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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind
(2007/2093(INI))

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van Brussel van 21 en 22 juni 2007 over de 
hervorming van de verdragen,

– gezien de bewoordingen van het toekomstige artikel 3 van het EU-Verdrag, vastgesteld 
door de Raad van Brussel van 21 en 22 juni 2007, waarin is aangegeven dat “de Unie (…)
discriminatie bestrijdt, en (…) de bescherming van de rechten van het kind bevordert”, en 
is omschreven dat ook “in haar betrekkingen met de rest van de wereld de Unie (…) 
bijdraagt tot (…) de bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder de rechten van 
het kind”,

– gezien het besluit van de Europese Raad van Brussel van 21 en 22 juni 2007 het Handvest 
van de grondrechten, waarvan artikel 24 uitdrukkelijk betrekking heeft op de “rechten van 
het kind”, en onder andere stelt dat “bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of 
deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, de belangen van 
het kind de eerste overweging vormen”, een juridisch bindende waarde te geven,

– gezien het besluit van de Unie toe te treden tot het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 1950 (EVRM), dat voorziet in 
sancties in geval niet-naleving hiervan,

– gezien de Conventie van de Verenigde Naties over de rechten van het kind, met de 
facultatieve protocollen, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties op 20 november 1989,

– gelet op Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting 
van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten1,

– gezien de Mededeling van de Commissie van 4 juli 2006 getiteld “Naar een EU-strategie 
voor de rechten van het kind” (COM(2006)0367),

– gezien de resultaten van de raadpleging die door Save the Children en Plan International is 
gehouden over de mededeling van de Commissie2;

– gezien het door de Commissie na de publicatie van haar mededeling getiteld “Naar een 
EU-strategie voor de rechten van het kind” opgerichte Forum, dat voor het eerst 
bijeengekomen is op 4 juni 2007 in Berlijn,

– gezien de politieke verklaring die is aangenomen in Berlijn op 4 juni 2007 tijdens het 
  

1 PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1.
2 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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eerste Forum, waarin opnieuw de wens is uitgesproken om op systematische wijze 
rekening te houden met de rechten van het kind in het interne en externe beleid van de 
Europese Unie,

– onder verwijzing naar de resolutie van het Europees Parlement van 14 juni 2006 over een 
raamstrategie voor non-discriminatie en gelijke kansen voor iedereen1,

– gezien het thematisch onderzoek van het Netwerk van deskundigen inzake grondrechten 
naar de rechten van het kind binnen de Europese Unie2,

– gezien het verslag van de Verenigde Naties over geweld tegen kinderen, gepresenteerd in 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 9 oktober 2006,

– gelet op Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 ter bestrijding van 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie3,

– gezien de Mededeling van de Commissie van 22 mei 2007 getiteld “Naar een algemeen 
beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit” (COM(2007)0267),

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, de Commissie 
buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie 
juridische zaken (A6-0000/2007),

A. overwegende dat de eerste doelstelling van de mededeling van de Commissie getiteld 
“Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind” erin bestaat een positieve 
benadrukking van de rechten van het kind te bevorderen, waaronder in de eerste plaats het 
recht om een gezin te hebben, het recht op genegenheid, het recht om te spelen, het recht 
op gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke integratie, gelijke kansen bij sport en 
een schoon en beschermd milieu, om zo de basis te leggen voor een samenleving die 
welwillend staat ten opzichte van kinderen en aan hen is aangepast, waarbinnen kinderen 
zich beschermd zullen voelen en waarvan zij de spelers zijn,

B. overwegende dat het, overeenkomstig artikel 24 van het Handvest van de grondrechten, 
van belang is kinderen het recht op “deelname” te garanderen, om zo altijd rekening te 
houden met hun ervaring en hun ideeën over alle vragen die hen betreffen,

C. overwegende dat het van wezenlijk belang is de rechten van het kind op te nemen in al het 
beleid van de Unie dat hen betreft en deze rechten te verdedigen (mainstreaming),

HOOFDLIJNEN VAN EEN STRATEGIE

1. stemt in met het initiatief van de Commissie, dat heel duidelijk de wens aangeeft aan de 
  

1 PB C 300E van 9.12.2006, blz. 259.
2 http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/thematic_comments_2006_en.pdf.
3 PB L 13 van 20.1.2004, blz. 44.
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rechten van het kind een bijzonder karakter toe te kennen dat afwijkt van de meer 
algemene problematiek van de grondrechten, waarvan deze rechten overigens integraal 
deel uitmaken;

2. stelt vast dat een toenemend aantal terreinen waarop de EU bevoegd is direct of indirect 
van invloed is op de rechten van het kind en vraagt de Commissie in haar onderzoek naar 
de effectbeoordeling waarop haar mededeling van 27 april 2005 getiteld “De naleving van 
het Handvest van de grondrechten in wetgevingsvoorstellen van de Commissie -
Methodologie voor een systematische en grondige controle” (COM(2005)0172) 
betrekking heeft een onderdeel op te nemen dat gewijd is aan het op juridisch niveau 
rekening houden met de rechten van het kind;

3. stemt in met de invoering, door de Commissie, van een Forum waarin vertegenwoordigers 
van de lidstaten, van het Europees Parlement en van de Commissie, van niet-
gouvernementele organisaties (NGO’s) en van internationale organisaties die werkzaam 
zijn op het gebied van de rechten van het kind, alsmede de kinderen zelf zitting hebben;

4. vraagt de Commissie met een voorstel te komen om ervoor te zorgen dat er een specifiek 
begrotingsonderdeel komt voor de rechten van het kind, dat het mogelijk maakt het Forum 
en proefprojecten zoals een Europees systeem van vroegtijdige waarschuwing voor 
“ontvoering van kinderen” te financieren;

5. is verheugd over de oprichting door de Commissie van een interdienstengroep en de 
benoeming van een coördinator voor de rechten van minderjarigen, en spreekt de wens uit 
dat ook binnen het Europees Parlement een coördinatieteam wordt opgericht dat alle 
initiatieven en activiteiten van het Parlement met betrekking tot de rechten van het kind 
met elkaar in verband brengt en stroomlijnt; het spreekt de wens uit dat met deze 
structuren bovendien een netwerk voor de uitwisseling van informatie en 
praktijkrichtlijnen kan worden gegarandeerd;

6. wacht met belangstelling de publicatie, vanaf 2008, van een gedetailleerd discussiestuk 
van de Commissie af dat de belangrijke prioriteiten moet definiëren van een toekomstige 
taak van de EU op het gebied van de rechten van het kind en vraagt de Commissie 
rekening te houden met de resultaten van de raadpleging die begin 2007 door Save the 
Children en Plan International is gehouden onder een duizendtal kinderen, waaruit naar 
voren is gekomen dat zij de volgende onderwerpen het belangrijkst vinden: tegen hen 
gebruikt geweld, discriminatie, maatschappelijke uitsluiting en racisme jegens hen, de 
gevolgen van drugsgebruik, alcohol en nicotinevergiftiging, prostitutie en mensenhandel 
en milieubescherming1;

