn of haar wil. Daarbij houdt het verdrag er wel rekening
mee dat het soms in het belang van een kind noodzakelijk kan zijn dat
het van zijn of haar ouders wordt gescheiden. Dit kan bij voorbeeld het
geval zijn bij bedreiging met zedelijke of lichamelijke ondergang en bij
misbruik of verwaarlozing van een kind door de ouders, of wanneer
ouders gescheiden leven. In een andere vorm van zorg dient dan voor
een kind te worden voorzien (artikel 20). Zo'n maatregel kan alleen
worden genomen in overeenstemming met het toepasselijke recht en de

" E/CN.4/1986/39, nrs. 33-49 toepasselijke procedures terwijl de scheiding van ouders en kind in het
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belang van het kind noodzakelijk is. Ook dan dient contact met de
ouders, waar mogelijk, te kunnen worden onderhouden. Zo bepaalt bij
voorbeeld het modelcontract pleeggezinplaatsingen dat omgang met de
ouders, ook indien het kind uit huis is geplaatst, regel is.

Het artikel spreekt van «misbruik» en «verwaarlozing». Het is van
belang te weten wat onder deze begrippen wordt verstaan. Hiertoe kan
worden gewezen op de Beleidsbrief «Bestrijding van kindermishan–
deling» van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de
Staatssecretarissen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van
Justitie van 4 december 1990 (Kamerstukken II, 1990-1991,21 938,
nrs. 1-2), waarmee de Tweede Kamer tijdens het mondeling overleg van
10 april 1991 heeft ingestemd. Hierin wordt omtrent het vergelijkbare
begrip «kindermishandeling», opgemerkt dat naarmate de reactie van de
samenleving op kindermishandeling ingrijpender wordt, de noodzaak van
een scherpe afbakening van het begrip «kindermishandeling» zich
dringender doet gelden. Voor een strafrechtelijke reactie is vereist dat de
delictomschrijving van het Wetboek van Strafrecht wordt vervuld. Voor
de toepassing van een maatregel van kinderbescherming moet de door
het Burgerlijk Wetboek daarvoor aangegeven grondslag aanwezig zijn
(zie de artikelen 254, 267 en 269 van Boek 1 B.W.).

Voor - het op gang brengen van - vrijwillige hulpverlening en voor
preventie en voorlichting ter zake moet de omschrijving niet te eng
worden gehanteerd. Artikel 9 ziet op het ingrijpen in de situatie tegen de
wil van de ouders. Hier volstaan derhalve de omschrijvingen in het
Wetboek van Strafrecht en het Burgerlijk Wetboek.

De gevallen waarin er sprake is van misbruik of verwaarlozing door de
ouders van een kind, waar het eerste lid van artikel 9 gedeeltelijk op ziet,
worden in het Nederlandse recht ter beoordeling voorgelegd aan de
rechter (zie de artikelen 254, 266 e.v. en 328 van Boek 1 B.W.).
Rechterlijk ingrijpen vindt slechts op de aldaar aangegeven gronden
plaats. Alleen als er geen andere mogelijkheid meer bestaat, wordt tot
een scheiding van ouders en kind (uithuisplaatsing) overgegaan. Mocht
de rechter na wijziging van omstandigheden er van overtuigd zijn dat een
kind wederom aan zijn uit het gezag ontheven of ontzette ouder(s) kan
worden toevertrouwd, dan kan hij ertoe overgaan de ouder(s) in de
ouderlijke macht te herstellen (artikel 277 van Boek 1 B.W.). Tegen
uitspraken betreffende ondertoezichtstelling, ontheffing en ontzetting
van het gezag en die betreffende herstel van het gezag staat de
mogelijkheid van hoger beroep open (artikelen 948 en 955 van het
W.Rv.).

De andere gevallen waarop het eerste lid van artikel 9 ziet, betreffen
de situaties waarin de ouders gescheiden van elkaar leven en waarin er
dientengevolge een beslissing moet worden genomen ten aanzien van de
verblijfplaats van een kind. In afwijking van het eerste lid van artikel 18
van het verdrag waarin wordt bepaald dat beide ouders de gezamenlijke
verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van
een kind, wordt hier bepaald dat bij scheiding van de ouders een
beslissing wordt genomen over de verblijfplaats van een kind omdat in
zo'n situatie de gezinsstructuur is verstoord (zie ook artikel 166 van Boek
1 B.W.).

Het tweede lid van artikel 9 verplicht de Staten die partij zijn de
betrokken partijen in de in het eerste lid bedoelde procedures in de
gelegenheid te stellen aan de procedures deel te nemen en hun stand–
punten naar voren te brengen. Het in dit lid aangegeven recht om
gehoord te moeten worden, volgt reeds (voor zover de te nemen beslis–
singen betreffen de vaststelling van burgerlijke rechten en verplich–
tingen) uit artikel 6 van het EVRM en artikel 14 van het IVBP. In het
familieprocesrecht dienen in zaken betreffende ouderlijke macht, voogdij
en handlichting de ouders, voogden en toeziende voogden van minderja–
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rigen en andere betrokken partijen, zoals de raad voor de kinderbe–
scherming, te worden gehoord of tot verhoor behoorlijk te worden
opgeroepen (artikel 900 e.v. van het W.Rv.). Ook minderjarigen van
twaalf jaar of ouder dienen in deze zaken te worden gehoord (artikel 902
b van het W.Rv.). Hetzelfde geldt voor zaken betreffende het omgangs–
recht en die betreffende adoptie (zie de artikelen 934a - 934c onder–
scheidenlijk 972 van het W.Rv.). Het Nederlandse recht voldoet derhalve
aan de verdragsbepaling.

Volgens het derde lid van artikel 9 dienen de Staten die partij zijn het
recht van een kind te eerbiedigen op contact met de ouders, tenzij dit
strijdig zou zijn met het belang van het desbetreffende kind. Ook de
Nederlandse wetgevmg gaat van dit beginsel uit. Zie bij voorbeeld de
wettelijke regeling inzake het omgangsrecht in verband met scheiding
waarin slechts op vier specifieke, zwaarwegende gronden door de
rechtbank kan worden besloten tot weigering van het omgangsrecht
tussen het kind en de ouder-niet voogd (artikel 161a, derde lid, van Boek
1 B.W.).

Met scheiding in het eerste lid van artikel 9 worden die gevallen
bedoeld waarin een kind door optreden van overheidswege uit zijn
gezinssituatie wordt gehaald, omdat het niet in het belang van het kind
zou zijn om daar nog langer te verblijven. In het vierde lid van artikel 9
daarentegen gaat het om gevallen waardoor anderszins een scheiding
tussen ouder(s) en kind teweeg wordt gebracht (zoals inhechtenis–
neming, gevangenneming, verbanning, deportatie). Men kan in die
gevallen slechts aanspraak maken op inlichtingen over het verblijf van
het afwezige familielid.

In het strafrecht is dit artikel nog geïmplementeerd via artikel 280 van
het W.v.Sr. dat strafbaar stelt het opzettelijk onttrekken van een minder–
jarige aan het ouderlijk gezag. In zoverre wordt op nationaal niveau van
overheidswege gewaarborgd dat een kind niet tegen zijn wil wordt
gescheiden van zijn ouders noch tegen de wil van de ouders. De excep–
tieve omstandigheid die het eerste lid van artikel 9 noemt, is verwoord in
de strafuitsluitingsgrond die het tweede lid van eerdergenoemd artikel
280 van het W.v.Sr. formuleert. Hierin wordt bepaald dat de straf–
baarheid die uit het eerste lid voortvloeit, wordt opgeheven in het kader
van een zorgvuldige hulpverlening aan het kind. Uit het bestanddeel
«hulpverlening» vloeit voort dat het belang van het kind hier voorop moet
staan.

Artikel 10

In artikel 10, eerste lid, wordt de Staten die partij zijn de verplichting
opgelegd aanvragen om het land binnen te komen of te verlaten met het
oog op gezinshereniging met welwillendheid, menselijkheid en spoed te
behandelen.

Hieraan is reeds uitvoering gegeven in hoofdstuk II, toelating en
hoofdstuk IV, rechtsmiddelen van de Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40)
en de nadere uitwerking hiervan in het Vreemdelingenbesluit (Stb. 1966,
387), het Voorschrift Vreemdelingen (Beschikking van 22 september
1966, Stcrt. 188, zie ook laatstelijk Stcrt. 1991, 102) en de Vreemdelin–
gencirculaire 1982 (Beschikking van 26 oktober 1982, Stcrt. 209, zie ook
laatstelijk Stcrt. 1991, 95).

Een beslissing op een verzoek om een vergunning tot verblijf dient hier
binnen zes maanden te worden genomen. Is niet binnen deze termijn
beslist dan wordt ingevolge artikel 29, tweede lid, van de Vreemdelin–
genwet het verzoek geacht te zijn afgewezen en kan herziening van de
fictieve beslissing worden gevraagd. In artikel 11, vijfde lid, van de
Vreemdelingenwet is bepaald dat het verlenen van een vergunning tot
verblijf kan worden geweigerd op gronden aan het algemeen belang
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ontleend. In de hoofdstukken B 18, B 19 en B 20 van de Vreemdelingen–
circulaire zijn met het oog op gezinshereniging, met betrekking tot de
verblijfsrechtelijke positie van minderjarige kinderen en de opneming van
buitenlandse pleegkinderen nadere regels opgenomen die een welwillend
en humaan beleid op deze gebieden waarborgen. Bij de uitvoering wordt
rekening gehouden met artikel 8 van het EVRM en de op dit artikel
gebaseerde rechtspraak.

Kinderen beneden de achttien jaar, die feitelijk behoren tot het gezin
van een in Nederland wonende Nederlander, een vluchteling, of een
vreemdeling die houder is van een vergunning tot vestiging, hebben nog
een extra waarborg. Zij kunnen na een jaar verblijf als zodanig op basis
van een vergunning tot verblijf op grond van artikel 10, tweede lid, van
de Vreemdelingenwet juncto artikel 47 van het Vreemdelingenbesluit en
artikel 24a van het Voorschrift Vreemdelingen in aanmerking komen voor
de in artikel 10, tweede lid, bedoelde zeer sterke verblijfsstatus voor
onbepaalde duur. Deze verblijfsstatus vervalt weliswaar indien het kind
niet meer feitelijk deel uitmaakt van het gezin door vertrek of door het
bereiken van de meerderjarigheid, maar persoonlijk gedrag van het kind
kan geen grond opleveren voor verlies van deze status.

Artikel 2, vierde lid, van de Grondwet waarborgt dat een kind
Nederland kan verlaten met het oog op gezinshereniging met ouders die
buiten Nederland wonen.

Artikel 11

Volgens het eerste lid van artikel 11 nemen de Staten die partij zijn
maatregelen om de ongeoorloofde overbrenging van kinderen naar en
het niet doen terugkeren van kinderen uit het buitenland te bestrijden.
Volgens het tweede lid dienen de Staten die partij zijn te bevorderen dat
dienaangaande bilaterale of multilaterale overeenkomsten worden
gesloten of dat tot bestaande overeenkomsten wordt toegetreden. Met
laatstgenoemde overeenkomsten zijn voor de Westerse verhoudingen
primair van belang het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen
Europese Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen inzake het gezag over kinderen (Trb. 1980, 134, vertaling in
het Nederlands Trb. 1981, 10), alsmede het op 25 oktober 1980 te
's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke
aspecten van internationale ontvoering van kinderen (tekst en vertaling in
het Nederlands in Trb. 1987, 139).

Het Nederlandse recht stemt overeen met artikel 11 nu deze verdragen
met ingang van 1 september 1990 voor Nederland van kracht zijn
geworden. De uitvoeringswet (Wet van 2 mei 1990, Stb. 1990, 202)
voorziet in de mogelijkheid dat het regime van het Haagse Verdrag
eveneens op niet-verdragssituaties van toepassing kan zijn.

Artikel 12

Het eerste lid van artikel 12 legt de Staten die partij zijn de
verplichting op het kind het recht op een vrije meningsuiting te verze–
keren. Uitdrukkelijk wordt hier alleen gesproken over alle aangelegen–
heden die het kind betreffen, terwijl artikel 13 daarentegen ziet op het
recht op een vrije meningsuiting in het algemeen. Een andere beperking
die in artikel 12 is aangebracht, is dat het uitoefenen van het recht op
een vrije meningsuiting in de in dit artikel bedoelde gevallen afhankelijk
wordt gesteld van de mate waarin een kind tot het vormen van een eigen
mening in staat kan worden geacht. In deze beperkingen ligt tevens de
kracht van artikel 12 omdat, afgezet tegen het bepaalde in artikel 13,
uitdrukkelijk aangegeven wordt dat de Staten die partij zijn er zorg voor
dienen te dragen dat kinderen in ieder geval in aangelegenheden die hen
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zelf betreffen hun mening moeten kunnen uiten, voor zover zij daartoe in
staat zijn. Evenals in andere artikelen van dit verdrag, zoals in artikel 5,
dient met de ontwikkeling en de in de loop hiervan verworven bekwaam–
heden van een kind rekening te worden gehouden.

Het tweede lid van artikel 12 ziet er op toe dat er ook naar kinderen
geluisterd dient te worden in aangelegenheden die hun betreffen en dat
het dus niet blijft bij het alleen maar hebben van een recht op een vrije
meningsuiting. Het tweede lid geeft daarom aan dat een kind in de
gelegenheid gesteld dient te worden in iedere gerechtelijke en bestuur–
lijke procedure die het kind betreft, te worden gehoord. In het Neder–
landse recht wordt hier reeds op verschillende terreinen aan voldaan. In
de eerste plaats kan worden gewezen op het reeds genoemde artikel
902b van het W.Rv. Laatstgenoemd artikel houdt in dat het kind van
twaalf jaar of ouder door de rechter moet worden gehoord ter zake van
alle beslissingen die het gezag over hem of haar betreffen. De leeftijd
van twaalf jaar is hier - en in andere wetgeving - aangehouden omdat
daarbij «het in staat zijn zijn of haar mening te vormen» in het algemeen
mag worden aangenomen. Overigens is de rechter bevoegd een kind te
horen dat die leeftijd niet heeft bereikt. Van die bevoegdheid blijkt in de
praktijk in voorkomende gevallen gebruik te worden gemaakt, terwijl ook
anderszins de mening van het kind duidelijk kan worden (bij voorbeeld
door de rapportage van de raad voor de kinderbescherming).

Gewezen zij ook op artikel 162 a van Boek 1 B.W. waardoor het kind
vaststelling of wijziging van een omgangsregeling met zijn ouders kan
bewerksteiligen.

Op andere gebieden dan het familierechtelijke, zoals het medische,
worden wettelijke regelingen voorbereid waardoor kinderen in aangele–
genheden die hun betreffen hun mening kunnen geven. Zo kan volgens
het wetsvoorstel inzake de geneeskundige behandeling (Kamerstukken II,
1989-1990, 21 561), de minderjarige die de leeftijd van twaalf maar nog
niet die van zestien jaar heeft bereikt zelf toestemming verlenen voor
verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst.

Zie omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijkheden
van jeugdigen om in alle aangelegenheden die hun belangen betreffen
hun mening vrijelijk te uiten ook paragraaf 7 van het algemeen deel van
deze memorie (effectuering van rechten door kinderen) en de toelichting
op artikel 15 inzake advies– en overlegraden van jeugdigen. In dit
verband is onder andere ook van belang dat op 9 juli 1990 aan de Raad
voor het Jeugdbeleid en het College van Advies voor de justitiële kinder–
bescherming advies is gevraagd over een «overeenkomst inzake jeugd–
hulpverlening».

Artikel 12 van het verdrag is ook van belang voor een juist begrip van
de reikwijdte van artikel 14 van dit verdrag. Zie verder de toelichting op
laatstgenoemd artikel.

Artikel 13

In artikel 13 is voor kinderen het recht op vrijheid van meningsuiting
neergelegd. Dit recht is ook voorzien in artikel 19, tweede en derde lid,
van het IVBP en in artikel 10 van het EVRM waarin dit recht voor «een
ieder» en dus ook voor kinderen is vastgelegd. In Nederland is het recht
op vrije meningsuiting neergelegd in artikel 7 van de Grondwet.

Ten aanzien van artikel 19 van het IVBP is destijds het voorbehoud
gemaakt dat deze bepaling niet belet radio–, omroep–, televisie– en
bioscoopondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergun–
ningen. Dit voorbehoud sloot aan bij de laatste volzin van artikel 10,
eerste lid, van het EVRM en beoogde iedere onzekerheid omtrent de
geoorloofdheid van een vergunningenstelsel voor radio, televisie en
bioscoop uit te sluiten, ervan uitgaande dat een dergelijk vergunningen–
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" E/CN 4/1983/62, nrs. 52-56,
E/CN 4/1984/7, nrs. 13-33 en
E/CN4/1989//48. nrs 280-291.

stelsel niet behoefde te worden getoetst aan artikel 19, derde lid, van het
IVBP, onderscheidenlijk artikel 10, tweede lid, van het EVRM. Inmiddels
heeft echter het Europese Hof voor de rechten van de mens met
betrekking tot artikel 10 van het EVRM bepaald dat het daar uitdrukkelijk
toegestane vergunningenstelsel voor zijn gerechtvaardigdheid toch ook
zal dienen te worden getoetst aan het tweede lid. Dit standpunt van het
Europese Hof voor de rechten van de mens is aanleiding geweest om af
te zien van het maken van een voorbehoud ten aanzien van artikel 13 van
het Verdrag inzake de rechten van het kind, omdat een dergelijk
voorbehoud thans geen betekenis meer zou hebben.

Ter zake van het vergaren van informatie en denkbeelden door
jeugdigen is in de Wet op de filmvertoningen (Stb. 1977, 170) een
zekere bescherming geboden. Deze wet is gebaseerd op artikel 7, derde
lid, van de Grondwet. Laatstgenoemd artikel stelt ter zake dat de wet het
geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar
kan regelen ter bescherming van de goede zeden. Bovendien voldoet
deze wet aan het gestelde in artikel 17 aanhef, en onderdeel e, van het
Verdrag inzake de rechten van het kind. Wij zien in artikel 13, evenals in
artikel 17, handelend over het belang van de functie van de massamedia,
ook een stimulans voor het voeren van een informatiebeleid voor
jeugdigen.

Artikel 14

In artikel 14 is voor kinderen het recht op vrijheid van gedachte,
geweten en godsdienst neergelegd. Evenals het recht op een vrije
meningsuiting was ook dit recht reeds voor «een ieder» vastgelegd en
wel in artikel 18 van het IVBP en in artikel 9 van het EVRM. In Nederland
is de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging neergelegd in artikel 6
van de Grondwet.

Artikel 14 gaat - vooral door het niet opgenomen zijn van de vrijheid
«to adopt a religion» - minder ver dan artikel 18 van het IVBP. Ondanks
inspanningen, mede en vooral van de Nederlandse delegatie, in de
werkgroep bleek zodanige tekst niet mogelijk.25 Evenwel behoeft in
verband gebracht met artikel 12 en - uiteraard - artikel 41 van het
verdrag, de op zich minder ver strekkende norm van artikel 14 niet
problematisch te zijn. De Staten die moeite hebben met artikel 18 van
het IVBP - en zich daarom hebben verzet tegen een verder strekkend
artikel 14 - zullen wellicht thans de vrijheid vinden de bepaling zonder
voorbehoud te bekrachtigen.

De formulering van artikel 14 wijkt ook anderzins af van die van artikel
18 van het IVBP. Zo kent artikel 14 in tegenstelling tot bedoeld artikel 18
niet de verplichting voor de Staten die partij zijn om de vrijheid van
ouders of wettige voogden te eerbiedigen de godsdienstige en morele
opvoeding van hun kinderen of pupillen overeenkomstig hun eigen
overtuiging te verzekeren. In het Verdrag inzake de rechten van het kind
heeft men immers geen rechten van ouders willen vastleggen. In plaats
daarvan is wel in het tweede lid van artikel 14 opgenomen dat de Staten
die partij zijn de rechten en plichten van de ouders en, indien van
toepassing, van de wettige voogden om het kind te leiden in de
uitoefening van zijn of haar recht op een wijze die verenigbaar is met de
zich ontwikkelende vermogens van het kind, zullen eerbiedigen. Deze
verplichting komt overeen met die vervat in artikel 5 van onderhavig
verdrag en geeft van een modernere kijk op de rol van ouders in deze
blijk.

De beide verdragen, het Verdrag inzake de rechten van het kind en het
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, zijn, zo
is onze conclusie, niet strijdig met elkaar. Zolang een kind nog niet in
staat kan worden geacht een eigen mening te vormen, beslissen de
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ouders of voogden naar hun inzicht over de godsdienstige opvoeding van
kinderen (artikel 18 van het IVBP). Zodra kinderen echter in staat moeten
worden geacht zich een eigen mening te vormen, moeten ouders of
wettige voogden deze mening respecteren ook al is die mening anders
dan die van henzelf (artikel 14 van onderhavig verdrag). Een interpreta–
tieve verklaring ter zake achten wij wenselijk. Artikel 14 dient immers
ruim te worden opgevat. Het artikel handelt niet alleen om vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst, maar ook om de vrijheid een
godsdienst of levensovertuiging aan te nemen. Zie bijlage I voor de tekst
van de interpretatieve verklaring.

Artikel 15

In artikel 15 is voor kinderen het recht op vrijheid van vereniging en
vrijheid van vreedzame vergadering neergelegd. Evenals de rechten van
de artikelen 13 en 14 was ook dit recht reeds voor «een ieder»
vastgelegd en wel in de artikelen 21 en 22 van het IVBP en in artikel 11
van het EVRM. In Nederland is het recht tot vereniging neergelegd in
artikel 8 van de Grondwet en het recht tot vergadering en betoging in
artikel 9 van de Grondwet.

Het gaat hierbij om klassieke grondrechten, waarbij het primair de taak
van de overheid is zich te onthouden. Wij achten het echter ten aanzien
van kinderen noodzakelijk om, ondanks het feit dat er geen zorgplicht
voor de overheid in dezen bestaat, in de mogelijkheid tot ingrijpen te
voorzien.

De jeugdigen waarop het Verdrag inzake de rechten van het kind ziet,
zullen gezien hun leeftijd in een aantal gevallen niet volledig zelfstandig
in staat zijn het recht op vrijheid van vereniging en vergadering uit te
oefenen. Wij achten het daarom van groot belang om in de periode van
groei naar volwassenheid voorwaarden te scheppen om tot een
zelfstandige uitoefening van dit recht te komen. Het wordt in dit verband
wenselijk geacht om als onderdeel van jeugdbeleid te komen tot advies–
en overlegraden door middel waarvan jeugdigen betrokken kunnen
worden bij besluitvorming over aangelegenheden die hun betreffen (bij
voorbeeld cliëntenraden in de jeugdhulpverlening en leerlingenraden en
medezeggenschapsraden in het onderwijs (Wet medezeggenschap
onderwijs, Stb. 1981, 778)).

Artikel 16

In artikel 16 is voor kinderen het recht neergelegd op bescherming
tegen willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven,
in zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning of zijn of haar correspon–
dentie en tegen enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en
goede naam. Evenals de rechten van de artikelen 13, 14 en 15 was ook
dit recht reeds voor «een ieder» vastgelegd en wel in artikel 17 van het
IVBP en in artikel 8 van het EVRM. Het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer is in Nederland in algemene zin neergelegd in
artikel 10 van de Grondwet. De artikelen 11 tot en met 13 van de
Grondwet vormen daarvan een uitwerking voor specifieke aspecten
(lichaam, woning, brief–, telefoon– en telegraafgeheim).

In tegenstelling tot de in artikel 17 van het IVBP gehanteerde term
«briefwisseling» is in artikel 16, evenals in de nieuwe Nederlandse
vertaling van artikel 8 van het EVRM (zie Trb. 1990, 156) het begrip
«correspondence/correspondance» vertaald met de term «correspon–
dentie». Een aanpassing in de vertaling bleek gezien de huidige commu–
nicatiemiddelen noodzakelijk.

Zie ook de toelichting op artikel 5 in deze memorie.
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Artikel 17

Artikel 17 van het verdrag heeft betrekking op de toegang van het kind
tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van nationale en
internationale bronnen, in het bijzonder informatie en materiaal gericht
op het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van het kind. De
Staten die partij zijn, dienen de massamedia alsmede de mternationale
samenwerking op dit punt aan te moedigen. Tevens dienen de Staten die
partij zijn de vervaardiging en verspreiding van kinderboeken aan te
moedigen. Tot slot verplicht het artikel de Staten die partij zijn het kind
te beschermen tegen eventuele schadelijke invloeden van de massa–
media.

De in het artikel genoemde aanmoediging op het gebied van de
massamedia, met name radio en televisie en de internationale samen–
werking heeft gestalte gekregen in de Mediawet (Stb. 1987, 249). Deze
wet bevat regels die gelden ten aanzien van de verzorging en de
verspreiding van radio– en televisieprogramma's. Ingevolge de Mediawet
dienen de Nederlandse omroepverenigingen een gevarieerd programma–
pakket, het zogenaamde volledig programma, aan te bieden. Dit
programma bestaat uit vier categorieën programma-onderdelen, te
weten informatieve, educatieve, culturele en verstrooiende programma's.
Voor de toepassing van het volledig programma wordt in de wettekst
geen onderscheid gemaakt tussen programma's voor kinderen of voor
volwassenen. Het volledig programma geldt voor het gehele aanbod van
programma's, dus ook voor kinderprogramma's. Alle omroepinstellingen
verzorgen een groot aantal jeugd/kinderprogramma's. Per week wordt er
bij voorbeeld, na 17.00 uur, ongeveer twintig uur aan jeugdprogramma's
op televisie uitgezonden. Onder jeugdprogramma's vallen onder meer
jeugdjournaal, jeugdinformatie, didactische en vormende programma's
voor de jeugd, licht/serieus jeugddrama (Nederlands en buitenlands),
jeugdamusement en muziek voor de jeugd.

De internationale samenwerking bij de vervaardiging, uitwisseling en
verspreiding van informatie en materiaal, die tot sociaal en cultureel nut
zijn voor het kind, vindt plaats binnen de gebruikelijke uitwisseling en
samenwerking van de omroepinstellingen.

Bovendien bestaat internationale samenwerking bij producties van
massamedia in Europees– en ontwikkelingssamenwerkingsverband die op
kinderen zijn gericht, bij voorbeeld in het kader van EUREKA Audiovi–
sueel een project, getiteld «Open letters to the children of Europe» (een
portret van Europa, zoals gezien door de ogen van kinderen, in dertien
afleveringen), onderscheidenlijk de internationale coproducties «How are
the kids» (zes korte speelfilms, geïnspireerd door de Verklaring voor de
rechten van het kind. Voor het Nederlandse onderwijs zijn hierbij een
«paspoort», waarin de thematiek van de film wordt belicht vanuit de
situatie in het desbetreffende land (Colombia, de Filippijnen, Libanon,
Niger, Rusland en de Verenigde Staten), en zes werkopdrachten
opgesteld.) en «Afrikaans avontuur» (een zesdelige serie, waarin op een
niet alledaagse manier wordt getoond hoe het dagelijkse leven van
tieners in een ontwikkelingsland kan verlopen).

Voorts moedigen wij internationale samenwerking aan door jongeren–
uitwisseling te stimuleren via bijdragen in de kosten van organiserende
instanties (onder andere de Stichting Exis) en projecten (onder andere
het programma Holland World Youth, Rijksplan Welzijnswet 1991).

De landelijke omroep besteedt aandacht aan programma's voor
minderheden. Op het gebied van de taal van het kind dat tot een
minderheid of tot de oorspronkelijke bevolking behoort, vindt de
aanmoediging vooral plaats door de activiteiten van regionale en locale
omroepen en van de Stichting Omroep Allochtonen (STOA, een samen–
werkingsverband van organisaties van etnische groepen dat streeft naar
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meer aandacht voor en betrokkenheid van deze groepen op het terrein
van de massamedia, in het bijzonder radio en televisie).

De bescherming van het kind tegen informatie en materiaal die
schadelijk kunnen zijn voor het welzijn van het kind wordt als volgt
geregeld: de uitzending van films, die krachtens de Wet op de filmverto–
ningen (Stb. 1971, 170, zie ook laatstelijk Stb. 1988, 77) na keuring niet
zijn toegelaten voor vertoning aan personen beneden de leeftijd van
twaalf, onderscheidenlijk zestien jaar, dient later dan 20.00 uur, onder–
scheidenlijk 21.00 uur aan te vangen. Niet ter keuring voorgelegde films
en andere programma-onderdelen, die de instelling die het programma
verzorgt ongeschikt acht voor personen jonger dan twaalf, onderschei–
denlijk zestien jaar, zullen eveneens na 20.00 uur, onderscheidenlijk
21.00 uur aanvangen.

Voor de stimulering van de vervaardiging en verspreiding van kinder–
boeken speelt het Nederlands literair produktie– en vertalingsfonds een
rol. Dit fonds verstrekt subsidies ten behoeve van de uitgave en vertaling
van hoogwaardige Nederlandse literatuur. Bij het te voeren beleid wordt
aandacht besteed aan de bevordering van de produktie van geïllustreerde
kinder– en jeugdboeken.

Artikel 18

In het eerste lid van artikel 18 is het beginsel vastgelegd dat beide
ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding
en de ontwikkeling van het kind. Dit beginsel vloeit ook voort in artikel
23, vierde lid, van het IVBP. Volgens laatstgenoemd artikel behoren
echtgenoten tijdens en bij gelegenheid van de ontbinding van het
huwelijk gelijke rechten en verantwoordelijkheden te hebben.

Tijdens de onderhandelingen bij de totstandkoming van het Verdrag
over de rechten van het kind werd vooral uitgegaan van de tekst van de
artikelen 5, onderdeel b, en 16 van het op 18 december 1979 te New
York tot stand gekomen Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van discriminatie van vrouwen (Trb. 1980, 46, vertaling in het Neder–
lands in Trb. 1981, 61 ).26 Hierbij verdient aantekening dat het gehele
Koninkrijk partij is bij dit verdrag (Stb. 1991, 355). Krachtens boven–
vermeld artikel 5, onderdeel b, nemen de Staten die partij zijn alle
passende maatregelen om «ervoor zorg te dragen dat onderwijs over het
gezin een juist begrip van het moederschap als sociale functie, en de
erkenning van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van mannen en
vrouwen bij het grootbrengen en de ontwikkeling van hun kinderen bevat,
met dien verstande dat het belang van de kinderen in alle gevallen
vooropstaat.»

Het eerste lid geeft aan dat ouders worden beschermd tegen te zwaar
ingrijpen door de Staat en tevens dat ouders niet altijd van een Staat
kunnen verlangen dat deze ingrijpt, juist omdat de opvoeding en ontwik–
keling van hun kinderen in de eerste plaats hun verantwoordelijkheid is.27

Deze plicht voor ouders is in het Nederlandse recht vastgelegd in artikel
245, tweede lid, van Boek 1 B.W. en artikel 2 van de Leerplichtwet (Stb.
1971,406).

Het beginsel dat beide ouders gezamenlijk de verantwoordelijkheid
voor hun kinderen dragen, geldt met name voor die situaties waarin het
gezin volledig is. Dit blijkt uit de geschiedenis van de totstandkoming van
zowel het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten (artikel 23, vierde lid) als van het Verdrag inzake uitbanning van
alle vormen van discriminatie van vrouwen (artikel 5, onderdeel b). In
andere situaties, zoals wanneer de ouders zijn gescheiden, is de te
treffen regeling betreffende het dragen van de verantwoordelijkheid voor

26 E/1981/25. met name nrs. 86 en 87 de opvoeding en ontwikkeling van een kind afhankelijk van wat in die
" E/1981/25, nr. 91 situatie in het belang van het kind is. Het Verdrag inzake de rechten van
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het kind staat aan regelingen die afwijken van de hoofdregel van artikel
18 van onderhavig verdrag niet in de weg (zie ook bij voorbeeld artikel 3,
eerste lid).

Het tweede lid van artikel 18 bevat algemeen geformuleerde verplich–
tingen. De Staten die partij zijn, is ruime beleidsvrijheid gelaten om de
ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en diensten voor kinderzorg
te waarborgen. Nederland kent reeds vele van dit soort instellingen,
voorzieningen en diensten, zowel particuliere als van overheidswege. Bij
laatstgenoemde valt met name te denken aan de raden voor de kinderbe–
scherming, de voorzieningen genoemd in de bijlage behorende bij de
Wet op de jeugdhulpverlening (in dit verband zijn met name de
ambulante en semi-residentiële voorzieningen van belang) en de voorzie–
ningen van jeugd– en jongerenwerk en van kinderopvang (Welzijnswet en
Stimuleringsmaatregel kinderopvang 1991-1993, Stcrt. 1991, 115). In
het kader van het preventiebeleid worden projecten en experimenten
gefinancierd, waarbij met name wordt getracht door netwerkontwikkeling
van verschillende betrokkenen bij jeugdigen zodanige problemen te
voorkomen dat jeugdigen gebruik moeten maken van (zwaardere vormen
van) jeugdhulpverlening. Een belangrijke verantwoordelijkheid voor de
afstemming van vraag en aanbod met betrekking tot jeugdvoorzieningen
ligt in het kader van genoemde regelgeving bij provincies en gemeenten.