7. roept ertoe op dat de bescherming van de rechten van het kind op de prioriteitenlijst van 
het meerjarig kader van het Bureau voor de grondrechten wordt gezet en dat dit bureau op 
zo kort mogelijke termijn een netwerk opzet voor samenwerking met de internationale 
instellingen en NGO’s die op dit gebied werkzaam zijn, zodat volop gebruik kan worden 
gemaakt van hun ervaring en van de informatie waarover zij beschikken;

8. roept de Commissie, het Bureau voor de grondrechten en de lidstaten op zich in te 
  

1 http://www.savethechildren.net/alliance/where_we_work/europegrp_haveyoursay.html.
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spannen voor de verbetering van het verzamelen van de statistische gegevens met 
betrekking tot de situatie van kinderen binnen de EU, eventueel door het mandaat van 
Eurostat uit te breiden, om een groter aantal indicatoren toe te voegen die specifiek op 
kinderen betrekking hebben;

9. roept op te overwegen dat de EU toetreedt tot de conventies van de Raad van Europa die 
betrekking hebben op de rechten van het kind, bijvoorbeeld over de uitoefening van de 
rechten van het kind, adoptie, seksuele uitbuiting en misbruik, en spreekt de wens uit dat 
de Raad een principieel standpunt inneemt, zodat het in de toekomst mogelijk wordt dat 
de EU deelneemt aan de onderhandeling van toekomstige conventies die met name gericht 
zijn op bescherming van kinderen; 

10. spreekt de wens uit dat de mogelijkheid wordt onderzocht dat de EU toetreedt tot de 
Conventie van de Verenigde Naties over de rechten van het kind;

11. nodigt alle lidstaten die dit nog niet hebben gedaan uit de waarborg voor de kindertijd en 
adolescentie in te stellen, zoals omschreven in de Conventie van de Verenigde Naties over 
de rechten van het kind van 1989;

ENKELE PRIORITEITSTERREINEN

Geweld 

12. verklaart dat geweld tegen minderjarigen, in welke vorm dan ook, niet te rechtvaardigen is 
en roept in herinnering dat een van de aanbevelingen in het onderzoek van de Verenigde 
Naties over geweld was voorrang te geven aan preventie, wat in het bijzonder een 
intensivering van de gerechtelijke en politionele samenwerking tussen lidstaten, Europol 
en Eurojust inhoudt.

13. roept alle instellingen en lidstaten op zich in te zetten voor de bestrijding van 
kinderhandel, pedofilie en pedopornografie op internet, met name door middel van nieuwe 
wetgeving waarin de deelname wordt geregeld van alle, zowel particuliere als publieke, 
betrokkenen, zoals dit ook is aangegeven in de mededeling van de Commissie “Naar een 
algemeen beleid voor de bestrijding van cybercriminaliteit”;

14. ondersteunt de inzet van de Commissie die, samen met de belangrijkste bedrijven die 
creditcards uitgeven, de technische haalbaarheid onderzoekt van uitsluiting van sites die 
digitaal pedopornografisch materiaal verkopen van online betalingssystemen;

15. beveelt een passend en doeltreffend systeem van regelgeving aan waarmee leveranciers 
van internettoegang, openbare en particuliere televisieomroepen en de industrie in het 
bijzonder kan worden verboden schadelijke beelden en inhoud (waaronder het 
verschijnsel cyberpesten) over te brengen en gewelddadige videospelletjes, die schade 
toebrengen aan de psychische en fysieke ontwikkeling van het kind in die zin dat ze het 
gebruik van geweld aanmoedigen, te verkopen;

16. vraagt om een plan voor preventie van jeugdcriminaliteit en het verschijnsel pesten op 
school, dat voor alles betrekking heeft op gezinnen en scholen;
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17. spreekt de wens uit dat de lidstaten voorzien in een systeem dat toegang verschaft tot 
informatie over veroordelingen wegens misbruik van kinderen, met name om ervoor te 
zorgen dat personen die in het kader van een veroordeling wegens seksueel misbruik niet 
geschikt geacht moeten worden om met kinderen te werken, van de uitoefening van 
bepaalde beroepen uitgesloten kunnen worden en om recidive zo doeltreffend mogelijk te 
voorkomen; is in dit opzicht verheugd over de voortgang binnen de Raad op het gebied 
van informatie-uitwisseling tussen lidstaten over nationale strafrechtelijke veroordelingen 
en spreekt de wens uit dat de Raad het snel mogelijk maakt dat nationale strafbladen 
gekoppeld worden door middel van een Europees netwerk; 

18. roept ertoe op dat in alle lidstaten sekstoerisme waarbij kinderen betrokken zijn wordt 
beschouwd als misdaad, dat dit zal worden gereguleerd met extraterritoriale 
strafwetgeving en dat Europol wordt gemachtigd om samen te werken met de politie van 
de lidstaten en landen waarin dit soort toerisme plaatsvindt, zodat onderzoek kan worden 
gedaan naar de identiteit van de personen die dergelijke misdaden begaan;

19. roept ertoe op ervoor te zorgen dat minderjarigen, naar evenredigheid van de ernst van het 
begane delict, geen gevangenisstraf krijgen maar een vervangende straf en dat in ieder 
geval maatregelen worden gegarandeerd voor rehabilitatie met het oog op hun 
toekomstige reïntegratie in de maatschappij en het beroepsleven, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de noodzaak minderjarigen te leren dat zij rechten hebben, maar 
ook plichten;

20. roept op tot het aanpakken van het probleem van internationale ontvoering van 
minderjarigen, dat vaak voortkomt uit conflicten tussen de ouders ten gevolge van 
scheiding van tafel en bed of echtscheiding;

21. roept op tot snelle invoering van passende maatregelen voor het opzoeken en terugvinden 
van verdwenen kinderen;

Armoede/Discriminatie

22. roept in herinnering dat in de Europese Unie 19% van de kinderen onder de armoedegrens 
leeft en dat het dientengevolge noodzakelijk is passende maatregelen te nemen voor hulp 
aan in het bijzonder hun gezinnen;

23. benadrukt de noodzaak de strijd tegen de kinderarmoede als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de strategie te bestempelen – (in het bijzonder in het licht van de 
Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties) – omdat kinderarmoede vaak aan de 
basis ligt van maatschappelijke uitsluiting en vele vormen van discriminatie;

24. roept de Commissie op te komen met een voorstel voor een richtlijn die betrekking heeft 
op alle vormen van discriminatie uit artikel 13 van het EG-verdrag en op alle sectoren die 
genoemd zijn in richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming1;

  
1 PB L 180 van 19.7.2000, blz. 22.
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25. roept de Commissie en de lidstaten op ervoor te zorgen dat er omstandigheden worden 
geschapen die het voor elk kind mogelijk maken toegang te krijgen tot alle typen 
onderwijs en opleiding, indien nodig door het aannemen van positieve maatregelen die 
achtergestelde groepen in staat stellen toe te treden tot scholen, universiteiten of 
beroepsopleidingen die zonder dergelijke maatregelen onbereikbaar zouden blijven1;

26. roept op ervoor te zorgen dat in het bijzonder Romakinderen profiteren van de gerichte 
maatregelen, met name om een halt toe te roepen aan discriminatie, maatschappelijke 
uitsluiting, uitsluiting van school en uitbuiting waarvan zij vaak het slachtoffer zijn; 
spreekt bovendien de wens uit dat scholingscampagnes, maatregelen ter compensatie van 
het hoge niveau aan onderwijsversnippering en projecten voor preventie en hulp op het 
gebied van gezondheid, met inbegrip van vaccinaties, worden bevorderd;