Bovendien handelt het tweede lid van artikel 18 over het waarborgen
dat ouders hun verantwoordelijkheden inzake de opvoeding van kinderen
kunnen waarmaken. In het kader van het preventiebeleid worden opvoe–
dingsondersteunende projecten en voorzieningen, zoals instellingen voor
spel– en opvoedingsvoorlichting, ontwikkeld en gestimuleerd.

Kinderopvang is èén van de diensten en voorzieningen voor kinderzorg
voor kinderen van werkende ouders/verzorgers, genoemd in het derde
lid. Kinderopvang is een gemeenschappelijk belang en een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers, overheid en
werkgevers/werknemers. De rijksoverheid draagt haar deel van de
verantwoordelijkheid door in de periode 1990-1993 middelen te
verschaffen voor uitbreiding van het aantal voorzieningen voor kinder–
opvang (Stimuleringsmaatregel kinderopvang, Stcrt. 1991, 115). Van de
overige partijen wordt een bijdrage verwacht in de vorm van het tot
stand brengen van voorzieningen (gemeenten) en het medefinancieren
van het gebruik van voorzieningen (ouders/verzorgers en werkgevers).

Voor de periode na 1993 zal zeker worden voorzien in een regeling
voor kinderopvang. De te kiezen vormgeving staat echter nog niet vast.
De in het derde lid genoemde diensten en voorzieningen voor kinderzorg
voor kinderen van werkende ouders/verzorgers staan in Nederland niet
alleeen ter beschikking voor werkende, maar ook voor niet-werkende
ouders/verzorgers.

Artikel 19

Artikel 19 handelt over bescherming van het kind tegen alle vormen
van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of
geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of
exploitatie, met inbegrip van sexueel misbruik. Uit de Beleidsbrief
«Bestrijding van kindermishandeling» van de Minister van Welzijn, Volks–
gezondheid en Cultuur en de Staatssecretarissen van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur en van Justitie van 4 december 1990 (Kamerstukken
II, 1990-1991,21 938, nrs. 1-2, waarmee de Tweede Kamer tijdens het
mondeling overleg van 10 april 1991 heeft ingestemd) blijkt dat de
betrokken bewindslieden voor wat betreft de reikwijdte waarbinnen de
hulpverlening inzake kindermishandeling opereert, de volgende
omschrijving van kindermishandeling hanteren:

«Kindermishandeling is elke vorm van voor het kind bedreigende en
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gewelddadige interactie van fysieke, psychische of sexuele aard, die de
opvoeders van het kind in de afhankelijkheidsrelatie, actief of passief
opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend aan het kind in de
vorm van fysiek letsel en/of psychische stoornissen» (Raad voor het
Jeugdbeleid, «Kindermishandeling vermeldenswaard», 1988, pag. 38).

Door deze omschrijving worden «drugs– en aidsbabies» niet gezien als
slachtoffer van kindermishandeling. De schade die aan deze kinderen
wordt toegebracht, wordt niet in eerste instantie gezien als een gevolg
van rechtstreeks op het kind gerichte handelingen van de ouders. Ook
voor deze kinderen staat de jeugdhulpverlening natuurlijk echter open,
zodat gesteld kan worden dat wordt voldaan aan het nemen van
passende maatregelen, ook in situaties van verwaarlozing of nalatige
behandeling.

Uit de bovengenoemde Beleidsbrief «Bestrijding van kindermishan–
deling» blijkt dat de regering het beleid inzake kindermishandeling grote
prioriteit geeft. Het betreft hier beleid ter voorkoming van kindermishan–
deling, waarbij preventiestrategieën op verschillende niveaus worden
ontwikkeld. Er worden maatregelen getroffen op het punt van opvoe–
dingsvoorlichting, stimulering van vroegtijdige onderkenning door
beroepsbeoefenaren, netwerkontwikkeling, specifieke aandacht voor het
onderwerp kindermishandeling in de opleidingen van beroepsbeoefe–
naren, onderzoek naar risicofactoren, opvoedingsondersteuning, sociale
en materiële steun aan gezinnen.

Het betreft ook de opsporing van kindermishandeling, met name door
het stimuleren van tijdige signalering en melding; het stimuleren van
ontwikkeling van een meldingscode, een handelingsprotocol voor
beroepsbeoefenaren en gerichte diagnostiek. Ook wordt aandacht
gegeven aan het op deskundige wijze horen van jonge kinderen.

Ten slotte betreft het de hulpverlening na het constateren van kinder–
mishandeling. Naast het subsidiëren van de bureaus vertrouwensartsen
en het in stand houden van de raden voor de kinderbescherming (beide
instanties waar kindermishandeling kan worden gemeld), verstrekt de
overheid subsidie aan een aantal organisaties of samenwerkingsver–
banden die gericht zijn op het voorkomen of bestrijden van kindermis–
handeling.

In het kader van de hulpverlening bij kindermishandeling wordt een
driesporenbeleid gevoerd waarbij naast primaire aandacht voor het
slachtoffer ook aandacht wordt gegeven aan de omgeving van het
slachtoffer en aan de dader. Het belang van het kind staat daarbij
voorop. Het stoppen van mishandeling en het in gang zetten van hulpver–
lening zijn uitgangspunten. Bovendien wordt kinderen een bijzondere
bescherming door het strafrecht geboden. Zie bij voorbeeld artikel 240a
van het W.v.Sr. (het vertonen van schadelijke afbeeldingen of
voorwerpen aan minderjarigen), artikelen 244 en 245 van het W.v.Sr.
(het hebben van vleselijke gemeenschap met minderjarige vrouwen),
artikelen 248ter, 249 en 250 van het W.v.Sr.(het hebben van ontucht
met minderjarigen), artikel 252 van het W.v.Sr. (het dronken voeren van
minderjarigen), artikel 253 van het W.v.Sr. (het afstaan van kinderen
beneden de twaalf jaar), de artikelen 255 tot en met 259 van het W.v.Sr.
(verlating van minderjarigen) en de algemene artikelen uit het Wetboek
van Strafrecht betreffende mishandeling, vrijheidsberoving enzovoort.
Hierbij verdient opmerking dat de artikelen 242 tot en met 249 van het
W.v.Sr. onder meer in die zin zullen worden gewijzigd dat deze na inwer–
kingtreding gelijkelijk van toepassing zullen zijn op vrouwelijke en
mannelijke minderjarigen (Kamerstukken II, 1990-1991, 20930, nrs. 13
e.v.).

Het eerste lid spreekt van het bieden van bescherming tegen elke vorm
van lichamelijk geweld. Uit de onderhandelingen bij de totstandkoming
van het Verdrag inzake de rechten van het kind blijkt niet dat een
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opvoedkundig «pak voor de broek» ook onder deze bepaling zou moeten
vallen. Ook de bewoordingen van het verdrag geven geen aanleiding om
ook tegen een lichte opvoedkundige tik, waaruit geen lichamelijk of
geestelijk letsel voortvloeit, bescherming te moeten bieden.

Het tweede lid geeft een opsomming van mogelijk in het kader van het
eerste lid te nemen maatregelen. In het Nederlandse recht geschiedt
toepassing, zoals reeds hierboven is aangegeven, onder andere bij of
krachtens de Wet op de jeugdhulpverlening. Gewezen zij nog op de
kindertelefoons, waar kinderen met hun vragen en problemen terecht
kunnen, en kinderrechtswinkels, waar kinderen voor juridisch advies
terecht kunnen, terwijl kinderen zich ook zelfstandig tot een vertrou–
wensarts kunnen wenden.

Artikel 20

Artikel 20 betreft het recht van een kind dat niet in het eigen gezin kan
verblijven op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege. Dit
recht is zowel aanwezig bij een tijdelijke onmogelijkheid om in een gezin
te verbhjven (bij voorbeeld omdat de enige ouder in bewaring is gesteld)
als bij een blijvende onmogelijkheid om in een gezin te verblijven (bij
voorbeeld omdat de ouders zijn overleden). De bepaling heeft betrekking
op situaties van feitelijk ontberen van de mogelijkheid om in een gezin te
leven en op situaties waarin men in het beiang van het kind niet kan
toestaan dat het in een bepaald gezin verblijft. In Nederland zal voor de
laatstgenoemde situaties gedacht moeten worden aan zowel vrijwillige
plaatsingen, waarbij een bevoegde, plaatsende instantie in de zin van de
Wet op de jeugdhulpverlening (artikel 27) vaststelt dat hulpverlening
buitenshuis voor de betrokken jeugdige aangewezen is te achten, en de
wettelijk vertegenwoordigers van een minderjarige daartegen geen
bezwaar maken, als aan uithuisplaatsing in het kader van een maatregel
van justitiële kinderbescherming.

Het tweede lid van artikel 20 voorziet in een verplichting van de Staten
die partij zijn om voor het kind dat gebruik moet maken van het in het
eerste lid vermelde recht, een andere vorm van zorgverlening te
waarborgen. Deze zorgplicht wordt vormgegeven in overeenstemming
met het nationale recht van deze staten. De Nederlandse wetgeving
(artikelen 245 en bij voorbeeld 279 van Boek 1 B.W.) voorziet te allen
tijde in een regeling van ouderlijke macht of voogdij voor het kind. Veelal
zal deze regeling tevens een mogelijkheid bieden om in een gezin te
verblijven.

Het derde lid noemt een aantal mogelijkheden die voor invulling van de
zorgplicht van de overheid mogelijk zijn. Gesproken wordtvan plaatsing
in een pleeggezin, kafalah volgens de Islamitische wetten, adoptie of,
indien noodzakelijk, plaatsing in geschikte mstellingen voor kinderzorg. In
de adoptiewetgeving (artikelen 227 e.v. van Boek 1 B.W.) is de adoptie
nader uitgewerkt. De plaatsingen in pleeggezinnen en in residentiële
voorzieningen zijn nader uitgewerkt bij en krachtens de Wet op de jeugd–
hulpverlening. Deze wet is er op gericht om de jeugdige de meest aange–
wezen hulp te bieden in de minst ingrijpende vorm, zo dicht mogelijk bij
de plaats waar de jeugdige duurzaam verblijft en gedurende een zo kort
mogelijke periode (artikel 23). Daarom is bij of krachtens de wet tevens
een nadere regeling van de typen ambulante en semi-residentiële hulp
gegeven.

De verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot voorzie–
ningen van jeugdhulpverlening is voor een belangrijk deel (de regionale
voorzieningen; zie artikel 3, tweede lid, van de Wet op de jeugdhulpver–
lening) neergelegd bij de provincies en grootstedelijke regio's. Zij dragen
zorg voor de planning van een patroon van voorzieningen dat zo goed
mogelijk aansluit bij de behoeften en dat evenwichtig is opgebouwd, en
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voor de financiering van de regionale voorzieningen (artikelen 10 tot en
met 13 van de Wet op de jeugdhulpverlening). Zij zijn derhalve
mede-verantwoordelijk voor de vormgeving van de in het onderhavige
artikel aan de staat gegeven zorgplicht en in eerste instantie verantwoor–
delijk voor de kwaliteit van de geboden hulp. De rijksoverheid is verant–
woordelijk voor het stellen van regels ten aanzien van de kwaliteit en
voor het toezicht op de kwaliteit (artikelen 35, 54, 60, vierde lid, 63, 66
en 67 van de Wet op de jeugdhulpverlening).

De tweede volzin van het derde lid van artikel 20 stelt dat de Staten
die partij zijn bij de vormgeving van hun zorgplicht op passende wijze
rekening dienen te houden met de wenselijkheid van continuïteit in de
opvoeding van het kind, met de etnische, godsdienstige en culturele
achtergrond van het kind en met zijn of haar achtergrond wat betreft de
taal. Bovenvermeld artikel 23 van de Wet op de jeugdhulpverlening
voorziet in het vereiste dat de hulpverlening aan een jeugdige de meest
aangewezene moet zijn te achten. Dit brengt onder andere met zich mee
dat bij de plaatsing van jeugdigen rekening wordt gehouden met de
etnische, godsdienstige en culturele achtergrond en de moedertaal van
het kind. In artikel 15 van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening
(Stb. 1990, 503) en in artikel 12 van het Besluit regels inrichtingen voor
justitiële kinderbescherming (Stb. 1990, 112) is voorzien in het vereiste
dat in een residentiële voorziening of in een inrichting opgenomen
jeugdige in de gelegenheid worden gesteld geestelijke verzorging te
ontvangen en persoonlijk contact met geestelijke verzorgers te onder–
houden. Er zal overigens ter bevestiging van deze bepalmg in de sfeer
van de uitvoering van residentiële hulpverlening een wijziging worden
voorgesteld van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening en het
Besluit regels inrichtingen voor justitiële kinderbescherming. Hiervoorzij
verwezen naar het wetsvoorstel betreffende de uitvoeringswetgeving van
het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Artikel 21

Artikel 21 betreft de adoptie van kinderen. Het belang van het kind is
immers, blijkens artikel 227, tweede lid, van Boek 1 B.W., het doorslag–
gevende criterium. De Wet opneming buitenlandse pleegkinderen (Stb.
1988, 566) bevat overigens de waarborgen waardoor aan dit artikel
wordt voldaan. Gewezen zij op artikel 8 van het verdrag waaruit blijkt dat
de autoriteiten en de ouders met het vertrek van het kind moeten hebben
ingestemd, terwijl tevens moet zijn gebleken dat op uitdrukkelijke wijze
afstand van het kind is gedaan.

Dat adoptie het uiterste middel is, is ook voor de rechter sedert jaar en
dag een uitgemaakte zaak. De bepaling in onderdeel c levert in de
Nederlandse verhoudingen mede door het raadsonderzoek en bij
voorbeeld door de voorlichting ingevolge artikel 5 van de Wet opneming
buitenlandse pleegkinderen, hier te lande als regel een hogere en zeker
geen lagere standaard op.

Uitgangspunt is dat de adoptie van kinderen uit het buitenland
geschiedt door de bemiddeling van door het Ministerie van Justitie
erkende vergunninghoudende rechtspersonen. Indien niet van zodanige
bemiddeling gebruik wordt gemaakt - «zelfdoeners» - hebben de
vergunninghoudende instellingen, door wier tussenkomst het oorspron–
kelijke exemplaar van het gezinsrapport slechts kan worden verkregen,
de plicht de door de zelfdoener opgegeven contacten na te gaan op
betrouwbaarheid en zuiverheid van handelen. Daartoe behoort tevens dat
niet excessief hoge kosten worden berekend (onderdeel d).

Tenslotte kan worden opgemerkt dat Nederland thans actief partici–
peert in het gremium van de Haagse Conferentie voor internationaal
privaatrecht dat voor 1993 de totstandkoming van een nieuw verdrag
omtrent adoptie op de rol heeft.
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Artikel 22

Aan kinderen die de status van vluchteling hebben of deze status
willen verkrijgen, dienen de Staten die partij zijn op grond van artikel 22
passende bescherming en humanitaire bijstand te verlenen.

De Nederlandse wet voldoet aan deze bepalmg Nederland kent slechts
één soort «vluchtelingen»: dat zijn de personen die ingevolge het op 28
juli 1951 te Genéve tot stand gekomen Verdrag betreffende de status
van vluchtelingen (Trb. 1951, 131, vertaling in het Nederlands in Trb.
1954, 88) en het bijbehorende op 31 januari 1967 te New York tot stand
gekomen Protocol (tekst en vertaling in het Nederlands in Trb. 1967, 76)
«vluchteling» zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar leeftijd.
Ingevolge artikel 15 van de Vreemdelingenwet kunnen vreemdelingen die
afkomstig zijn uit een land waarin zij gegronde reden hebben te vrezen
voor vervolging wegens godsdienstige of politieke overtuiging of hun
nationaliteit, dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras of tot een
bepaalde sociale groep, door de Minister van Justitie als vluchteling
worden toegelaten. Teneinde te kunnen bepalen of een kind aan de
criteria voor toelating als vluchteling voldoet, moet een asielverzoek
worden ingediend. In begmsei moet een asielverzoek door de wettelijk
vertegenwoordiger van een minderjarige worden ingediend. Vanaf het
twaalfde jaar kan een kind ook zelfstandig een asielverzoek indienen.
Voor jongere kinderen zal in wettelijke vertegenwoordiging moeten
worden voorzien. De asielprocedure is nader uitgewerkt in hoofdstuk B 7
van de reeds eerder genoemde Vreemdelingencirculaire 1982 (zie bij
artikel 10) en is met waarborgen omkleed.

Voorgesteld wordt dat Nederland ten aanzien van het eerste lid van
artikel 22 een interpretatieve verklaring zal afleggen, waarin wordt gesti–
puleerd

a) dat de term «vluchteling» in het eerste lid van artikel 22 van het
verdrag door het Koninkrijk wordt verstaan in de betekenis die deze heeft
in artikel 1 van het meergenoemde Verdrag betreffende de status van
vluchtelingen en

b) dat artikel 22 van het verdrag onverlet laat
- het op straffe van niet-ontvankelijkheid stellen van voorwaarden aan

de indiening van een verzoek om toelating, alsmede
- het doorverwijzen van een verzoek om toelating naar een derde

staat, indien deze voor de afdoening van het asielverzoek ten gronde als
het eerst verantwoordelijke land wordt aangemerkt.

Artikel 23

In het eerste lid van artikel 23 is het recht op een volwaardig en
behoorlijk leven vastgelegd voor geestelijk of lichamelijk gehandicapte
kinderen, in omstandigheden die de waardigheid van het kind verzekeren,
zijn of haar zelfstandigheid bevorderen en zijn of haar actieve
deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken.

De doelstelling van het gehandicaptenbeleid in Nederland onderschrijft
deze gedachtengang ten volle en is als volgt, geformuleerd: «te bevor–
deren dat gehandicapten zoveel mogelijk in alle levensterreinen overeen–
komstig hun levensfase kunnen functioneren en zich binnen hun
mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien.» (Kamerstukken II,
1981-1982, 14406, nr. 58).

Het tweede lid van artikel 23 wijst op de noodzaak van bijzondere zorg
voor het gehandicapte kind. Het uitgangspunt van het gehandicapten–
beleid is, waar mogelijk, gebruik te maken van algemene voorzieningen
en slechts, voor zover nodig, van categorale of specifieke voorzieningen.
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Via al bestaande regelgeving op de terreinen van volksgezondheid,
sociale verzekeringen, onderwijs en huisvesting wordt de vereiste
bijzondere zorg ruimschoots gewaarborgd. Bij andere artikelen van het
verdrag wordt nader op deze wetgeving - waaronder de Algemene Wet
bijzondere ziektekosten (Stb. 1967, 655, zie ook laatstelijk Stb. 1990,
176), de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347) en de Algemene Arbeidsonge–
schiktheidswet (Stb. 1975, 674, zie ook laatstelijk Stb. 1990, 127)
ingegaan.

Het gebruik van algemene voorzieningen wordt onder meer gestimu–
leerd door vanuit categorale voorzieningen specifieke deskundigheid in
ambulante vorm of op consultatiebasis ter beschikking te stellen.
Voorbeelden zijn ambulante begeleiding in het onderwijs, consultatie van
revalidatie-artsen en begeleiding door categoraal maatschappelijk werk
van gezinnen of pleeggezinnen met een gehandicapt kind.

Als vormen van bijzondere zorg voor het gehandicapte kind zijn bij
voorbeeld te noemen: verstrekking van hulpmiddelen - ter behoud of
herstel van zelfredzaamheid, alsmede mobiliteitsvergoedingen - via de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs en ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs via de
Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
(ISOVSO; Stb. 1987, 614), aanpassing van de woning via de Regeling
geldelijke steun huisvesting gehandicapten (RGSHG), beroepsopleiding
voor gehandicapte jongeren via de Algemene Wet bijzondere ziekte–
kosten en financiering vanuit het algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds
of overheidsregeling. Tevens kunnen genoemd worden de gezinsvervan–
gende tehuizen voor kinderen (lichamelijk of geestelijk gehandicapt), de
instituten voor doven en slechthorenden en de instituten voor blinden en
slechtzienden.

Het derde lid van artikel 23 duidt op de financiële en anderssoortige
toegankelijkheid van de in het tweede lid bedoelde bijzondere zorg. Er
bestaat voor het kind met een handicap nagenoeg geen financiële
drempel voor bedoelde voorzieningen. Waar er een financiële drempel
bestaat, gaat het om een eigen bijdrage door de ouders. Deze bijdrage
is, in overeenstemming met het bepaalde in het derde lid, gerelateerd
aan de draagkracht van de ouders.

Integratie in de maatschappij vraagt niet alleen om toegankelijkheid in
sociale zin maar ook om fysieke toegankelijkheid. In Nederland werkt
men aan de bevordering van de fysieke toegankelijkheid door middel van
het ontwerpen van richtlijnen, onder andere de Nederlandse norm 1814
(NEN-norm 1814) en opname in regelgeving, zoals de Modelbouwveror–
dening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ontwerp–
Bouwbesluit.

Meegewerkt wordt aan de in het vierde lid van artikel 23 beoogde
internationale uitwisseling en verspreiding van informatie op het terrein
van het gehandicaptenbeleid. Dit vindt onder meer plaats in het kader
van de Verenigde Naties (VN), de World Health Organisation (WHO), de
Europese Gemeenschappen (EG) en de Raad van Europa (RvE) waarbij
onder andere de volgende accenten en activiteiten zijn te onderkennen:

VN: Implementatie van het wereldactieprogramma voor de decade van
gehandicapten 1983-1992.

WHO: Het ontwikkelen van nationaal en internationaal beleid ten
aanzien van «Health for all in 2000», waarbij enkele doelstellingen zijn
toegespitst op het gehandicaptenbeleid.

EG. Actieprogramma's betreffende de sociale en economische
integratie van gehandicapten, programma inzake de integratie van
gehandicapten in het regulier onderwijs, ontwikkeling van een geautoma–
tiseerd EG-informatiesysteem met betrekking tot gehandicapten-onder–
werpen (onder andere hulpmiddelen en software voor onderwijs),
totstandkoming van een Europees Handboek voor een toegankelijk
gebouwde omgeving.
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RvE. Permanente actualisering/herziening van Resolutie AP(84)3 «A
coherent policy for the rehabilitation of disabled people».

Artikel 24

In het eerste lid van artikel 24 is voor kinderen het recht op het genot
van de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor
behandelmg van ziekte en het herstel van de gezondheid neergelegd. Dit
recht is ook voorzien in artikel 12, eerste lid, van het IVESC waarin dit
recht voor «een ieder» en dus ook voor kinderen is neergelegd.

Overeenkomstig de opzet van artikel 12 van het IVESC wordt in het
tweede lid van artikel 24 van het verdrag de Staten die partij zijn de
verphchting opgelegd te streven naar de volledige verwezenlijkmg van dit
recht en worden speciale maatregelen aangegeven waaraan in dit kader
met name moet worden gedacht. Het derde lid van artikel 24 legt de
Staten die partij zijn de verplichting op om speciale maatregelen te
nemen tot afschaffing van de traditionele gebruiken die schadelijk zijn
voor de gezondheid van kinderen. Het vierde lid betreft de bevordering
en de aanmoediging van internationale samenwerking ten einde gelei–
delijk de algehele verwezenlijking van het in artikel 24 erkende recht te
bewerkstelligen waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden
met de behoeften van ontwikkelingslanden.

Gezien de uitvoerige toelichting in de memorie van toelichting van de
Rijkswet van 24 november 1978 (Stb. 624), houdende goedkeuring van
onder meer het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en
culturele rechten (Kamerstukken II, 1975-1976, 13 932, R 1037, nr. 3,
blz. 51 en 52) willen wij hier met het volgende volstaan.

In de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Stb. 1990, 300)
wordt aan de gemeente de verantwoordelijkheid opgedragen om de
collectieve preventie op het terrein van de volksgezondheid te bevor–
deren. Deze werkzaamheden worden uiteraard mede verricht ten
behoeve van het kind. Daarenboven wordt aan de gemeente expliciet een
uitvoerende verantwoordelijkheid opgedragen op het terrein van de
preventieve jeugdgezondheidszorg. Deze taak wordt bij algemene
maatregel van bestuur28 gericht op de zorg voor de leeftijdscategorie
vanaf vier jaar. De zorg voor de leeftijdscategorie tot vier jaar wordt
immers uitgevoerd door particuliere kruisorganisaties waarbij ook de
inhoudelijke samenhang met prenatale zorg en kraamzorg uitdrukkelijk is
beoogd.

De aan de gemeenten opgedragen taken betreffen onder andere
werkzaamheden ten aanzien van systematische vroege opsporing en
tijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen en gezondheidsbe–
dreigende omgevingsfactoren, het bijdragen aan de uitvoering van vacci–
natieprogramma's en bevordering van een optimale vaccinatiegraad ten
aanzien van het AWBZ-vaccinatieprogramma, het uitvoeren van
sociaal-medische taken als bedoeld In de Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614), het
adviseren over lichamelijke, psychosociale en opvoedingsvragen, en het
ter zake verwijzen of bevorderen van maatregelen, en werkzaamheden op
het terrein van de preventieve tandheelkundige zorg (waaronder gezond–
heidsvoorlichting en gezondheidsopvoeding).

Artikel 25

Artikel 25 betreft het recht van een kind dat door de bevoegde autori–
teiten voor verzorging, bescherming of behandeling in verband met zijn

" Deze ligt voor advies bij de Raad van lichamelijke of geestelijke gezondheid uit huis is geplaatst op een perio–
dieke toetsing van de behandeling die het kind krijgt en van alle andere
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omstandigheden die verband houden met zijn of haar plaatsing in die
instelling. De Staten die partij zijn, wordt de verplichting opgelegd dit
recht van het kind te erkennen.

In het kader van de jeugdhulpverlening wordt aan dit recht van de
jeugdige nadrukkelijk aandacht besteed.

Plaatsing van een jeugdige in een residentiële of semi-residentiële
voorziening of in een voorziening voor pleegzorg geschiedt voor een door
de bevoegde plaatsende instantie aangegeven termijn (artikel 25 van de
Wet op de jeugdhulpverlening) en ais sprake is van toepassing van artikel
262 of artikel 263 van Boek 1 B.W. voor de in de aldaar gegeven
termijnen. Een plaatsende instantie draagt zorg voor een evaluatie van de
hulpverlening en beslist over de noodzaak van voortzetting van hulp
nadat de vastgestelde termijn, die hoogstens zes maanden bedraagt, is
verstreken (artikel 29, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet op de
jeugdhulpverlening). De jeugdige en degene die de ouderlijke macht of
de voogdij uitoefent, alsmede de uitvoerende voorziening worden bij
deze werkzaamheden van de plaatsende instantie betrokken (artikel 29,
tweede lid, van de Wet op de jeugdhulpverlening).

De hulpverlenende voorziening waarin wordt geplaatst, stelt een
hulpverleningsplan op, waarin onder andere evaluatiemomenten worden
vermeld (artikel 5, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit kwaliteits–
regels jeugdhulpverlening (Stb. 1990, 503), artikel 35, vierde lid,
onderdeel a, van het Besluit regels inrichtingen voor justitiële kinderbe–
scherming (Stb. 1990, 112) en artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van het
Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij– en gezinsvoogdij-instellingen
(Stb. 1990, 354)). Over dit hulpverleningsplan wordt (in principe) overleg
gepleegd met de jeugdige, de ouders, de wettelijk vertegenwoordiger en
de plaatsende instantie en, indien aan de orde, met de kinderrechter en
de pleegouders (artikel 5, derde lid, van het Besluit kwaliteitsregels
jeugdhulpverlening, artikel 35, tweede lid, van het Besluit regels inrich–
tingen voor justitiële kinderbescherming, en artikel 8, derde lid, van het
Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij– en gezinsvoogdij-instellingen).

Zowel een plaatsende instantie als de kinderrechter als de uitvoerende
voorziening kunnen ten behoeve van een beoordeling van de plaatsing of
van de hulpverlening een beroep doen op het jeugdhulpadviesteam, een
team van deskundigen op het gebied van jeugdhulpverlening in de regio
(artikel 19 van de Wet op de jeugdhulpverlening).

Ten slotte voorziet de Wet op de jeugdhulpverlening in toezicht op de
kwaliteit van de hulpverlening, ondermeer door instelling van een
Inspectie jeugdhulpverlening (artikelen 54, 63 en 67 van deze wet).
Tevens is voorzien in een specifieke vorm van toezicht op het voldoen
aan de vereisten inzake de plaatsing door een jeugdhulpadviesteam
(artikelen 32, en 33, vierde lid, van deze wet).

Artikel 26

In het eerste lid van artikel 26 wordt voor de Staten die partij zijn de
verplichting vastgelegd voor ieder kind het recht te erkennen om de
voordelen te genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met
inbegrip van sociale verzekering. Eveneens volgens het eerste lid dient de
verwezenlijking van dit recht in overeenstemming met hun nationale
recht te worden bewerkstelligd. Het tweede lid bepaalt daarbij dat, indien
van toepassing, die voordelen dienen te worden afgestemd op de
middelen en de omstandigheden van het kind en degenen die voor diens
onderhoud verantwoordelijk zijn, als ook op iedere andere overweging
die van belang is voor de beoordeling van een verzoek dat door of
namens het kind wordt ingediend.

Gezien de bewoordingen van artikel 26 moet het niet uitgesloten
worden geacht dat de Staten die partij zijn een kind zelf sociale zeker–
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heidsrechten dienen te verschaffen. Hoewel in het Koninkrijk het kind in
voorkomende gevallen, in de hoedanigheid van werknemer of als
ingezetene, zelfstandige aanspraken kan hebben op prestaties krachtens
de sociale zekerheid komt het er in de praktijk veelal op neer dat de
sociale zekerheid voor het kind is afgeleid van de sociale zekerheid die
toekomt aan de ouders. De hoogte van de aan laatstgenoemden
verstrekte sociale zekerheidsuitkeringen is hierbij zodanig vastgesteld dat
aan de ouderlijke zorg– en onderhoudsverplichtingen jegens de kinderen
kan worden voldaan. Zelfstandige sociale zekerheidsaanspraken voor het
kind bestaan in Nederland slechts in beperkte mate en er bestaan geen
voornemens hierin voor de toekomst verandering te brengen. Derhalve
wordt, teneinde een andere opvatting ter zake uit te sluiten, voorgesteld
voor het Koninkrijk een voorbehoud te maken, inhoudend dat de regering
van mening is dat artikel 26 niet verplicht tot een zelfstandig recht van
kinderen op sociale zekerheid, daarbij inbegrepen sociale verzekering.

Wat betreft de toekenning van sociale zekerheidsaanspraken aan het
kind ingevolge de Nederlandse wetgeving zij nog het volgende vermeld.

Indien zich ten aanzien van een kind een van de sociale zekerheids–
risico's, zoals geregeld in de werknemersverzekeringen en volksverzeke–
ringen, (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of het
hebben van kinderen) voordoen, heeft het kind (of zijn eventuele
nagelaten betrekkingen in geval van overlijden) zelfstandig aanspraak op
een desbetreffende uitkering, mits het kind is verzekerd.

Een uitzondering hierop is de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(Stb. 1975, 674, zie ook laatstelijk Stb. 1990, 127), krachtens welke wet
in het geval van arbeidsongeschiktheid geen recht bestaat op uitkeringen
voor personen jonger dan achttien jaar. In de sfeer van het nabestaan–
denpensioen op grond van de Algemene Weduwen– en Wezenwet (Stb.
1959, 139, zie ook laatstelijk Stb. 1990, 130) komt het kind als wees
slechts een zelfstandig uitkeringsrecht toe ingeval beide ouders zijn
overleden. Indien slechts één van hen is overleden, bestaat geen recht
op wezenpensioen doch heeft de overblijvende ouder veelal recht op
weduwenpensioen, waarbij bij de vaststelling van de hoogte van de
uitkering rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van een of
meerdere kinderen.

In het kader van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) hebben
kinderen in het algemeen geen eigen recht op bijstand. Hun ouders
dienen hen te verzorgen en te onderhouden. Indien deze ouders over
onvoldoende inkomsten beschikken om in de noodzakelijke kosten van
bestaan van henzelf en hun kinderen te voorzien, bestaat een recht op
bijstand; dit recht komt echter primair toe aan de ouders en niet aan het
kind, waarbij een speciaal uitkeringspercentage geldt voor een alleen–
staande ouder. In dit verband zij nog vermeld dat ook het recht op
kinderbijslag - een bijdrage in de kosten van verzorging en onderhoud
van het kind - uitsluitend toekomt aan de ouder, en niet aan het kind zelf.

In het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967,
655, zie ook laatstelijk Stb. 1990, 176) hebben kinderen uit hoofde van
hun ingezetenschap zelfstandige rechten op de ingevolge deze wet
voorziene vormen van medische zorg. Ingevolge de Ziekenfondswet (Stb.
1986, 347) echter hebben kinderen slechts zelfstandige rechten indien
zij een zelfstandige rechtsgrond voor verplichte verzekering hebben, bij
voorbeeld indien een kind werknemer is of rechthebbende op een
uitkering op grond van een van de Nederlandse sociale zekerheids–
wetten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een kind recht heeft op
medeverzekering ingevolge de Ziekenfondswet. Dit is het geval indien
een ouder verplicht is verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet en diens
verzekeringsplichtig inkomen gelijk is aan of meer bedraagt dan de helft
van het inkomen van hemzelf en zijn partner tesamen. In andere gevallen
dient voor het kind een particuliere ziektekostenverzekering te worden
afgesloten.
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Artikel 27

Het recht op een toereikende levensstandaard is als algemeen, aan
«een ieder» toekomend sociaal mensenrecht reeds in artikel 11 van het
IVESC neergelegd. Artikel 27 van het Verdrag inzake de rechten van het
kind bevestigt dat dit recht ook in het bijzonder aan kinderen toekomt, en
wel rekening houdend met de specifieke behoeften van het kind; de
levensstandaard moet immers toereikend zijn voor de lichamelijke,
geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van
het kind.