27. roept op tot het nemen van passende maatregelen om straatkinderen te helpen, die vaak 
gedwongen worden tot bedelen en die gemakkelijk het slachtoffer kunnen worden van 
uitbuiting en mensenhandel;

28. roept ertoe op dat het een van de prioriteiten zal zijn een samenhangend geheel van 
maatregelen aan te nemen die als doel hebben kinderen met beperkingen te beschouwen 
als “anders valide”, om zo iedere vorm van discriminatie te vermijden en in iedere 
levensfase hun integratie op school, in de maatschappij en in het beroepsleven te 
stimuleren;

29. spreekt de wens uit na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor communautaire 
regelgeving op het gebied van adoptie, met inachtneming van het feit dat alle 
internationale conventies met betrekking tot de bescherming van de rechten van het kind 
aan in de steek gelaten kinderen of wezen het recht om een gezin te hebben en het recht op 
bescherming toekennen;

30. nodigt de lidstaten uit doeltreffende oplossingen te formuleren om te ondervangen dat in 
de steek gelaten kinderen of wezen in instellingen worden geplaatst, bijvoorbeeld door 
over te gaan tot nationale of indien noodzakelijk internationale adoptie, en zo het vrije 
verkeer van kinderen die volgens de regels van het land van de Unie en de internationale 
conventies adopteerbaar zijn te garanderen;

31. stimuleert de lidstaten om regelingen te treffen voor jongvolwassenen die uit een weeshuis 
of andere opvangvoorziening komen, die ervoor zorgen dat zij kunnen profiteren van 
ondersteunende maatregelen om hen te helpen plannen te maken voor hun toekomstige 
beroepsleven en hun integratie in de maatschappij te bevorderen;

32. roept ertoe op de problemen die verband houden met voedseleducatie, alcoholmisbruik en 
drugshandel doortastender aan te pakken;

Immigrantenkinderen

33. roept op tot bijzondere aandacht voor de situatie van immigrantenkinderen, van wie de 

  
1 Zie paragraaf 11 van de resolutie van het Europees Parlement over non-discriminatie en gelijke kansen voor 
iedereen - Een raamstrategie (2005/2191(INI)).
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ouders ofwel asielzoekers, ofwel vluchtelingen, ofwel illegalen zijn, opdat deze kinderen 
niet de negatieve gevolgen hoeven te dragen van een situatie waarvoor ze zelf niet 
verantwoordelijk zijn;

34. spreekt de wens uit dat bij het aannemen, in een medebeslissingsprocedure, van nieuwe 
instrumenten waarop een gemeenschappelijk asielbeleid zal zijn gebaseerd, de 
bescherming van de rechten van kinderen bovenaan zal staan en dat voor hen specifieke 
maatregelen zullen worden geformuleerd waarbij rekening wordt gehouden met hun 
kwetsbaarheid;

35. vestigt de aandacht op de bijzondere situatie van alleenstaande minderjarigen, staatlozen 
en bij de geboorte niet geregistreerde kinderen, voor wie specifieke maatregelen moeten 
worden getroffen waarbij er te allen tijde rekening mee wordt gehouden dat het belang 
van het kind voorop staat, zoals dit met name is bepaald door het Hoge Commissariaat 
voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties;

0

0 0

36. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
lidstaten, alsmede aan de intergouvernementele groep L’Europe de l’Enfance, het 
Europese netwerk ChildONEurope, de Raad van Europa, het Comité voor de rechten van 
het kind van de Verenigde Naties, Unicef, de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
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TOELICHTING

I. INLEIDING

In de eerste plaats wenst de rapporteur haar tevredenheid uit te spreken over de publicatie 
door de Commissie van de mededeling waarin de Commissie voorstelt een strategie voor de 
bescherming van de rechten van het kind te ontwikkelen. Hieruit blijkt namelijk dat zij de 
daadwerkelijke bereidheid heeft om van dit vraagstuk een prioriteit binnen het optreden van 
de EU te maken en kinderen te erkennen als personen die volledige rechten hebben, met de 
belangen waarvan als zodanig op specifieke wijze rekening moet worden gehouden in al het 
beleid en alle maatregelen die op communautair niveau worden aangenomen1, en om 
instrumenten te ontwikkelen waarmee hun rechten kunnen worden bevorderd.

In dit verslag wordt getracht een antwoord op die mededeling te geven door een standpunt in 
te nemen ten aanzien van een aantal suggesties die daarin worden gedaan en tegelijkertijd 
andere suggesties te formuleren. Naast de “strategische” aspecten, die een meer algemeen 
karakter hebben en waaraan in eerste instantie aandacht zal worden besteed, zal in dit verslag 
op enkele specifieke gebieden worden ingegaan die binnen de bevoegdheid van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken vallen en op welke gebieden de rechten 
van het kind gerichte actie vereisen.

Bevordering en ontwikkeling van de strategie moet verlopen via een positieve benadrukking 
van de rechten van minderjarigen zoals het recht om een gezin te hebben, het recht op 
onderwijs, opname in een sociaal verband, gezondheidszorg, gelijke kansen bij sport met als 
doel de grondslag te leggen voor een “kindvriendelijke samenleving die op hun maat is 
toegesneden” waarin kinderen zich beschermd en hoofdrolspeler kunnen voelen.

De rapporteur wijst erop dat het doel van het verslag niet is om een waslijst aan problemen op 
te sommen die moeten worden opgelost of van rechten die prioritair aandacht moeten krijgen.
Het is wenselijk aan te tekenen dat het verslag vooral bedoeld is als instrument om zich te 
bezinnen op de mededeling van de Commissie en rekening te houden met de vele discussies 
binnen het EP (vergaderingen met schaduwrapporteurs en met de werkgroep die de 
rapporteurs verenigt van de voor advies bevoegde commissies; bijeenkomsten met 
deskundigen) en in het bijzonder de gezamenlijke hoorzitting van 17 april 2007 en het eerste 
Europees Forum over de rechten van minderjarigen dat op 4 juni in Berlijn is gehouden.

De hoofdprioriteiten voor het toekomstige beleid van de Unie zullen worden vastgesteld (aan 
de hand van een uitgebreide raadpleging die de Commissie wenst uit te voeren) op basis van 
een document dat al in 2008 bekend zou moeten worden gemaakt. 

II. DE HOOFDLIJNEN VAN EEN STRATEGIE VOOR BESCHERMING VAN DE 
RECHTEN VAN HET KIND

  
1 Zoals mevrouw Santos Pais, directrice van het onderzoekscentrum Innocenti van Unicef, dit ook heeft 

benadrukt in haar openingsrede tijdens de hoorzitting van 17 april: “Children require distinct and systematic 
attention and their consideration cannot be diluted or neglected when policies are shaped and budgetary 
allocations made”.
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1. Juridisch kader

De rechten van het kind maken volledig deel uit van de mensenrechten die de EU en de 
lidstaten moeten eerbiedigen, onder andere op grond van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens (EVRM), waarnaar wordt verwezen in artikel 6, 
lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. De lidstaten hebben overigens allemaal 
de Conventie van de Verenigde Naties over de rechten van het kind geratificeerd, die als 
referentiekader bij uitstek kan dienen als het om bescherming van het kind gaat. Daarbij moet 
echter wel worden opgemerkt dat deze conventie weliswaar een meer specifiek karakter heeft, 
maar dat er geen enkel sanctiemechanisme in is opgenomen waarmee de naleving ervan kan 
worden gewaarborgd, zoals dat wel het geval is bij het EVRM.