Omdat een kind in de regel in een gezin wordt verzorgd, is het volgens
het tweede lid van artikel 27 in de eerste plaats de verantwoordelijkheid
van de ouders (of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind) om
naar vermogen en binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden
in het levensonderhoud van het kind te voorzien. Ouders zijn, volgens
artikel 404 van Boek 1 B.W., verplicht te voorzien in de kosten van
verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen, zowel wanneer
het wettige als wanneer het onwettige kinderen betreft. Omdat zij aan
deze financiële verplichting «naar draagkracht» moeten voldoen en de
verplichting niet beperkt is tot de kosten van zaken als voeding en
kleding maar ook die van de opvoeding betreft, kan worden vastgesteld
dat de Nederlandse wetgeving aan de verdragsbepaling voldoet.

Zijn de ouders niet in staat in de kosten van de verzorging en
opvoeding van hun kind te voorzien dan dienen volgens het derde lid van
artikel 27 de Staten die partij zijn passende maatregelen te treffen
teneinde de ouders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind te
helpen dit recht van het kind te verwezenlijken in overeenstemming met
de nationale omstandigheden en met de middelen die hun ten dienste
staan. Als elementen worden daarbij met name genoemd
(overheids-)programma's voor materiële bijstand en ondersteuning, met
name betreffende voeding, kleding en huisvesting.

Eerst en vooral kan in dit verband worden gewezen op de mogelijk–
heden die de Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) verschaft. Juist
omdat het verdrag van de primaire verantwoordelijkheid van de ouders
uitgaat, moet de verstrekking van bijstand in de vorm van gezinsbijstand
in overeenstemming met het verdrag worden geacht.

In dit verband kan in het bijzonder de beleidsbrief «Bestrijding Kinder–
mishandeling» (Kamerstukken II, 1990-1991, 21 938) worden genoemd,
waarin onder meer als oorzaak van kindermishandeling de maat–
schappelijke omstandigheden waarin het gezin verkeert, worden
genoemd. Op het achtste Internationale congres over kindermishandeling
van de «International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect»
(ISPCAN) te Hamburg (2 tot en met 6 september 1990) werd voor dit
thema nadrukkelijk aandacht gevraagd. De stelling dat kindermishan–
deling in alle milieus voorkomt, betekent dat de invloed van stress op
kindermishandeling waaraan ouders ten gevolge van maatschappelijke
situaties blootstaan, van belang kan zijn. Kleine huisvesting, een gering
besteedbaar inkomen en weinig mogelijkheden tot ontspanning en
recreatie zijn sociaal-economische factoren die om deze reden in het
beleid aandacht krijgen.

Meer in het algemeen kan worden opgemerkt dat in geval van (minder–
jarige) kinderen en jongeren die om psychologische redenen uit huis zijn
geplaatst in een voorziening van jeugdhulpverlening binnen het kader van
de Wet op de jeugdhulpverlening komen, de kosten van het bestaan en
ook van de hulpverlening voor rekening van de Staat komen. Hierte–
genover betalen de betrokken ouders aan de Staat een ouderbijdrage. De
Wet op de jeugdhulpverlening, die bedoelde plaatsingen en de finan–
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ciering daarvan regelt, geldt voor de Algemene Bijstandswet als «voorlig–
gende voorziening».

Het vierde lid van artikel 27 legt de Staten die partij zijn de verplichting
op alle passende maatregelen, waaronder ook internationale, te nemen
om het verhaal te waarborgen van uitkeringen tot onderhoud van het
kind door de ouders of andere personen die de financiële verantwoorde–
lijkheid dragen voor het kind. In dit kader kan worden gewezen op de
verschillende verdragen inzake levensonderhoud, waarbij het Koninkrijk
der Nederlanden partij is. Voor het verhaal in het buitenland van uitke–
ringen tot levensonderhoud is in het bijzonder van belang het op 20 juni
1956 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake het verhaal in het
buitenland van uitkeringen tot onderhoud (tekst en vertaling in het
Nederlands in Trb. 1957, 121) en het op 6 november 1990 te Rome tot
stand gekomen Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeen–
schappen betreffende de procedures voor het verhaal van vorderingen
inzake onderhoudsverplichtingen (Nederlandse, Franse en Engelse tekst
inTrb. 1991,58).

De Nederlandse wet voorziet erin dat, ingeval van niet-nakoming van
de onderhoudsplicht door een ouder of stiefouder de andere ouder of de
voogd de rechtbank kan verzoeken het bedrag te bepalen dat eerstge–
noemde ouder of stiefouder zal moeten uitkeren. Een op de voet van
artikel 250 van Boek 1 B.W. benoemde bijzondere curator kan, zo nodig,
de vaststelling in rechte van een onderhoudsbijdrage ten gunste van een
kind bevorderen. Verleende bijstand kan op de onderhoudsplichtige
ouder tot de grens van zijn onderhoudsplicht worden verhaald.

Artikelen 28 en 29

Algemeen

De inhoud van de artikelen 28 en 29 van het verdrag vormt in belang–
rijke mate het sluitstuk van op het onderwijs betrekking hebbende
bepalingen die zijn neergelegd in verdragen waarbij het Koninkrijk der
Nederlanden reeds partij is geworden. Met name verdienen hier
vermelding artikel 13 van het IVESC, artikel 2 van het Eerste Protocol bij
het EVRM en het op 15 december 1960 te Parijs tot stand gekomen
(Unesco) Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het
onderwijs (tekst en vertaling in het Nederlands in Trb. 1964, 69, zie ook
laatstelijk Trb. 1972, 134). Artikel 29, eerste lid, van het onderhavige
verdrag geeft hier echter een bredere dimensie aan.

Gelet op de in artikel 1 van het onderhavige verdrag gegeven
omschrijving van het begrip «kind» zijn de hier toegelichte artikelen 28
en 29 vooral van belang voor de positie van de leerlingen die aan het
primair onderwijs en aan de verschillende vormen van voortgezet
onderwijs deelnemen. De artikelen zijn daarnaast van betekenis voor de
nog niet-achttienjarigen die het hoger onderwijs (wetenschappelijk
onderwijs en hoger beroepsonderwijs) instromen.

Meer in het bijzonder kan ten aanzien van de onderwijsartikelen het
volgende worden opgemerkt.

Artikel 28

Ingevolge het eerste lid van artikel 28 erkennen de Staten die partij
zijn het recht van het kind op onderwijs en verbinden zij zich, teneinde dit
recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, met
name tot het bepaalde in de onderdelen a t/m e.

Het bepaalde in onderdeel a betreft het verplicht stellen en het voor
iedereen gratis beschikbaar stelten van primair onderwijs. Naar interna–
tionale maatstaf (vergelijk de «International Standard Classification of
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Education» (ISCED), Introduction, par. 17, (UNESCO, Office of Statistics,
Division of Statistics on Education, Parijs, 1976) pleegt primair onderwijs
te worden opgevat als overeenstemmend met onderwijs op het eerste
niveau, dat gewoonlijk begint wanneer de leerlingen de leeftijd van vijf,
zes of zeven jaar hebben bereikt en dat ongeveer vijf of zes jaar duurt.
Wat betreft de toepassing van het verdrag moeten daarom het Neder–
landse basisonderwijs en speciaal onderwijs (voor zover aan dit laatste
niet door oudere leerlingen wordt deelgenomen) tot het primair
onderwijs worden gerekend, terwijl het speciaal onderwijs (voor zover
daaraan door oudere leerlingen wordt deelgenomen) en het voortgezet
speciaal onderwijs als een van de verschillende vormen van het voort–
gezet onderwijs vallen aan te merken. Gezien de hier te lande bestaande
leerplicht en het kosteloos zijn van het onderwijs aan (volledig) leerplich–
tigen, is duidelijk dat aan het vereiste in onderdeel a wordt voldaan

Op grond van het vereiste in onderdeel b verbinden de Staten die partij
zijn zich er toe om de ontwikkeling van verschillende vormen van voort–
gezet onderwijs - algemeen (vormend) onderwijs en beroepsonderwijs -
aan te moedigen, deze vormen voor ieder kind beschikbaar te stellen en
toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen, zoals de
invoering van gratis onderwijs en indien noodzakelijk, het bieden van
financiële bijstand. Gelijk bekend is te onzent het onderwijs kosteloos
toegankelijk tot het bereiken van de leeftijd van zestien jaar. Is deze
leeftijd door een leerling bereikt dan is deze niet meer volledig
leerplichtig en is ingevolge artikel 3 van de Les– en cursusgeldwet (Stb.
1987, 343) ter zake van het volgen van onderwijs les– of cursusgeld voor
hem verschuldigd. Aan minder draagkrachtige ouders, voogden of
verzorgers van voltijd-studerenden die jonger zijn dan achttien jaar kan
evenwel een (inkomensafhankelijk) bedrag worden toegekend uit hoofde
van de Regeling tegemoetkoming studiekosten, onverminderd de
aanspraak op kinderbijslag. Mochten deze compensatiemogelijkheden
onvoldoende soelaas bieden dan kan in laatste instantie nog een beroep
worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. Door een en ander is de
toegankelijkheid van het voortgezet onderwijs verzekerd. Voorts
verdragen de juist aangeduide regelingen op grond van de Les– en
cursusgeldwet en de Regeling tegemoetkoming studiekosten zich met
het in onderdeel b genoemde vereiste gezien het verschil tussen de
bewoordingen in dat onderdeel en die in onderdeel a.

Ingevolge het vereiste in onderdeel c verbinden de Staten die partij
zijn zich met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegan–
kelijk te maken voor een ieder naar gelang zijn of haar capaciteiten. Wij
zijn van mening dat het hier te lande relatief geringe aantal wettelijke
bepalingen die de toegang tot hoger onderwijs beperken dan wel minder
gemakkelijk maken, voldoet aan het vereiste in onderdeel c. Het stellen
van wettelijke vooropleidingseisen beantwoordt aan het criterium «een
ieder naar gelang zijn capaciteiten». Tegenover de wettelijke heffing van
collegegeld staat dat studenten die de leeftijd van achttien jaar hebben
bereikt, aanspraak kunnen maken op studiefinanciering terwijl de wette–
lijke vertegenwoordigers van jongere studenten recht op kinderbijslag
hebben en daarnaast, voor zover zij minder draagkrachtig zijn, in
aanmerking kunnen komen voor een (inkomensafhankelijke) tegemoet–
koming in de studiekosten. Zowel de Machtigingswet inschrijving
studenten (w.o.) (Stb. 1985, 59) als de Machtigingswet beperking
inschrijving h.b.o. (Stb. 1984, 693) voorzien in de mogelijkheid tot
vaststellmg van het aantal studenten op grond van de beschikbare onder–
wijscapaciteit of op grond van de behoeften van de onderwijsmarkt. Van
deze mogelijkheid wordt echter slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik
gemaakt. Hoofdregel is daarom, zoals nog onlangs in de memorie van
toelichting op het wetsvoorstel inzake de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (Kamerstukken II, 1988-1989, 21 073,
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nr. 3) met zoveel woorden werd geformuleerd, dat de instellingen van
hoger onderwijs verplicht zijn alle studenten toe te laten die zich voor
opleidingen aanmelden en aan de vooropleidingseisen voldoen. Nu uit
het vereiste in onderdeel c van artikel 28 een dergelijke algemene accep–
tatieplicht niet voortvloeit, is naar onze mening het hiervoor geschetste
wettelijke kader met dit vereiste in overeenstemming.

Ingevolge het vereiste in onderdeel d verbinden de Staten die partij
zijn zich om informatie over en begeleiding bij onderwijs– en beroeps–
keuze voor alle kinderen beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken.
Hieraan wordt in Nederland reeds thans voldaan omdat een aantal insti–
tuties, vooral ten dienste van de schooldecanen met wie in het bijzonder
bij het voortgezet onderwijs de leerlingen onderscheidenlijk hun ouders,
voogden of verzorgers in direct contact staan, informatie over en
begeleiding bij onderwijs– en beroepskeuze beschikbaar stellen en
toegankelijk maken. In het kader van de opbouw van de Arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie en in samenhang met de voorgenomen nieuwe
wetgeving op het gebied van beroepsgerichte educatieve activiteiten ten
behoeve van niet meer volledig leerplichtige jeugdigen en (jong-)volwas-
senen zullen studiekeuze– en beroepskeuzevoorlichting nog beter worden
gestructureerd. In dit verband zij met name verwezen naar het inmiddels
door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel
Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 (Handelingen II, 1990-1991,
20 645, blz. 5877). Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid om,
onder nader te stellen voorwaarden, middelen ter beschikking te stellen
ten behoeve van de studiekeuzevoorlichting aan (potentiële) deelnemers
aan activiteiten op het deelterrein basiseducatie. Genoemde Kaderwet
strekt er tevens toe om de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986,
552) in die zin aan te vullen dat ook, onder nader te stellen voorwaarden,
middelen ten behoeve van studiekeuzevoorlichting aan (potentiële)
leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs ter beschikking kunnen
worden gesteld.

Ook aan het vereiste in onderdeel e (het nemen van maatregelen door
de Staten die partij zijn om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en
het aantal kinderen dat de school vroegtijdig verlaat, te verminderen)
wordt voldaan. Gewezen wordt op de Leerplichtwet 1969 (Stb. 1971,
406) en, in samenhang daarmee, op het door de centrale overheid in
gang gezette sociale vernieuwingsbeleid dat zich mede richt op het
tegengaan van vroegtijdige schoolverlating. Bovendien dient hier de
Subsidieregeling kinderen van binnenschippers en kermisexploitanten
(Stcrt. 1989, 134) te worden genoemd. Door deze regeling wordt het
mogelijk gemaakt dat de desbetreffende kinderen ondanks de grote
mobiliteit van hun opvoeders scholing kunnen blijven volgen.

Het tweede lid van artikel 28 verpücht de Staten die partij zijn alle
passende maatregelen te nemen om te verzekeren dat de wijze van
handhaving van de discipline op scholen verenigbaar is met de mense–
lijke waardigheid van het kind en in overeenstemming is met het verdrag.
Dit vereiste levert in de Nederlandse verhoudingen geen problemen op.
Het toezicht dat de Rijksinspectie uitoefent, alsmede het bestaan van de
medezeggenschapsraden op schoolniveau (in welke raden, behalve het
personeel, de ouders of de leerlingen zijn vertegenwoordigd) waarborgen
naleving van deze verdragsverplichting. Een al te strenge wijze van
handhaving van de schooldiscipline kan door de medezeggenschapsraad,
die (behoudens verleende ontheffing) aan een school moet zijn
verbonden, met het bestuur van die school worden besproken dan wel
door de onderwijsinspectie worden gesignaleerd en gerapporteerd.
Indien als gevolg van een exces (bij voorbeeld mishandeling) het domein
van het strafrecht zou worden betreden, zal het Openbaar Ministerie in
het licht van eventueel gedane aangifte meestal tot vervolging overgaan.

Ingevolge het derde lid van artikel 28 dienen de Staten die partij zijn
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internationale samenwerking in aangelegenheden die verband houden
met het onderwijs te bevorderen en te stimuleren teneinde met name
een bijdrage te leveren als in het artikellid bedoeld. Hieraan wordt in
ruime mate voldaan.

Artikel 29

In het eerste lid van artikel 29 komen de Staten die partij zijn overeen
dat het onderwijs aan het kind (mede) op de aldaar aangegeven doelstel–
lingen en verplichtingen dient te zijn gericht. Zij houden een versterking
in van het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van het IVESC.

De Nederlandse onderwijswetgeving, met name de Wet op het basis–
onderwijs (Stb. 1986, 256), de Interimwet op het speciaal onderwijs en
het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614) en de Wet op het
voorgezet onderwijs (Stb. 1986, 552), staat nakoming hiervan niet in de
weg. Wij merken in dit verband nog op dat de wijze waarop in het op 25
februari 1991 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangig
gemaakte wetsvoorstel inzake de Algemene wet gelijke behandeling
(Kamerstukken II, 1990-1991, 22014, nrs. 1-3) het in artikel 1 van de
Grondwet opgenomen discriminatieverbod mede ten aanzien van de
grond geslacht nader wordt uitgewerkt, alleszins recht doet aan het in
onderdeel d vervatte element «gelijkheid van geslachten», mede in
verband met het tweede lid van dit artikel. Ook in de toekomstige
wetgeving op het gebied van het primair of het voortgezet onderwijs zal
rekening worden gehouden met de verdragsrechtelijke doelomschrijving
van het onderwijs, zie bij voorbeeld het wetsvoorstel inzake de Wet op
het cursorisch beroepsonderwijs (Kamerstukken II, 1988-1989, 21 122,
nrs. 1-3).

Volgens het tweede lid van artikel 29 van het verdrag mag geen enkel
gedeelte van de beide onderwijsartikelen (de artikelen 28 en 29) zo
worden uitgelegd dat het de vrijheid aantast van individuele personen en
rechtspersonen om onderwijsinsteliingen op te richten en daaraan leiding
te geven. Dit sluit aan bij de in artikel 23 van de Grondwet belichaamde
vrijheid van onderwijs. Het feit dat bovenvermelde oprichters zijn
gehouden het onderwijs altijd te doen geven met inachtneming van de in
de verdragsrechtelijke doelstelling vervatte beginselen en van de door de
Staat van vestiging vastgestelde minimumnormen, vormt hierbij een
wezenlijke deugdelijkheidswaarborg. Het voorgaande levert overigens
geen nieuwe gezichtspunten op. Wat de strekking en bewoordingen
betreft, stemt artikel 29, tweede lid, van het onderhavige verdrag
namelijk volledig overeen met artikel 13, vierde lid, van het IVESC.

Artikel 30

In artikel 30 worden de rechten vastgelegd van kinderen behorend tot
etnische of godsdienstige minderheden of taalminderheden of van
kinderen behorend tot de oorspronkelijke bevolking van een Staat die
partij is. Deze rechten waren reeds neergelegd in artikel 27 van het IVBP.
Nieuw in het Verdrag inzake de rechten van het kind is dat in artikel 30
tevens wordt gesproken over kinderen behorend tot de oorspronkelijke
bevolking van een Staat die partij is (zie ook de artikelen 17, onderdeel d
en 29, eerste lid, onderdeel d) . Hierbij moet worden gedacht aan
kinderen behorend tot de bevolking die het land van de oorsprong af
reeds bewoont, zoals de Indianen in de Verenigde Staten van Amerika,
de Maori's in Nieuw Zeeland en de Aboriginals in Australië.

In Nederland wordt reeds uitvoering aan artikel 30 gegeven door het
bieden van mogelijkheden tot onderwijs in de eigen taal, godsdienst en
cultuur, niet alleen in eigen godsdienstige instellingen zoals moskeeën en
synagogen maar ook op scholen in de eigen cultuur– en godsdienst–
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lessen. Tevens wordt op basis van de Welzijnswet (Stb. 1987, 73)
subsidie verstrekt aan identiteitsorganisaties voor jeugdigen. Deelname
aan activiteiten van deze organisaties kan de mogelijkheden tot beleving
van de eigen cultuur en gebruik van de eigen taal bevorderen.

Indien kinderen uit minderheidsgroepen ervaren dat hun voldoende
ruimte en stimulans wordt geboden om hun eigen cultuur te beleven en
hun eigen taal te spreken - hetgeen te maken heeft met de mate van
acceptatie door de maatschappij waarin ze leven - bevordert dat hun
sociale integratie in de maatschappij.

Artikel 31

Artikel 31 betreft ten eerste de erkenning door de Staten die partij zijn
van het recht van het kind op rust en vrije tijd. Dit recht wordt erkend
door in de sfeer van de arbeidswetgeving (zie ook de toelichting in deze
memorie op artikel 32) en in de sfeer van de onderwijswetgeving te
voorzien in een beperkte tijdsbesteding van het kind aan activiteiten op
het gebied van werk of onderwijs. Naarmate het kind ouder wordt, biedt
de desbetreffende wetgeving meer mogelijkheden om de tijd van het
kind te laten besteden aan arbeid of scholing. Daarnaast betreft artikel
31 de erkenning door de Staten die partij zijn van het recht van het kind
op deelnemmg aan spel en recreatieve bezigheden, passend bij de
leeftijd van het kind. Hierbij zij met name gewezen op artikel 11, vijfde
en zesde lid, van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256), artikel
19, zevende en negende lid, van de Interimwet speciaal onderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614) en de diverse «inrich–
tingsbesluiten» die, mede op grond van artikel 22 van de Wet op het
voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552), tot stand zijn gekomen, zoals het
Besluit dagscholen v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. (Stb. 1967, 526) en het
Besluit l.b.o./l.a.v.o. (Stb. 1973, 167).

In samenhang met deze bepaling kan worden gewezen op artikel 22,
derde lid, van de Grondwet waarin wordt voorzien in een verplichting van
de overheid tot het scheppen van voorwaarden voor maatschappelijke en
culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding.

Het beleid is gericht op stimulering van de speelmogelijkheden van
kinderen, hetgeen onder andere wordt vormgegeven via subsidiëring van
een aantal steunfuncties die zijn gericht op ruimtebeleid voor jeugdigen.
Ten einde er aan bij te dragen dat het kind ook veilig kan spelen, is het
Warenwetbesluit Speelgoed (Stb. 1991, 269) vastgesteld.

Ten slotte betreft artikel 31 de erkenning door de Staten die partij zijn
van het recht van het kind op vrije deelneming aan het culturele en artis–
tieke leven en de eerbiediging door hen van het recht van het kind om
volledig deel te nemen aan het culturele en artistieke leven. Zij dienen de
verwezenlijking van dit recht te bevorderen en dienen het bieden van
passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en recrea–
tieve bezigheden en vrijetijdsbesteding te stimuleren. In het kader van
het in Nederland gevoerde cultuurparticipatiebeleid, onder andere voor
jeugdigen, worden bij voorbeeld culturele activiteiten voor en door
jeugdigen gefinancierd en wordt bijgedragen aan het Cultureel Jongeren
Paspoort.

Artikel 32

Het eerste lid van artikel 32 bepaalt dat de Staten die partij zijn het
recht van het kind erkennen op bescherming tegen economische exploi–
tatie en het verrichten van gevaarlijk of schadelijk werk.

Op grond van artikel 9, eerste lid, van de Arbeidswet 1919 (Stb. 1919,
624) mag een kind geen arbeid verrichten. De reikwijdte van het verbod
van kinderarbeid wordt bepaald door de betekenis die enerzijds aan het
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begrip «kind» en anderzijds aan het begrip «arbeid» is gegeven. Ten
aanzien van het begrip «kind» is in artikel 8 van genoemde wet aange–
sloten bij de Leerplichtwet 1969 (Stb. 1971, 406).

In artikel 1, eerste lid, aanhef, van de Arbeidswet 1919 wordt het
begrip «arbeid» omschreven als «alle werkzaamheden in een onder–
neming». In het vijfde lid van hetzelfde artikel wordt aangegeven dat ter
zake van het verbod van kinderarbeid onder «arbeid» mede wordt
verstaan «alle werkzaamheden die door een kind buiten een onder–
neming worden verricht, met uitzondering van werkzaamheden die geen
verband houden met de naleving van een overeenkomst». Hieraan moet
een ruime betekenis worden toegekend. In de memorie van toelichting
bij de Arbeidswet 1919 wordt duidelijk gemaakt dat de gekozen ruime
omschrijving van het begrip «arbeid» beoogt elke vorm van kinderexploi–
tatie te voorkomen. Naast een aantal wettelijke uitzonderingen op het
verbod van kinderarbeid kent de Arbeidswet 1919 ook een ontheffings–
mogelijkheid. Ten aanzien van de toepassing van deze ontheffingsmoge–
lijkheid zijn in 1984 Richtlijnen betreffende verbod van kinderarbeid
uitgevaardigd. Centraal in deze richtlijnen staan de bescherming inzake
veiligheid, gezondheid en de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het
kind.

Hetgeen is voorgeschreven in het eerste lid van artikel 32 van het
onderhavige verdrag heeft geen veranderingen voor de regelgeving tot
gevolg.

Het tweede lid van artikel 32 bepaalt dat de Staten die partij zijn
wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op onder–
wijsterrein nemen om de toepassing van dit artikel te waarborgen. Door
de in artikel 8 van de Arbeidswet 1919 gegeven def initie van het begrip
«kind» en het stellen van leeftijdsgrenzen in zowel de wettelijk gegeven
uitzonderingsmogelijkheden als in de Richtlijnen betreffende verbod van
kinderarbeid brengt het in onderdeel a gestelde van het eerste lid van
artikel 32 geen wijzigingen met zich mee. De gegeven beperking dat het
dient te gaan om betaald werk is in onze regelgeving niet relevant.

Kinderen die toegestane arbeid verrichten, zijn als gevolg van de
definitiebepaling jeugdige personen geworden waarvoor het wettelijke
regime voor jeugdigen geldt. Dit wil zeggen dat het daar, waar het de
Arbeidswet 1919 betreft, gaat zowel om een regeling van de toegestane
arbeids– en rusttijden (zie bij voorbeeld het Werk– en rusttijdenbesluit
jeugdigen (Stb. 1979, 588)), als om een regeling van de soort
werkzaamheden die verboden zijn (het Arbeidsbesluit 1920 (Stb. 694) /
Arbeidsbesluit jeugdigen (Stb. 1972, 652)). Voorts is onverkort van
toepassing hetgeen in andere wetttelijke regelingen, zoals bij voorbeeld
in de Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1980, 664, zie ook laatstelijk
1990, 94), is bepaald. Dit altes geldt mits bij de uitzonderingsmogelijk–
heden afzonderlijke grenzen zijn gesteld.

Niet-naleving van de gegeven wettelijke voorschriften is een strafbaar
feit (een overtreding) dat afhankelijk van het overtreden voorschrift al
dan niet als economisch delict wordt gekwalificeerd.

De beide laatste onderdelen van het tweede lid van artikel 32 brengen
eveneens geen veranderingen voor de Nederlandse regelgeving met zich
mee.

Artikel 33

In artikel 33 wordt de Staten die partij zijn de verplichting opgelegd
om maatregelen te nemen ter bescherming van kinderen tegen illegaal
gebruik van in verdovende middelen en psychotrope stoffen en inscha–
keling van kinderen bij de productie van en de sluikhandel in deze
middelen en stoffen. Aangezien dit probleem niet specifiek betrekking
heeft op kinderen maar een algemeen probleem is, zijn deze handel–
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29 Zie Trb 1987, 90 voor de tekst van het
Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende
middelen na aanpassing aan het Protocol tot
wijziging van dit verdrag.

wijzen in de Nederlandse wetgeving voor een ieder, zowel voor volwas–
senen als voor kinderen, strafbaar gesteld in de Opiumwet (Wet van 12
mei 1928, Stb. 167). Het Koninkrijk der Nederlanden is partij bij het op
30 maart 1961 te New York tot stand gekomen Enkelvoudig Verdrag
inzake verdovende middelen (Trb. 1962, 30, laatstelijk Trb. 1988, 66,
vertaling in het Nederlands in Trb. 1963, 81) en het op 25 maart 1972 te
Genève tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Enkelvoudig
Verdrag inzake verdovende middelen (tekst en vertaling in het Neder–
lands in Trb. 1980, 184, laatstelijk Trb. 1987, 89).29 Het wetsvoorstel tot
goedkeuring van het op 21 februari 1971 te Wenen tot stand gekomen
Verdrag inzake psychotrope stoffen (tekst en vertaling in het Nederlands
in Trb. 1989, 129) en het wetsvoorstel tot uitvoering van laatstgenoemd
verdrag houdende wijzigingen van de Opiumwet, alsmede het
wetsvoorstel tot goedkeuring van het op 20 december 1988 te Wenen
tot stand gekomen Verdrag tegen sluikhandel in verdovende middelen en
psychotrope stoffen (Trb. 1989, 97) zijn bij het parlement ingediend (zie
Kamerstukken II, zitting 1990-1991, nr. 22 115, R 1411, onderschei–
denlijk nr. 22 090, onderscheidenlijk nr. 22 080, R 1406).

Het drugsbeleid in Nederland is primair ontwikkeld vanuit de optiek
van gezondheidsbescherming. Het drugsbeleid rust op twee pijlers: de
handhaving van de Opiumwet en het preventieve en hulpverlenings–
beleid. De centrale doelstelling is de risico's die met druggebruik samen–
hangen voor de gebruiker zelf, voor zijn directe omgeving en voor de
maatschappij zoveel mogelijk terug te dringen. In de verdragen, die alle
in het kader van de Verenigde Naties zijn gesloten, alsmede in de
Opiumwet is onder meer het bezit van drugs beperkt tot medische en
wetenschappelijke doeleinden.

Op sociaal en onderwijskundig terrein worden verschillende maatre–
gelen met het oog op deze problematiek genomen door specifiek op
kinderen gerichte reclamecampagnes, onderwijs en hulpverlening.
Daarnaast wordt er een actief gezondheidsvoorlichtings– en opvoedings–
beleid gevoerd. Uitgangspunt bij de voorlichting aan kinderen in het
onderwijs over druggebruik is dat deze niet moet worden gescheiden van
voorlichting over andere vormen van riskant gedrag, zoals alcohol– en
tabaksgebruik, maar binnen eenzelfde context moet worden behandeld.
Voor het basisonderwijs is deze algemene voorlichting geïntegreerd in
het lesmateriaal van het kennisgebied «bevordering van gezond gedrag».
Ook binnen het voortgezet onderwijs wordt via deze algemene
benadering aandacht besteed aan riskant gedrag.

Artikel 34

Volgens artikel 34 zijn de Staten die partij zijn, verplicht het kind te
beschermen tegen alle vormen van sexuele exploitatie en sexueel
misbruik. In de artikelen 242 tot en met 250 en artikel 285 van het
W.v.Sr. worden deze sexuele handelingen strafbaar gesteld. Speciaal de
artikelen 244, 245, 247, 248ter, 249 en 250 betreffen verboden sexuele
handelingen met of in tegenwoordigheid van kinderen. Hierbij dient
tevens te worden vermeld dat in het wetsvoorstel betreffende mensen–
handel (Kamerstukken II, 1990-1991, 21 027, nrs. 5 en 6) wijziging van
artikel 250bis van het W.v.Sr. wordt voorgesteld. De wijziging voorziet in
een absoluut verbod van exploitatie van jeugdprostitutie waarbij de
exploitatie van prostitutie van een minderjarige zonder meer wordt
aangemerkt als mensenhandel.

De verdere uitvoering van artikel 34 geschiedt onder andere bij of
krachtens de Wet op de Jeugdhulpverlening. De in deze wet opgenomen
voorzieningen betreffen onder meer activiteiten ter voorkoming, vermin–
dering of opheffing van problemen of stoornissen in verband met sexueel
misbruik. Met name de bureaus vertrouwensartsen, een voorziening van
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jeugdhulpverlening ingevolge voormelde wet, zijn in het bijzonder op
problemen ten gevolge van kindermishandeling gericht en de vertrou–
wensinspecteurs in het onderwijs met betrekking tot ongewenste intimi–
teiten. Artikel 34 kan als een stimulans worden gezien voor het beleid
gericht op preventie van alle vormen van sexueel misbruik van kinderen.

Artikel 35

Op grond van artikel 35 zijn de Staten die partij zijn, verplicht om alle
passende maatregelen te nemen ter voorkoming van de ontvoering of
verkoop van of de handel in kinderen, voor welk doel ook of in welke
vorm ook. In tegenstelling tot artikel 11 van onderhavig verdrag waarin
het met name om internationale ontvoeringen binnen familieverhou–
dingen gaat, ziet artikel 35 ook op nationale ontvoeringen en op verkoop
en handel betreffende kinderen in het algemeen. In het Nederlandse
recht is de handel in (volwassen en minderjarige) vrouwen en in minder–
jarigen van het mannelijk geslacht strafbaar gesteld in artikel 250ter van
het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 36

De verplichting om het kind te beschermen tegen alle andere vormen
van exploitatie die schadelijk kunnen zijn voor enig aspect van het welzijn
van het kind is in artikel 36 opgenomen om aan te geven dat eveneens
bescherming geboden dient te worden tegen andere dan de reeds elders
in het Verdrag inzake de rechten van het kind vermelde vormen van
exploitatie, zoals in artikel 32 de economische en in artikel 34 de sexuele
exploitatie. Tijdens de totstandkoming van het verdrag werd hier met
name gewezen op de in artikel 10, onderdeel 3, van het IVESC vermelde
bescherming tegen economische en sociale exploitatie.30 De ruime
formulering van artikel 36 biedt de Staten die partij zijn de mogelijkheid
om op vele terreinen regelingen te treffen ter bescherming van kinderen
tegen welke vorm van exploitatie dan ook.

Artikel 37

Artikel 37 bevat een aantal waarborgen met betrekking tot de
vrijheidsbeneming van kinderen.