De Europese Unie kent tot nu toe geen enkele specifieke juridische basis ten aanzien van de 
rechten van het kind. Er zij op gewezen dat het grondwettelijk verdrag, wanneer goedgekeurd, 
de Europese Unie zou voorzien van een veel geschikter juridisch bestek voor de rechten van 
minderjarigen. Dat is des te betreurenswaardiger nu artikel I-3 van het grondwettelijk verdrag, 
dat betrekking heeft op de doelstellingen van de Unie, twee directe verwijzingen bevat naar de 
kinderrechten. Indien de Europese Raad zoals verwacht binnenkort groen licht geeft voor het 
bijeenroepen van een nieuwe IGC, moet het Parlement overeenkomstig artikel 48 van het EU-
Verdrag zijn advies gegeven. Het is juist dan van belang erop toe te zien dat de 
verworvenheden op het gebied van de kinderrechten niet weer in het gedrang komen, maar dat 
daar juist opnieuw de aandacht op wordt gevestigd, en dat deze zelfs worden geconsolideerd.

Daarnaast moet men zich afvragen of het niet gewenst zou zijn dat de EU niet alleen, zoals de 
bedoeling is, partij wordt bij het EVRM, maar ook bij verschillende andere conventies van de 
Raad van Europa, zoals voorgesteld door de vertegenwoordigster van de Raad van Europa 
tijdens de hoorzitting van 17 april1. Zo zou gekeken moeten worden of de Europese 
Gemeenschap en/of de Europese Unie bijvoorbeeld op termijn kan toetreden tot de conventies 
over cybercriminaliteit2, over de uitoefening van de rechten van het kind3, over adoptie4, of 
over seksuele uitbuiting5. Bovendien zou het zinvol zijn te kijken hoe in een later stadium 
toetreding tot de Conventie over de rechten van het kind van de Verenigde Naties mogelijk 
kan worden gemaakt.

  
1 Mevrouw Taylor heeft aldus verklaard: “We would very like much to see the European Union become party to 

suitable Conventions, thus reinforcing our political and practical cooperation in this context, and giving extra 
impetus to their ratification by member States”. De tekst van de toespraak is te vinden op: 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm

2 Waarin in artikel 9 melding wordt gemaakt van overtredingen met betrekking tot kinderpornografie.
3 In deze conventie, die erop gericht is de “hogere belangen” van het kind te beschermen, zijn maatregelen van 

procedurele aard opgenomen waardoor kinderen in staat worden gesteld van hun rechten gebruik te maken, in 
het bijzonder in familierechtelijke procedures (zorg, omgangsrecht, afstamming, voogdij) die bij een 
gerechtelijke instantie aanhangig zijn gemaakt. 

4 Er wordt op dit moment gewerkt aan een herziening van deze conventie waarin de veranderingen op juridisch 
en maatschappelijk gebied zijn opgenomen, welke met name betrekking hebben op het raadplegen van het 
adoptiekind indien dat mogelijk is, de minimumleeftijd van de adoptiefouder en het recht van een ieder om zijn 
identiteit of afkomst te kennen. De herziene conventie over adoptie zal in 2007 worden voorgelegd aan het 
Comité van Ministers.

5 Deze conventie zal binnenkort worden aangenomen en de mogelijke toetreding van de Europese Gemeenschap
en/of de Europese Unie wordt binnen de Raad onderzocht.
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Dat neemt niet weg dat er zelfs zonder specifieke juridische basis vele instrumenten op het 
niveau van de Unie zijn aangenomen, die direct of indirect van invloed zijn op de 
kinderrechten. Daarom is het zo belangrijk dat er bij het aannemen en omzetten van deze 
instrumenten een controle- en follow-upmechanisme in het leven wordt geroepen, zodat de 
garantie kan worden verkregen dat er naar behoren met de rechten van het kind rekening 
wordt gehouden en dat deze worden geëerbiedigd. Dat is wat onder “mainstreaming” wordt 
verstaan.

2. Mainstreaming

In april 2005 heeft de Commissie een mededeling aangenomen die erop gericht is de 
verenigbaarheid van de wetgevingsvoorstellen met de bepalingen van het Handvest van de 
grondrechten te verbeteren1. Daaruit blijkt dat de Commissie drie doelstellingen nastreeft, te 
weten een systematische en grondige controle uitoefenen op de naleving van alle
grondrechten bij het formuleren van elk wetgevingsvoorstel, een “cultuur op het gebied van 
de grondrechten” bevorderen en de resultaten van de controle op de naleving van de 
grondrechten door de Commissie beter zichtbaar maken voor de andere instellingen en voor 
het publiek.

In een verslag dat naar aanleiding van die mededeling2 is opgesteld, heeft het Parlement de 
wens te kennen gegeven dat de Commissie bij haar effectbeoordeling een specifiek hoofdstuk 
wijdt aan de grondrechten. Het lijkt goed dit verzoek nogmaals te doen en nader toe te lichten, 
in die zin dat het zinvol zou zijn dat de Commissie voor wat betreft bepaalde 
wetgevingsvoorstellen in het bijzonder nagaat wat daarvan de mogelijke invloed is op 
minderjarigen. Het behoeft geen betoog dat de vertegenwoordigers uit het maatschappelijk 
middenveld die gespecialiseerd zijn op dat gebied over dergelijke voorstellen gehoord zouden 
moeten kunnen worden. Dat blijkt des te meer van belang te zijn nu gebleken is dat de 
diensten van de Commissie niet altijd over de nodige specifieke ervaring beschikken om te 
kunnen vaststellen welke potentiële gevaren voor de kinderrechten er zelfs in ogenschijnlijk 
onschuldige voorstellen kunnen schuilen3.

Bovendien zou het EP een specifiek orgaan moeten krijgen, waarvan de samenstelling dan 
nog nader ingevuld moet worden, of een kinderrechtenvertegenwoordiger/-verdediger, die als 
tussenpersoon zou kunnen fungeren in de contacten met de vertegenwoordigers uit het 
maatschappelijk middenveld of van andere gespecialiseerde organisaties op het gebied van de 
bescherming van de rechten van het kind. Tot deze vertegenwoordiger zouden minderjarigen 
zich kunnen wenden wanneer zij voorstellen en suggesties willen doen over bevordering van 
de rechten van minderjarigen (zie hieronder).

  
1 Mededeling van de Commissie over de naleving van het Handvest van de grondrechten in 

wetgevingsvoorstellen van de Commissie. Methodologie voor een systematische en grondige controle, 
COM(2005)0172 van 27.4.2005.