Het gestelde in onderdeel a ziet op de behandeling van kinderen die
van hun vrijheid zijn beroofd. De Nederlandse regelgeving en praktijk is
daarmee in overeenstemming. Slechts de oplegging van levenslange
gevangenisstraf is theoretisch mogelijk voor kinderen in de leeftijd
tussen de zestien en achttien jaar indien gebruik wordt gemaakt van
artikel 77c van het W.v.Sr. om het strafrecht voor volwassenen toe te
passen. Er is echter steeds de mogelijkheid om door verlening van gratie
een dergelijke straf na verloop van tijd om te zetten in een tijdelijke
gevangenisstraf. Daarmee voldoet het Nederlandse recht ook in dit
opzicht aan de verdragsbepaling.

De bestaande regels zijn eveneens in overeenstemming met het
gestelde in de onderdelen b tot en met d. Het Nederlandse recht laat
echter de mogelijkheid open dat een kind waarvoor geen plaats in een
inrichting voor kinderbescherming kan worden gevonden, wordt onder–
gebracht in een huis van bewaring, ook wanneer dit niet in het belang
van het kind is. Bij artikel 10 van het IVBP heeft Nederland het
voorbehoud gemaakt dat het zich niet gebonden acht aan de bepaling
dat kinderen gescheiden worden gedetineerd van volwassenen. Hiertoe
wordt echter slechts overgegaan in de gevallen dat er geen plaats is. In
beginsel rust op de overheid een plicht om ervoor te zorgen dat er wel

30 E/CN.4/1987/25, nr. 91 voldoende capaciteit aanwezig is. De mogelijkheid kan zich echter
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voordoen dat bij onverwachte pieken in het aanbod van te detineren
kinderen (tijdelijke) detinering van kinderen gezamenlijk met volwassenen
onvermijdelijk is. Een voorbehoud in deze zin, als is gemaakt ten aanzien
van artikel 10 van het IVBP, zal daarom ook ten aanzien van artikel 37
van het Verdrag inzake de rechten van het kind worden gemaakt.

Wel opent artikel 77c van het W.v.Sr. echter de mogelijkheid dat de
rechter op een jeugdige die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, het
volwassenenstrafrecht toepast indien hij daartoe grond vindt in de ernst
van het begane feit en de persoonlijkheid van de dader. Ook in het
wetsvoorstel tot herziening van het jeugdstrafrecht (Kamerstukken II,
1989-1990, 21 327, nr. 2, art. 77b) is in een dergelijke mogelijkheid
voorzien. Dit kan ertoe leiden dat aan een jongere van zestien jaar of
ouder een gevangenisstraf wordt opgelegd, die dan ook in een gewone
gevangenis tenuitvoer moet worden gebracht. Op dit punt dient daarom
een voorbehoud te worden gemaakt ten aanzien van artikel 37,
onderdeel c, van het verdrag om te voorkomen dat bovengenoemde
bepaling geen toepassing meer zou kunnen vinden na bekrachtiging van
onderhavig verdrag door het Koninkrijk.

Artikel 38

Op grond van artikel 38 nemen de Staten die partij zijn de verplichting
op zich kinderen te beschermen in gewapende conflicten.

Vóór de totstandkoming van de op 12 december 1977 te Bern tot
stand gekomen Aanvullende Protocollen bij de vier op 12 augustus 1949
te Genéve tot stand gekomen (Rode Kruis–) Verdragen van Genéve (tekst
en vertaling in het Nederlands in Trb. 1951, 72 tot en met 75, ook in Stb.
1954, 246 tot en met 249, zie ook laatstelijk Trb. 1987, 99 tot en met
102) betreffende de bescherming van slachtoffers van internationale
(Protocol I, Trb. 1978, 41, zie ook laatstelijk Trb. 1987, 103, vertaling in
het Nederlands in Trb. 1980, 87) onderscheidenlijk niet-internationale
gewapende conflicten (Protocol II, Trb. 1978, 42, zie ook laatstelijk Trb.
1987, 104, vertaling in het Nederlands in Trb. 1980, 88) bestonden voor
de Staten, partij bij verdragen inzake het recht van toepassing in
gewapende conflicten, geen beperkingen aangaande de minimumleeftijd
waarop personen vrijwillig dan wel verplicht in de eigen strijdkrachten
konden worden opgenomen. Verplichte opname in de strijdkrachten van
de bezettende mogendheid is evenwel reeds sinds het Landoorlogsre–
glementvan 1907 (Stb. 1910, 73, zie ook laatstelijk Stb. 1981,99)
verboden.

In het algemeen genieten kinderen in ieder geval dezelfde, zo niet een
betere, bescherming als de burgerbevolking van een partij bij het
conflict. Zo schrijft bij voorbeeld artikel 50 van het Vierde Verdrag van
Genève voor dat kinderen speciaal moeten worden ontzien. Het Eerste
Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève (inzake internationale
gewapende conflicten) schrijft voor dat Partijen bij dit Protocol alle
mogelijke maatregelen zullen nemen teneinde inlijving van kinderen,
jonger dan vijftien jaar, in de strijdkrachten te voorkomen. Het Tweede
Aanvullend Protocol (inzake interne gewapende conflicten) legt ter zake
een verbod op. Het verschil tussen beide teksten werd door een aantal
staten tijdens de totstandkoming van het Verdrag inzake de rechten van
het kind gerechtvaardigd door het feit dat een dergelijk verbod in bij
voorbeeld bevrijdingsoorlogen, die immers onder de werking van het
Eerste Aanvullend Protocol vallen, onrealistisch zou zijn.31

Tijdens de opstelling van artikel 38 heeft de Koninkrijksdelegatie zich,
conform de beantwoording van de vragen van de leden van de Tweede
Kamer Van Heemskerk Pillis-Duvekot en Weisglas (Handelingen II,
1986-1987, Aanhangsel, blz. 1571), ingezet voor verhoging van de

31 E/CN.4/1987/25, nrs. 160-165. minimum-leeftijd voor het recruteren van kinderen in het leger en
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versterking van de verplichtingen van de staten ter zake. Het merendeel
van de staten bleek echter niet bereid de standaard van het Eerste
Aanvullend Protocol te verlaten, waardoor thans een bepaling gelijk–
luidend aan die van het genoemde Protocol in het Verdrag inzake de
rechten van het kind is opgenomen.32

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft zich daarom genoodzaakt gezien
een stemverklaring af te leggen waarin met name de tekst van artikel 38
over de rechten van kinderen in gewapende conflicten als een
ongelukkige normstelling werd aangemerkt. Het Verdrag inzake de
rechten van het kind had op zijn minst de maximale bescherming van
reeds bestaande instrumenten moeten bieden. Wij hadden graag gezien
dat het belang van het kind ook in dit opzicht ten grondslag had gelegen
aan verdragsrecht dat tot doel heeft de bescherming van kinderen in
gewapende conflicten te verzekeren. Zie bijlage II voor de tekst van deze
stemverklaring.

Om deze opvatting ook tegenover andere Staten (die partij zijn) te
benadrukken achten wij het wenselijk tevens een interpretatieve
verklaring in deze zin af te leggen. Zie bijlage I voor de tekst van deze
interpretatieve verklaring.

Feitelijk is in Nederland de minimum-leeftijd waarop kinderen in de
strijdkrachten, vrijwillig dan wel verplicht, kunnen worden ingelijfd reeds
gesteld op zestien jaar, aangezien zij tot die leeftijd leerplichtig zijn
(artikel 3 van de Leerplichtwet (Stb. 1971, 406)). De aanstellingsrege–
lingen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht stellen
het vereiste van zeventien jaar. De Koninklijke marine voorziet in de
leeftijd van achttien jaar, zij het dat betrokkene op dat moment reeds zijn
initiële opleiding kan hebben genoten. In de praktijk betekent dit een
periode van maximaal twee jaar Waar tevens als wervingsvereiste wordt
gesteld dat slechts gediplomeerden in aanmerking komen, betekent dit
dat in de praktijk slechts zestienjarigen voor werving in aanmerking
komen. Dienstplichtigen worden ingeschreven in het Dienstplichtregister
op 1 februari van het jaar waarop zij de zeventienjarige leeftijd bereiken
(artikel 65 van de Dienstplichtwet (Stb. 1922, 43) juncto artikel 5 van het
Dienstplichtbesluit (Stb. 1956, 542)). Oproeping in werkelijke dienst
geschiedt in beginsel in het jaar waarop betrokkene negentien jaar wordt
(artikel 9 van de Dienstplichtwet). Op verzoek kan oproeping in het jaar
daaraan voorafgaand dan wel daaropvolgend geschieden (artikel 25 van
de Dienstplichtwet juncto artikel 40a van het Dienstplichtbesluit).

Artikel 51 van de Oorlogswet voor Nederland (Stb. 1964, 337) kent de
mogelijkheid om niet-militairen op te roepen om deel uit te maken van de
krijgsmacht. In dit artikel zelf wordt geen leeftijdsgrens aangegeven.
Naar ons oordeel is het wenselijk om ook in een dergelijke bepaling tot
uitdrukking te brengen dat kinderen niet mogen worden ingelijfd.
Teneinde aan te sluiten bij de minimum-leeftijd die voor dienstplichtigen
geldt, zal een wijziging van het betrokken artikel 51 worden nagestreefd
in de zin dat het Militair Gezag bevoegd is «niet-militairen, die de leeftijd
van achttien jaar hebben bereikt», op te roepen om deel uit te maken van
de krijgsmacht. Het voorstel zal worden ingediend in het kader van de
algehele herziening van de noodwetgeving. Volledigheidshalve wordt
opgemerkt dat de Noodwet arbeidsvoorziening (Stb. 1971, 448) in deze
geen aanpassing behoeft, aangezien artikel 22 van deze wet burger–
dienstplicht slechts mogelijk maakt voor personen tussen de achttien en
vijfenzestig jaar.

Artikel 39

Artikel 39 verplicht de Staten die partij zijn alle passende maatregelen
' 6°7"616' met te nemen ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk herstel en de

herintegratie in de maatschappij van een kind dat het slachtoffer is van
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vormen van verwaarlozing, exploitatie en misbruik, van foltering of van
andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing of van gewapende conflicten. Dit herstel of deze herintegratie
van het kind dienen plaats te vinden in een omgeving die bevorderlijk is
voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind.
Zoals opgemerkt in de toelichting op artikelen 9 en 19 van onderhavig
verdrag is het van belang te weten wat hier te lande onder begrippen als
«misbruik» en «verwaarlozing» wordt verstaan. Hiertoe kan gewezen
worden op de al eerder genoemde Beleidsbrief «Bestrijding van kinder–
mishandeling» van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
en de Staatssecretarissen van Welzijn, Cultuur en Volksgezondheid en
van Justitie van 4 december 1990 (Kamerstukken II, 1990-1991,
21 938, nrs. 1-2). Zie verder ook bij de toelichting op de artikelen 9 en
19.

De in deze brief gehanteerde omschrijving van kindermishandeling
biedt de mogelijkheid om in de onderhavige situaties een specifiek beleid
te voeren en de noodzakelijke hulp te verlenen. Waar de omschrijving
afwijkt, staat echtertoch hulpverlening voor betrokkenen open. Een zeer
gerichte vorm van hulpverlening in dit verband is de ontwikkeling van een
traumacentrum voor kinderen. De centrale overheid geeft subsidie ten
behoeve van deze ontwikkeling, voor zover betrekking hebbend op
sexuele kindermishandeling.

Aan het beleid inzake kindermishandeling wordt grote prioriteit
gegeven. Zie hieromtrent verder de toelichting op artikel 19.

De hulp aan kinderen in de hierbedoelde situaties kan bestaan in
ambulante, semi-residentiële, en residentiële hulp en pleegzorg en wordt
gesubsidieerd op basis van de Wet op de jeugdhulpverlening. Artikel 23
van deze wet, dat de plannende en financierende overheden en de plaat–
sende en hulpverlenende instellingen er onder andere toe verplicht hulp
te geven in de minst ingrijpende vorm, zo dicht mogelijk bij de plaats
waar de jeugdige duurzaam verblijft en gedurende een zo kort mogelijke
periode, is gebaseerd op het uitgangspunt dat spoedige herintegratie van
een kind aan wie hulp wordt verleend, voorop staat.

Via de Inspectie jeugdhulpverlening en het ambtelijk toezicht op de
justitiële hulpverlening (artikelen 54, 63 en 67 van de Wet op de jeugd–
hulpverlening) wordt er op toegezien dat deze vormen van hulpverlening
van een kwalitatief verantwoord niveau zijn en dat wordt voldaan aan de
bij algemene maatregelen van bestuur gestelde kwaliteitseisen (Besluit
kwaliteitsregels jeugdhulpverlening (Stb. 1990, 503), Besluit regels
inrichtingen voor justitiële kinderbescherming (Stb. 1990, 112) en
Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij– en gezinsvoogdij-instellingen,
(Stb. 1990, 354)). Deze eisen betreffen een omgeving die bevordelijk is
voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind. Het
voornemen bestaat om in de uitvoeringswetgeving betreffende het
Verdrag inzake de rechten van het kind in de Wet op de jeugdhulpver–
lening een regeling te treffen van het klachtrecht in alle vormen van
jeugdhulpverlening en van medezeggenschap voor cliënten van de jeugd–
hulpverlening waardoor zelfrespect en waardigheid van het kind mede
kunnen worden bevorderd.

Zoals bij artikel 20 al is opgemerkt, is de verantwoordelijkheid voor het
beleid met betrekking tot voorzieningen van jeugdhulpverlening voor een
belangrijk deel neergelegd bij de provincies en grootstedelijke regio's. Zij
dragen zorg voor de planning van een patroon van voorzieningen dat zo
goed mogelijk aansluit bij de behoeften en dat evenwichtig is
opgebouwd en voor de financiering van de regionale voorzieningen
(artikelen 10 tot en met 13 van de Wet op de jeugdhulpverlening) en zijn
derhalve mede-verantwoordelijk voor het treffen van passende maatre–
gelen als bedoeld in artikel 39.
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Artikel 40

In artikel 40 staan enkele bepalingen die reeds ten aanzien van het
kind voortvloeien uit bestaande verdragen, zij het op een enkel punt meer
toegespitst op de belangen van het kind. De tenuitvoerlegging van een
vrijheidsstraf in een inrichting voor een jeugdigen vindt blijkens artikel 65
van de Wet op de jeugdhulpverlening plaats in een landelijke voorziening
van residentiële hulpverlening. Blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel c,
van deze wet gaat het bij jeugdhulpverlening om activiteiten gericht op
de ontwikkeling naar volwassenheid. De doeleinden van de vrijheidsbe–
neming in Nederland stemmen daarmee overeen met de eisen van het
verdrag.

In het tweede lid, onderdeel b, staat een aantal waarborgen uitdruk–
kelijk opgesomd. Subonderdeel iii ervan ziet op de aanwezigheid van een
rechtskundige of anderszins deskundige raadsman, alsmede op de
aanwezigheid van de ouders. Artikel 489, eerste lid, van het W.v.Sv.
schrijft voor dat ongevraagd een raadsman moet worden toegevoegd
wanneer het feit wordt vervolgd voor de rechtbank. Een toevoeging van
een raadsman in gevallen dat vervolging plaatsvindt voor de kanton–
rechter, is in Nederland niet in alle gevallen aangewezen. Op dit punt
dient een voorbehoud te worden gemaakt. Indien strafzaken voor de
kantonrechter worden vervolgd - het gaat dan om overtredingen - kan
echter desgevraagd door het bureau voor rechtshulp rechtskundige
bijstand worden verleend. Voorkomen moet echter worden dat overtre–
dingen niet zouden kunnen worden behandeld buiten de aanwezigheid
van een raadsman.

Wat betreft de aanwezigheid van de ouders zij gewezen op artikel
500a van het W.v.Sv. dat verplicht tot oproeping van de ouders of de
voogd tot bijwoning van de terechtzitting.

Artikel 40, tweede lid, onderdeel b, subonderdeel v, voorziet in de
mogelijkheid van beroep tegen een schuldigverklaring. Tegen uitspraken
van de kantonrechter of de kinderrechter van de rechtbank staat hoger
beroep open bij de rechtbank, onderscheidenlijk het hof. Artikel 44,
tweede lid, onder 2, onderdeel 2°, van de Wet op de rechterlijke organi–
satie sluit hoger beroep uit in de gevallen dat een geldboete van vijftig
gulden of minder is opgelegd, dan wel is volstaan met een berisping. In
die gevallen kan de veroordeelde minderjarige beroep in cassatie
instellen. Het gaat dan evenwel niet om een nieuwe beoordeling van de
schuldigverklaring of de oplegging van de sanctie, doch slechts om de
vraag of geen schending van het recht heeft plaatsgevonden. Een hogere
feitelijke voorziening voor overtredingen waarvoor een boete van niet
meer dan vijftig gulden is opgelegd, wordt niet wenselijk geacht. Daarom
dient ook op dit punt een voorbehoud te worden gemaakt.