2 Resolutie van het Europees Parlement van 15 maart 2007 over de naleving van het Handvest van de 
grondrechten in wetgevingsvoorstellen van de Commissie. Methodologie voor een systematische en grondige 
controle (2005/2169(INI))

3 Zie in dat opzicht het samenvattend verslag van het netwerk van onafhankelijke deskundigen inzake 
grondrechten van 2005, blz. 17 fol.
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3. Deelname
Op het gebied van de kinderrechten is “deelname” een sleutelwoord, dat in brochures en 
verklaringen van NGO’s, instellingen en internationale organisaties die gespecialiseerd zijn in 
kinderrechten, steeds weer terugkomt. De rapporteur is van mening dat dit begrip aansluit bij 
een grondbeginsel van de democratie, te weten het recht van de burger om deel te nemen aan 
beslissingen die hem of haar betreffen.

In de dagelijkse praktijk wordt het beginsel van deelname helaas maar al te vaak op het 
tweede plan gedrukt, terwijl zij soms de enigen zijn die over waardevolle informatie 
beschikken, met name over bepaalde dingen die zich afspelen op school, op straat, in 
jongerenclubs of zelfs binnen het gezin, en het ontbreekt hun niet aan ideeën over de manier 
waarop in die dingen verbetering kan worden gebracht. Opgemerkt moet worden dat in het 
kader van dit verslag dit recht van een kind om zich vrijelijk uit te drukken over vragen die 
hem of haar betreffen1, in praktijk is gebracht in het kader van een uitgebreide raadpleging die 
door Save the Children is gehouden naar aanleiding van de mededeling van de Commissie en 
waarvan de resultaten bekend zijn gemaakt tijdens de gezamenlijke hoorzitting van 17 april 
2007. De rapporteur zou graag zien dat de Commissie, overeenkomstig hetgeen zij in haar 
mededeling aankondigt, een raadplegingsmechanisme voor kinderen in het leven roept en hen 
zo vroeg mogelijk betrekt bij elke maatregel, elk beleid en elke strategie waarin kinderen een 
belang vertegenwoordigen.

4. Creëren van een interinstitutionele dynamiek

Om de bescherming van de kinderrechten zichtbaarder en doeltreffender te maken, zou het 
nuttig zijn de werking van de organen die daartoe al door de verschillende instellingen zijn 
opgericht, te verbeteren en de communicatie en de samenwerking tussen die organen te 
versterken. Indien nodig zouden er ook nieuwe organen kunnen worden gecreëerd.

Zo is er binnen de administratie van de Commissie onlangs een coördinator voor de rechten 
van het kind benoemd, die bij zijn activiteiten echter ondersteund zou moeten kunnen worden 
door een eenheid die over de nodige personele middelen beschikt. Verder zou men bij het 
samenstellen van de eerstvolgende Commissie kunnen denken aan het instellen van een 
commissaris voor de rechten van de mens, in het verlengde van de huidige groep van 
“commissarissen voor grondrechten”. Deze zou dan eveneens specifiek belast zijn met de 
bescherming van de rechten van het kind2 en een centrale en coördinerende rol kunnen 
vervullen voor wat betreft alle activiteiten op het gebied van wetgeving, administratie, media 
en anderszins die te maken hebben met de bescherming van de rechten van het kind.

In de afgelopen jaren zijn er andere instanties opgericht, onder andere in 2000 binnen de 
Raad, in de vorm van een permanente intergouvernementele groep voor het kind en de jeugd, 
genaamd “het Europa van het kind”3, vormgegeven in een forum voor het uitwisselen en 
vergelijken van gegevens over kinderen, dat op informele wijze elk halfjaar bijeenkomt op 

  
1 Artikel 12 van de Conventie over de rechten van het kind.
2 Het Europees Parlement heeft al eerder aangedrongen op het aanstellen van een vertegenwoordiger op hoog 

niveau belast met de bescherming van de rechten van het kind. Zie in het bijzonder de resolutie van het 
Europees Parlement over kinderhandel en kindsoldaten (B-5-0320/2003), die op 3 juli 2003 is aangenomen. 

3 http://www.childoneurope.org.
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uitnodiging van het land dat het voorzitterschap van de EU bekleedt.
Het Europees Parlement op zijn beurt kent inmiddels ook een discussieruimte over 
vraagstukken betreffende het kind, en wel in de vorm van een “Alliantie voor de rechten van 
het kind”, bestaande uit afgevaardigden van verschillende politieke en geografische komaf, 
die eens per twee maanden bij elkaar komen, alsmede een interfractiewerkgroep “Familie”. 

Hoezeer deze verschillende initiatieven ook te prijzen zijn, ze kunnen toch onvoldoende 
blijken te zijn, met name omdat zij niet echt zichtbaar zijn en er sprake is van te weinig 
coördinatie onderling. Naar de mening van de rapporteur zouden de activiteiten die door deze 
verschillende instanties ontwikkeld zijn, dus gecoördineerd moeten worden en verder 
uitgebouwd. Daarnaast zou er meer bekendheid aan moeten worden gegeven, eventueel door 
middel van het opzetten van een gezamenlijke internetsite.

Voor wat betreft het Europees Parlement zou men bovendien kunnen overwegen, zoals 
hiervoor reeds is aangegeven, een orgaan in het leven te roepen dat is belast met de 
coördinatie van de activiteiten met betrekking tot de bescherming van de rechten van het kind, 
eventueel door het aanstellen van een kinderrechtenverdediger of een mediator, die de 
beschikking heeft over een administratieve eenheid die hem ondersteuning kan bieden bij zijn 
werkzaamheden. 

Daarnaast moet niet vergeten worden dat het van belang is de banden aan te halen met de 
diverse internationale organisaties, zoals de Raad van Europa, die op het gebied van de 
kinderrechten een groot aantal initiatieven ontplooit, van het lanceren van campagnes tegen 
geweld1 tot het aannemen van diverse aanbevelingen, resoluties en conventies, waardoor zij 
een partner bij uitstek is om een strategie voor de rechten van het kind te ontwikkelen. 
Hetzelfde geldt voor bepaalde organisaties van de Verenigde Naties, in het bijzonder voor 
Unicef, die zich met name onderscheidt door de kwaliteit van de studies die zij verricht over 
de meest uiteenlopende aspecten van de bescherming van de rechten van het kind.

In dat verband is het ook aan het onlangs opgerichte Bureau voor de grondrechten om een 
netwerk op te bouwen met deze organisaties, met de Hoge Commissaris voor de 
mensenrechten van de Raad van Europa, alsmede met het maatschappelijk middenveld, of 
eventueel met gespecialiseerde organen zoals de ENOC, zodat het zijn onderzoek op het 
gebied van de mensenrechten kan optimaliseren en kan profiteren van de ervaring, de kennis 
en de informatie die andere instanties hebben vergaard en overlap derhalve kan worden 
vermeden. 

5. Het verzamelen van statistische gegevens

In haar mededeling kondigt de Commissie aan dat zij een uitgebreide analyse wil verrichten 
om te kijken welke factoren verhinderen dat kinderen volledig van hun rechten gebruik 
kunnen maken. Op basis van deze analyse zou in 2008 een publieke raadpleging moeten 
plaatsvinden en zouden de belangrijkste prioriteiten van het toekomstige optreden van de 
Unie geformuleerd moeten kunnen worden. Het spreekt voor zich dat een dergelijke analyse, 
net als de te ontwikkelen en te evalueren strategieën en programma’s en het op te zetten 

  
1 Sinds januari 2006 kent de Raad van Europa een coördinatie-eenheid die belast is met de bevordering van de 

rechten van het kind en de bescherming van het kind tegen geweld, www.coe.int/children.



PR\676846NL.doc 15/22 PE 390.381v02-00

NL

beleid gericht op kinderen, en dan met name de meest kansarme onder hen, moet kunnen 
uitgaan van betrouwbare, volledige, exacte en bijgewerkte statistieken.

Het blijkt evenwel dat binnen de EU op dat gebied belangrijke lacunes bestaan1, zodat er een 
aantal maatregelen moet worden genomen om het verzamelen van statistische gegevens te 
verbeteren. De Europese Commissie zou bijvoorbeeld kunnen overwegen het mandaat van 
Eurostat uit te breiden om zo een groter aantal specifiek op kinderen betrekking hebbende 
indicatoren mee te kunnen laten wegen, in nauwe samenwerking met de lidstaten, die zelf ook 
hun statistische middelen zouden moeten versterken. Ook hierbij speelt het belang van de 
deelname van kinderen een grote rol, en daarom zou moeten worden onderzocht hoe op 
systematische wijze de informatie over de vraag hoe zij over bepaalde zaken denken, 
bijeengebracht kan worden. Daarnaast zou de informatie die wordt verkregen via 
kinderhulptelefoonlijnen kunnen worden geïnventariseerd. Het spreekt voor zich dat daarvoor 
dan wel voldoende financiële middelen ter beschikking moeten worden gesteld. Op dat punt 
kan tot grote tevredenheid worden vastgesteld dat de Commissie in haar mededeling de 
stellige intentie heeft “al het mogelijke (te doen) om de nodige personele en financiële 
middelen vrij te maken om deze strategie uit te voeren”2.

Het Bureau voor de grondrechten zal een cruciale rol spelen in dat document. Net als de 
voorloper van het bureau, het EUMC, dient het in samenwerking met de Commissie en de 
lidstaten bepaalde methoden en normen op te stellen die erop gericht zijn de 
vergelijkbaarheid, de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de gegevens op Europees 
niveau te verbeteren.3

6. Meer samenwerking met de betrokken partijen: het forum

Op soortgelijke wijze als in het reglement van het Bureau voor de grondrechten - waarbij in 
artikel 10 een “platform voor de grondrechten” wordt ingesteld dat dient om informatie uit te 
wisselen en kennis bijeen te brengen en waarin verschillende soorten organisaties zitting 
hebben die actief zijn op het gebied van de mensenrechten - wordt ook in de mededeling van 
de Commissie het oprichten van een “forum” aangekondigd.

Dit forum, dat onder de vlag van het Bureau voor de grondrechten zou kunnen werken, zou 
volgens de Commissie moeten bijdragen aan het ontwikkelen en verzorgen van de follow-up 
van de door de Europese Unie te ondernemen acties en zou daarnaast kunnen dienen voor de 
uitwisseling van beproefde methoden. In het forum zouden zowel de lidstaten als de VN-
organisaties, de Raad van Europa, het maatschappelijk middenveld en kinderen zelf 
bijeengebracht moeten worden.

Men zou zich bij voorbaat kunnen afvragen of een dergelijk forum doeltreffend kan werken. 
Het is dus aan de Commissie om dat aan te tonen, onder andere door erop toe te zien dat dit 
forum goed gestructureerd wordt en dat de te houden bijeenkomsten regelmatig worden 

  
1 Zie op dat punt met name de door Euronet gepubliceerde brochure “Children Rights in the EU”, blz. 36.
2 Bovengenoemde mededeling, blz. 11.
3 Artikel 4, lid 1, b) van Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting van het 

Agentschap voor de fundamentele rechten van de Europese Unie.
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georganiseerd en zorgvuldig worden voorbereid. 

Daartoe zal waarschijnlijk gedacht moeten worden aan het opzetten van een adviesgroep van 
beperkte omvang, bestaande uit deskundigen van hoog niveau, die onder andere tot taak zou 
kunnen hebben de agenda van de vergaderingen van het forum op te stellen. In deze 
deskundigengroep zouden juristen zitting moeten hebben die concrete voorstellen kunnen 
doen over de wetgevende besluiten die op communautair niveau zouden kunnen worden 
aangenomen om de voorstellen van het forum concreet gestalte te geven. Bovendien zou het 
goed zijn de taken en bevoegdheden van het forum nader te omschrijven. Het gaat immers om 
de geloofwaardigheid van het forum. Indien het forum aanbevelingen zou moeten formuleren, 
zou bijvoorbeeld aangegeven moeten worden - in een soort intern reglement - hoe aan deze 
aanbevelingen gevolg zal worden gegeven, en zouden de organen aangewezen moeten 
worden die deze aanbevelingen in de praktijk brengen. In dat verband zouden de betrokken 
parlementaire commissies een actieve rol kunnen spelen op het gebied van “monitoring”.

7. Een follow-upmechanisme voor de geboekte vooruitgang

Het kan alleen maar toegejuicht worden dat de Commissie besloten heeft elk jaar een verslag 
uit te brengen over de geboekte vooruitgang in de uitwerking van de voorgestelde strategie. 
Dit verslag zou als instrument door het Parlement moeten worden gebruikt, met name in het 
kader van zijn jaarverslagen over de situatie van de mensenrechten, zowel op intern als extern 
niveau, zodat het Parlement een systematische en exacte controle kan uitoefenen op de wijze 
waarop rekening wordt gehouden met de kinderrechten op communautair niveau.

Overeenkomstig een voorstel van Unicef1 zou het Europees Parlement op zijn beurt een 
controle op de behaalde resultaten moeten laten plaatsvinden door op geregelde tijden 
hoorzittingen te organiseren waar bepaalde specifieke aspecten van de bevordering van de 
kinderrechten aan de orde komen.

Ook hier is een cruciale rol weggelegd voor het Bureau voor de grondrechten, en het is dan 
ook van belang erop toe te zien dat de controle op de naleving van de rechten van het kind een 
vooraanstaande plaats inneemt in het meerjarenwerkprogramma dat het bureau bij de aanvang 
van zijn werkzaamheden zal opstellen en waarover het Europees Parlement binnenkort zal 
worden geraadpleegd.2

III. ENKELE PRIORITEITSGEBIEDEN WAAROP DE STRATEGIE ZICH ZOU 
MOETEN CONCENTREREN

l. De strijd tegen iedere vorm van geweld

Geweld tegen minderjarigen valt niet te rechtvaardigen, in welke vorm dan ook. Dit is de 
belangrijkste idee achter het rapport van professor Pinheiro dat is gepresenteerd op de 
hoorzitting van 17 april en dat door de rapporteur volledig wordt onderschreven3. 

  
1 Zie de toespraak van mevrouw Santos Pais tijdens de hoorzitting van 17 april 2007 

http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm.
2 Artikel 5, lid 1 van Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting van het 

Agentschap voor de fundamentele rechten van de Europese Unie.
3 Sergio Pinheiro heeft het VN-onderzoek verricht naar geweld tegen kinderen. Het document kan geraadpleegd 
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Daarom is het van belang om niet slechts de plegers van geweld te bestraffen maar ook een 
strategie te ontwikkelen voor preventie van geweld tegen minderjarigen.