Aan het voorschrift van artikel 40, derde lid, onder a, dat de Staten die
partij zijn ernaar streven de totstandkoming te bevorderen van wetten,
procedures, autoriteiten en instellingen die in het bijzonder zijn bedoeld
voor kinderen die in aanraking zijn gekomen met het strafrecht, voldoet
Nederland reeds lang. Genoemd kunnen worden de bijzondere regeling
van het kinderstrafrecht in de artikelen 77a e.v. van het W.v.Sr. en de
artikelen 487 e.v. van het W.v.Sv., alsmede op het instituut van de
kinder-Officier van Justitie, de kinderrechter en de betrokkenheid van de
Raad voor de Kinderbescherming bij de beslissing omtrent een eventuele
strafrechtelijke vervolging. Verder kan worden gewezen op de aparte
instellingen die primair zijn bedoeld voor de tenuitvoerlegging van jeugd–
straffen– en maatregelen, zoals tuchtscholen en inrichtingen voor justi–
tiële kinderbescherming. Het bovenomschrevene wordt, wat betreft de
normen van het verdrag, niet anders na inwerkingtreding van het
wetsvoorstel tot herziening van het jeugdstrafrecht (21 327).

De minimum-leeftijd beneden welke kinderen in Nederland niet kunnen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 855 (R1451), nr. 3 49



33 Rob Aspeslagh. «Recht op recht»,
docentenhandleiding mensenrechten,
uitgave van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken in samenwerking met het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen

worden vervolgd, is twaalf jaar. Aldus voldoet het Nederlandse strafrecht
aan de eis van artikel 40, derde lid, onder a.

Verder bevat het Nederlandse kinderstrafprocesrecht het voorschrift
dat voordat een Officier van Justitie een vervolging instelt, advies moet
worden gevraagd aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dit advies
ziet in het bijzonder op de mogelijkheden om te reageren op strafbaar
gedrag zonder dat naar een strafrechtelijk middel behoeft te worden
gegrepen.

De Wet op de jeugdhulpverlening voorziet in waarborgen voor de
professionaliteit van het personeel dat met de zorg voor strafrechtelijk
veroordeelde kinderen is belast. Daarnaast worden ook uitvoerig experi–
menten gehouden met betrekking tot alternatieve vormen van
bestraffing. Het Nederlandse strafrecht voldoet, thans en ook straks in de
vorm waarin dit is neergelegd in het wetsvoorstel tot herziening van het
jeugdstrafrecht (21 327), aan de eisen van artikel 40, vierde lid.

Artikel 41

Volgens artikel 41 geldt de voor het kind meest gunstige, bestaande
regeling. In verschillende verdragen inzake de mensenrechten is een
soortgelijke bepalmg neergelegd (zie bij voorbeeld artikel 5, tweede lid,
van het IVBP, artikei 60 van het EVRM en artikel 23 van het Verdrag
inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen).
Artikel 41 is in het Verdrag inzake de rechten van het kind opgenomen
om er voor te zorgen dat dit verdrag in ieder geval een minimumstan–
daard aan rechten biedt die door kinderen kunnen worden genoten.
Indien een norm in de wetgeving van een Staat die partij is of in een
ander verdrag gunstiger is dan de in het Verdrag inzake de rechten van
het kind aangegeven norm, dan geldt de voor het kind meest gunstige
bepaling.

Artikel 42

Op grond van artikel 42 zijn de Staten die partij zijn, verplicht de
inhoud van het Verdrag inzake de rechten van het kind op passende en
doeltreffende wijze algemeen bekend te maken, zowel aan volwassenen
als aan kinderen. Wij hebben reeds op de voorgeschreven formele wijze
de inhoud van het verdrag bekend gemaakt. Zie voor de tekst Trb. 1990,
46 en voor de vertaling in het Nederlands Trb. 1990, 170.

Tevens zal ruimere bekendheid aan het verdrag worden gegeven via de
media. Met name ten aanzien van kinderen bestaat er de mogelijkheid
om dit te bewerkstelligen door gebruik te maken van kinderrubrieken in
kranten en tijdschriften, kinderkranten en lesmateriaal voor scholen en
instellingen, zoals door aanpassing van de speciaal voor kinderen
bestemde mensenrechtenhandleiding «Recht op recht».33

Artikelen 43 tot en met 45

De artikelen 43 tot en met 45 bevatten de regels betreffende het inter–
nationale toezicht op de naleving van het verdrag.

Artikel 43 regelt het internationale toezicht op de naleving van de
bepalingen van het verdrag. Hiertoe wordt een Comité voor de Rechten
van het Kind in het leven geroepen dat uit tien experts bestaat. De leden
van het Comité worden gekozen door de verdragspartijen en treden op in
hun persoonlijke hoedanigheid. Het verdrag stelt als vereiste dat de
leden van het Comité hoog zedelijk aanzien genieten en erkende
bekwaamheid op het terrein van de rechten van het kind hebben. Bij het
kiezen van de leden van het Comité dient aandacht te worden
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geschonken aan een billijke geografische verdeling, alsmede aan de
vertegenwoordiging van de voornaamste rechtsstelsels (eerste en
tweede lid). Met het oog op de verkiezing kan elke verdragspartij één van
zijn onderdanen als kandidaat voordragen (derde lid).

Voorts regelt dit artikel van het verdrag zaken als de verkiezingen, de
duurvan de ambtstermijn (vier jaar), de herkiesbaarheid, de beëindiging
van het lidmaatschap, de opstelling van procedureregels en de finan–
ciering van het Comitè. Het artikel spreekt overigens voor zichzelf en
behoeft geen nadere toelichting.

De Staten die partij zijn, zijn op grond van artikel 44 verplicht
rapporten inzake de naleving van het verdrag bij het Comité in te dienen.
Het eerste rapport dient binnen twee jaar na inwerkingtreding van het
verdrag ingediend te worden waarna om de vijf jaar een vervolgrapport
ingediend moet worden. In deze rapporten zal aandacht besteed moeten
worden aan eventuele factoren en moeilijkheden die de mate van
nakoming van de verplichtingen van het verdrag kunnen beïnvloeden.
Ook moeten de rapporten voldoende informatie bevatten om het Comité
een alomvattend beeld te verschaffen van de implementatie van het
verdrag in het betrokken land. Organisaties die zich met kinderen bezig–
houden, hebben de vrijheid om rapporten aan de individuele leden van
het Comité te zenden.

Voor het overige regelt artikel 44 de mogelijkheid voor het Comité
nadere informatie te vragen, de opstelling van het tweejaarlijks rapport
van het Comité aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
en de verplichting van de Staten die partij zijn om aan de door hen
ingediende rapporten wijde bekendheid te geven in eigen land.

Artikel 45 is opgenomen ten einde de praktische toepassing van het
verdrag te bevorderen en de internationale ontwikkelingssamenwerking
op dit terrein aan te moedigen. Daartoe hebben de gespecialiseerde
organisaties van de Verenigde Naties, het Kinderfonds van de Verenigde
Naties en organen van de Verenigde Naties het recht om bij het overleg
over die bepalingen die binnen de werkingssfeer van hun mandaat vallen,
aanwezig te zijn. Zij kunnen ook door het Comité om deskundig advies en
om overlegging van rapporten over de toepassing van het verdrag
worden gevraagd. Anderzijds kan het Comité hen alle rapporten van
Staten die partij zijn, toesturen die een verzoek bevatten om, of waaruit
een behoefte blijkt aan technisch advies of ondersteuning en daarbij
suggesties doen. Verder regelt dit artikel de mogelijkheid voor het
Comité om aanbevelingen te doen aan de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties ter zake van nader onderzoek door de Secretaris–
Generaal van de Verenigde Naties naar specifieke thema's en om
suggesties en aanbevelingen te doen aan statenpartijen op basis van de
ingediende rapporten en de op grond van artikel 44 verkregen
deskundige informatie.
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Artikelen 46 tot en met 54

De artikelen 46 tot en met 54 bevatten gebruikelijke slotbepalingen.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto

De Minister van Buitenlandse Zaken,
H. van den Broek

De Ministervan Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen

De Minister van Defensie,
A. L. ter Beek

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H.d'Ancona
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BIJLAGE 1 Goedkeuring van het op 20 november 1989 te New York tot
stand gekomen Verdrag inzake de rechten van het kind (Trb.
1990, 46; vertaling in het Nederlands in Trb. 1990, 170 )

De door het Koninkrijk bij bovenvermeld verdrag afgelegde verklaringen

Bij de binding van het Koninkrijk aan het bovengenoemde verdrag
worden voor het gehele Koninkrijk de volgende interpretatieve verkla–
ringen afgelegd:

- Bij artikel 14:
De regering van het Koninkrijk der Nederlanden verklaart met

betrekking tot artikel 14 van het verdrag, dat zij dit artikel opvat als
zijnde in overeenstemming met de termen van artikel 18 van het Interna–
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (tekst en
vertaling in het Nederlands in Trb. 1969, 99, zie ook laatstelijk Trb. 1984,
19) en dat dit artikel mede omvat de vrijheid van het kind een door hem–
of haarzelf gekozen godsdienst of levensovertuiging te hebben of te
aanvaarden zodra het kind daartoe, gelet op zijn of haar leeftijd of
rijpheid, in staat is.

- Bij artikel 22:
De regering van het Koninkrijk verklaart met betrekking tot artikel 22

van het verdrag, dat zij
a) de term «vluchteling» in het eerste lid van dit artikel opvat in de

betekenis die deze heeft in artikel 1 van het Verdrag betreffende de
status van vluchtelingen (Trb. 1951, 131, vertaling in het Nederlands in
Trb. 1954, 88) en

b) van mening is dat deze verdragsverplichting onverlet laat
- het op straffe van niet-ontvankelijkheid stellen van voorwaarden aan

de indiening van een verzoek om toelating, alsmede
- het doorverwijzen van een verzoek om toelating naar een derde

staat, indien deze voor de afdoening van het asielverzoek als het eerst
verantwoordelijke land wordt aangemerkt.

- Bij artikel 38:
De regering van het Koninkrijk der Nederlanden verklaart met

betrekking tot artikel 38 van het verdrag, dat zij van mening is dat het
Staten niet toegestaan zou mogen zijn kinderen direct of indirect te
betrekken in vijandelijkheden, en dat de minimumleeftijd voor inlijving of
opname in de strijdkrachten hoger dient te zijn dan vijftien jaar.

In tijden van gewapend conflict zal de meest verstrekkende
bescherming van kinderen, gewaarborgd door internationaal recht,
prevaleren, zoals vastgelegd in artikel 41 van het verdrag.
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BIJLAGE 2 Goedkeuring van het op 20 november 1989 te New York tot
stand gekomen Verdrag inzake de rechten van het kind (Trb.
1990, 46; vertaling in het Nederlands in Trb. 1990, 170)

Stemverklaring van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende artikel 38
van het Verdrag inzake de rechten van het kind

Mr. Chairman,

Fully aware of the importance of the Convention on the Rights of the
Child, my delegation did not wish to break the prevailing consensus on
the draft resolution just adopted. As we all know, the birth of the
Convention has been far from easy. The youngest among the United
Nations treaty instruments came into existence after ten years of labour.
Setting standards and particularly drafting binding obligations in the field
of human rights is an exercise which should thake place with a magni–
fying-glass in hand. The Convention on the Rights of the Child bears the
mark of extensive negotiations and thus of many a compromise. The
Netherlands itself was actively involved in the work of the Working
Group which prepared the Convention. We accepted in a spirit of
compromise and with a view to progressively developing human rights
law a number of provisions which could or should have been - in the
view of my Government - formulated differently and more consistent
with existing human rights instruments.

One article of the Convention, however, is a case of particular unfor–
tunate standard setting. I refer, of course, to Article 38 on the rights of
children in relation to armed conflicts, a subject where valuable progress
could have been made. This new Convention on the Rights of the Child
should at least have incorporated the maximum protection of children in
armed conflicts provided by already existing instruments.

States should not be allowed to engage children directly or indirectly
in hostilities. Unfortunately, this prohibition which we do find in the
Second Additional Protocol to the Geneva Conventions, turned out not to
be acceptable to the drafters of our new Convention.

Neither was it possible to raise the minimum age for recruiting
children into the armed forces. The Netherlands together with a number
of other countries made several proposals to that end which were all
turned down.

In our deliberations on the draft Convention during the last years the
child's best interest has been a guiding principle. In many articles of the
Convention this principle can be clearly recognized. My Government
would have wished that the child's best interest would also have been at
the basis of treaty law aimed at securing the protection of children in
regard to armed conflicts.
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BIJLAGE 3 Goedkeuring van het op 20 november 1989 te New York tot
stand gekomen Verdrag inzake de rechten van het kind (Trb.
1990, 46; vertaling in het Nederlands in Trb. 1990, 170)

Matrix

Voor de overzichtelijkheid is een lijst opgesteld van de artikelen van
het VN-verdrag inzake de rechten van het kind en de daarmee correspon–
derende artikelen van de Grondwet, het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten (IVBP), het Internationaal Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESC), het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda–
mentele vrijheden (EVRM) en de daarbij behorende Protocollen en het
Europees Sociaal Handvest (ESH). Laatstgenoemde verdragen zijn in
deze bijlage opgenomen aangezien zij als uitgangspunt en voorbeeld
hebben gediend voor de opstellers van het Verdrag inzake de rechten
van het kind. Hetzelfde geldt voor enkele andere verdragen die in de
kolom «overige verdragen» zijn opgenomen. Andere verdragen die
artikelen bevatten die wel op jeugdigen betrekking hebben maar niet als
voorbeeld en uitgangspunt voor de opstellers van het onderhavige
verdrag hebben gediend, zijn niet in deze bijlage opgenomen. Waar van
belang zijn laatstgenoemde verdragen wel in de artikelsgewijze memorie
van toelichting vermeld.

Ten slotte dient met betrekking tot het overzicht te worden opgemerkt
dat bij de artikelen van het Verdrag inzake de rechten van het kind en de
daarmee corresponderende artikelen uit andere verdragen vaak geen
sprake is van identieke teksten maar wel van identieke onderwerpen en
bedoelingen.

Verdrag kind Grondwet IVBP IVESC EVRM ESH Ovenge verdragen

art.1
art.2

art.3
art.4
art.5
art.6
art.7
art.8
art.9, lid 2

overige
art 10

_

art.1

-
-
-
-
-
_
-
-
art.2 Iid4

_

artt.2 lid
1 +24 + 26
_
art.2 lid 2
art 23 lid 1
art 6
art24
art.16
art 14
art.23 lid 4
artt 12 + 23 lid 4

_

art2 Iid2 + 10lid
3
_
art.2 lid 1
art.10lid 1
-
_
_
-
-
-

_ _

art.14

_
_
art.8
art.2
_
_
art.6
art.8
art.2 + 3+4

_
_

_
_
_
-
_
_
_
-
-

art.11
art.12
art.13
art.14
art.15
art.16

art.17
art.18

art.19
art.20
art.21
art.22
art.23
art.24

art.7
art.6
artt8 + 9
artt.10 + 11 +12
+ 13

art.11

art.22 lid 1

art 19lid 2 + 3
art 18
artt21 +22
art.17

art.19 lid 2 + 3
art 23 lid 4

Protocol4 (Trb.
64, 15)

art.10
art.9
art 11
art.8

art.5 Protocol
7(Trb 85, 2)

16

art 10 lid 3

art.12

artt.5 sub b +
Verdrag inz.
uitbanning van
alle vormen van
discriminatie van
vrouwen (Trb.80,
46)

art 11
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Verdrag kind

art.25
art 26
art.27
art.28

art.29

Grondwet IVBP

__ _

art.20
art.22
art.23

art.23

IVESC

_

art.9
arl.11
art.13

art.13

EVRM

_
_
-
art.2 Protocol 1
(Trb. 52, 80)

art.2 Protocol 1
(Trb. 63, 1 23)

ESH

_
artt. 12 + 13
-
artt.9 + 10 lid
2+4

-

Overige verdragen

_
-
-
Verdrag nopens
de bestrijding van
discriminatie in
het onderwijs
(Trb.64, 69)
Verdrag nopens
de bestrijding van
discriminatie in
het onderwijs

art.30
art.31
art.32
art.33
art.34
art.35
art.36
art.37

art.38

art.39
art.40
art.41

art.22 lid 3

art.11

art.27

art.8

art.15
art 10lid 3

art.2
artt.2 + 7 + 17

art.10 sub 3
artt.11 + 15 + 114 artt.6 lid

5 + 7+9 + 10 Iid2
sub b + lid 3

art.4

artt.3 + 5 + artt.1 -
e.v. Protocol 6
(Trb. 83, 86)

artt.15 + 16 artt.9 + 14 + 15
art.5 lid 2

artt.5 + 6 + 7
art.60

Eerste en Tweede
Aanvullende
Protocol van
Verdragen van
Genève (resp.
Trb.1978, 41 en
Trb.1978, 42)

art.23 Verdrag inz.
uitbanning van
alle vormen van
discriminatie van
vrouwen
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