De Europese Unie heeft al een aantal belangrijke middelen ingezet in de strijd tegen geweld 
jegens kinderen, door onder andere het aannemen van de DAPHNE- en AGIS-programma’s1, 
alsmede een actieplan voor de strijd tegen mensenhandel2, maar ook het Kaderbesluit 
2002/629/JBZ van de Raad van 19 juli 2002 betreffende de bestrijding van mensenhandel3, 
het besluit van de Raad van 29 mei 2000 betreffende de strijd tegen kinderpornografie op 
internet4, het Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 ter bestrijding 
van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie5, alsmede diverse andere 
maatregelen ter bestrijding van sekstoerisme waarbij kinderen betrokken zijn.

Met betrekking tot dit laatste aspect heeft commissaris Frattini tijdens de hoorzitting van 
17 april 2007 aangekondigd dat de Commissie doende is in samenwerking met de 
touroperators verdere maatregelen te nemen gericht op het indammen van de stroom van 
sekstoeristen vanuit de lidstaten. Hierover is de rapporteur zeer verheugd en zij zou daarnaast 
graag zien dat er procedures in het leven worden geroepen aan de hand waarvan vervolging 
buiten het grondgebied beter kan worden gecoördineerd. Commissaris Frattini heeft voorts 
een mededeling over criminaliteit op het internet aangekondigd, die op 22 mei 2007 is 
goedgekeurd. 

Voor wat betreft de seksuele uitbuiting van kinderen moet niet vergeten worden dat de Raad 
van Europa op het punt staat een conventie aan te nemen over bescherming van kinderen 
tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, waarop de lidstaten van de Europese Unie hun 
standpunt in het kader van het Artikel 36-Comité hebben afgestemd. In dat verband is 
toetreding van de Europese Gemeenschap en/of de Europese Unie tot genoemde conventie ter 
sprake gekomen. De rapporteur kan een dergelijke toetreding alleen maar toejuichen en zij 
zou graag zien dat er wat dat betreft een principestandpunt wordt ingenomen, zodat de EU 
voortaan de mogelijkheid zou krijgen deel te nemen aan de onderhandelingen over 
toekomstige conventies over strafrechtelijke aspecten, in het bijzonder conventies die gericht 
zijn op de bescherming van kinderen, en deze conventies te ratificeren. 

Overigens moet er bij het opzetten van een systeem ter voorkoming van seksueel misbruik 
van kinderen ook op worden toegezien dat personen die in het kader van een veroordeling niet 
geschikt geacht moeten worden om met kinderen te werken, van de uitoefening van bepaalde 
beroepen uitgesloten kunnen worden. De rapporteur hoopt evenwel dat de Raad de juridische 
samenwerking versterkt tussen de lidstaten in het geval van seksuele uitbuiting van kinderen 
en pedopornografie door de samenwerking te verbeteren op het gebied van uitwisseling van 

    
worden op verschillende sites, o.a. op http://www.unicef.org.

1 Dit programma heeft tot doel hulp te bieden aan de verschillende beroepsgroepen op justitiegebied, de 
ambtenaren van de strafrechtelijke diensten en de vertegenwoordigers van slachtofferhulpbureaus van de 
lidstaten van de EU en de kandidaat-landen bij het opzetten van Europese netwerken, alsmede bij het 
uitwisselen van informatie en beproefde methoden.

2 EU-plan inzake de beste praktijken, normen en procedures bij de voorkoming en bestrijding van 
mensenhandel, PB C 311 van 9.12.2005.

3 PB L 203 van 1.8.2002.
4 PB L 138 van 9.6.2000.
5 PB L 13/44 van 20.1.2004.
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informatie over strafrechtelijke precedenten op EU-niveau en door een reeks 
minimumverplichtingen op te leggen aan de lidstaten. Dit is nodig om te garanderen dat het 
verbod op verspreiding van activiteiten in contact met kinderen dat is opgelegd aan een 
wegens seksuele misdrijven veroordeelde persoon in één lidstaat, ook juridische gevolgen kan 
hebben in de overige lidstaten. 

In het kader van de pedopornografie op internet is de Commissie in overleg met bepaalde 
banken en met de voornaamste kredietkaartmaatschappijen zich aan het bezinnen op de 
mogelijkheid om die sites uit te sluiten van het systeem van online-betaling waar 
pedopornografisch materiaal te zien is. Dit is een loofwaardig streven dat al onze aandacht en 
ondersteuning verdient. Meer in het bijzonder: wanneer een bank - vaak op aanwijzing van de 
kredietkaartmaatschappij die de controle heeft verricht - het contract opzegt met de handelaar 
die online pedopornografisch materiaal verkoopt, moet deze bank in staat worden gesteld om 
de informatie door te spelen aan andere kredietinstellingen op basis van het “majeure belang 
van de minderjarige”. Hiervoor moet een databank worden aangelegd die - voortdurend 
aangepast - een lijst bevat van de handelaren die pedopornografie verkopen. De informatie 
over dit soort handelaren moet bovendien onmiddellijk worden doorgegeven aan de politie 
van de betrokken lidstaat, aan Interpol en aan Europol. Nog steeds in het kader van de 
bestrijding van pedopornografie online bepleiten wij voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes onder het publiek ter bescherming van minderjarigen en zijn wij 
voorstander van veroordeling van de plegers van deze misdrijven.

In het kader van via het net verspreid geweld bepleiten wij een streng systeem van 
autoregulering van de sites die beelden of video’s van krachtpatserij uitzenden. Degene die 
zo’n net beheren, moeten toezien op de inhoud die op hun sites circuleert en moeten het 
zogeheten “cybergeweld” verbieden dat aanzet tot gewelddadigheid tussen minderjarigen 
alsook het vernederen van leerlingen en docenten. In dat verband is de rapporteur verheugd 
over het communautair programma “Safer Internet Plus (2005-2008)” dat bedoeld is om een 
veiliger gebruik te bevorderen van internet en van de nieuwe online-technologieën met behulp
van telefoonnummers en hotlines om kinderen behulpzaam te zijn die in contact komen met 
illegale schadelijke contents.
Dezelfde aandacht moet worden geschonken aan andere communicatiemedia, vooral tv, om 
toe te zien op en beperkingen op te leggen aan het uitzenden van beelden met een 
gewelddadige inhoud of een inhoud die in elk geval niet geschikt is voor minderjarigen.
Een andere ernstige vorm van geweld tegen minderjarigen waar iets aan gedaan moet worden, 
is die genitale verminking. Dit verschijnsel is door een toename van de immigratie die helaas 
niet altijd gepaard gaat met integratie, sterk aan het toenemen, ook binnen de Europese Unie. 
Vaak zijn dokters handlanger en verrichten zij clandestien dit soort operaties, maar het komt 
nog vaker voor dat minderjarigen die aan dergelijke mishandeling onderworpen zijn, worden 
teruggebracht naar hun land van herkomst en daar worden verminkt zonder informatie of 
specifieke medische hulp. De schade hiervan is permanent met ernstige gevolgen voor de 
fysieke en psychische gezondheid van het slachtoffer.

Het ware wenselijk om inzake dit probleem samen te werken met de landen van herkomst.
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Op het gebied van de strijd tegen mensenhandel1 wenst de rapporteur te benadrukken dat 
samenwerking met Europol en Eurojust een toegevoegde waarde kan opleveren en zij is van 
mening dat alles in het werk moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat zij daadkrachtiger 
kunnen optreden om kinderen te beschermen tegen deze plaag, alsmede tegen elke andere 
vorm van geweld en uitbuiting, niet alleen op seksueel gebied. Uitbuiting van een kind kan 
namelijk vele vormen aannemen, zoals het laten bedelen van kinderen, wat uiteraard een 
aantasting van de waardigheid van het kind is en tot ernstige psychologische schade leidt en 
daarom zou moeten worden verboden; daarom moet deze praktijk in alle lidstaten worden 
verboden. De rapporteur zou daarom graag zien dat de lidstaten Europol en Eurojust elke 
mogelijke informatie verschaffen die nuttig kan zijn om de doeltreffendheid van beide 
organisaties te verbeteren, en dat Europol niet alleen meer samenwerkt met Interpol, maar ook 
met Frontex. 

Commissaris Frattini heeft in zijn toespraak op de hoorzitting van 17 april nogmaals 
benadrukt dat hij in nauwe samenwerking met de industrie de strijd wil aangaan tegen 
gewelddadige videospelletjes, waarin de rapporteur hem alleen maar kan aanmoedigen.

2. De strijd tegen armoede en discriminatie en het recht op onderwijs

Deze strategie is bedoeld als een maatregel ter ondersteuning en implementatie van de 
millenniumdoelstellingen die wereldwijde prioriteiten vastleggen voor alle bewoners van de 
planeet, maar allereerst voor kinderen. Tot deze doelstellingen behoort bestrijding van 
extreme armoede, universeel basisonderwijs, bevordering van de gezondheid van moeders, 
het terugdringen van de kindersterfte en campagnes ter voorkoming van HIV/aids en 
inentingscampagnes.
Bovendien moeten kinderen worden beschermd tegen de ergste vormen van uitbuiting zoals 
kinderarbeid, de betrokkenheid van kinderen bij conflicten (kindsoldaten) en slavernij in de 
huishouding.

Vaak bepaalt armoede maatschappelijke uitsluiting en discriminatie.

In haar mededeling kondigt de Commissie aan dat zij vanaf 2007 wil aansturen op een 
bundeling van de maatregelen op het gebied van kinderarmoede in de EU. 

Het is in feite van wezenlijk belang dat de EU deze problemen aanpakt, in lijn met de 
bepalingen van de Conventie over de rechten van het kind, waarin in de artikelen 27 en 28 het 
recht wordt genoemd van elk kind op een levensstandaard die het kind in staat stelt zich 
fysiek, mentaal, spiritueel, moreel en sociaal te ontwikkelen, alsmede het recht van het kind 
op onderwijs. Dit recht op onderwijs is overigens ook in artikel 14 van het Handvest van de 
grondrechten opgenomen. 

De EU dient er dan ook op toe te zien dat geen enkele vorm van discriminatie op het gebied 
van toegang tot het onderwijs getolereerd wordt. In dit stadium verplicht echter alleen 
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, de lidstaten ertoe 

  
1 Waarover commissaris Frattini heeft aangekondigd dat 17 oktober een dag zou moeten worden die speciaal aan 

dit fenomeen is gewijd
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elke vorm van directe of indirecte discriminatie op het gebied van onderwijs te verbieden. Dit 
betekent concreet dat bij de huidige stand van zaken van de communautaire wetgeving alleen 
etnische minderheden bescherming genieten tegen discriminatie op het gebied van onderwijs, 
in tegenstelling tot religieuze en taalkundige minderheden. De rapporteur is daarom van 
mening dat er nieuwe bepalingen zouden moeten worden aangenomen om de reikwijdte van 
de maatregelen die bescherming bieden tegen discriminatie voor wat betreft de toegang tot 
onderwijs, uit te breiden1. 
Het jaar 2007 is het Jaar van Gelijke kansen voor iedereen. De rapporteur zou graag zien dat 
de Commissie zich dan ook dit jaar al gaat bezighouden met het uitwerken van een richtlijn 
die alle gebieden beslaat die zijn opgenomen in de “rassen”-richtlijn en die van toepassing is 
op alle discriminatiegrondslagen die in artikel 13 van het EG-Verdrag zijn opgenomen. 
Daarvan zouden onder andere gehandicapte kinderen profiteren, een groep die ook een van de 
hoofdprioriteiten van het toekomstige EU-beleid op het gebied van bescherming van de 
rechten van het kind zou moeten vormen.

Juist gehandicapte minderjarigen vormen een van de voornaamste prioriteiten voor 
toekomstige acties van de Europese Unie op het gebied van bescherming van de rechten van 
minderjarigen.
Daarom moet erop worden gewezen dat gehandicapte minderjarigen nog meer “anders 
getalenteerde” minderjarigen zijn omdat het van fundamenteel belang is bij te dragen aan hun 
volledige ontwikkeling en respect.

Bovendien vindt de rapporteur dat er in bepaalde gevallen, in het bijzonder voor wat betreft 
de kinderen van Roma, positieve acties moeten worden opgezet om discriminatie tegen te 
gaan. Dat lijkt namelijk de enige manier te zijn om de segregatie waarvan zij nu soms 
slachtoffer zijn, het hoofd te bieden2. 

In het bijzonder moet een scholingscampagne worden bevorderd die bedoeld is ter bestrijding 
van het verschijnsel van geringe alfabetisering en daarnaast moeten nauwkeurige acties 
worden gevoerd om andere niveaus van scholing van Roma-minderheden van de grond te 
krijgen.
Terzelfder tijd is het nodig om vaccinatieprojecten en gezondheidszorg te bevorderen die 
aangepast is aan de medische voorzieningen voor Roma-babies en -kinderen, omdat deze 
categorie sterk te lijden heeft onder allerlei ziektes.

Er moeten gerichte maatregelen worden genomen ten behoeve van straatkinderen, waarover 
de gegevens nu verre van volledig zijn, terwijl juist gezien de ellende van deze kinderen 
uiterst doeltreffende maatregelen nodig zijn.

3. Rechten van immigrantenkinderen

In haar mededeling benadrukt de Commissie dat “een ander punt is dat de rechten van 
kinderen als immigrant, asielzoeker en vluchteling moeten worden geëerbiedigd in de EU”3. 

  
1 Zie hiervoor het themaverslag nr. 4 van het netwerk van deskundigen inzake grondrechten van 25 mei 2006, 
blz. 45. 
2 Voor voorbeelden van beproefde methoden op dit gebied zie het hiervoor genoemde verslag, blz. 46 fol.
3 COM(2006)0367, blz. 5.
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De rapporteur kan de Commissie alleen maar aanmoedigen deze uitdaging aan te gaan. 

Op asielgebied zou de Commissie de komende maanden nieuwe instrumenten aan het 
Europees Parlement en aan de Raad moeten voorleggen, teneinde te komen tot een 
gezamenlijk asielstelsel. De rapporteur vestigt nu reeds de aandacht op het feit dat er meer 
rekening moet worden gehouden met de specifieke situatie van kinderen in alle maatregelen 
die in dat verband worden aangenomen, want hoewel in de huidige instrumenten al 
bepalingen zijn opgenomen ter bescherming van kinderen, zijn deze niet altijd toereikend, en 
blijft de toepassing daarvan soms problematisch1. Zo zal er bijvoorbeeld op toegezien moeten 
worden dat de ambtenaren die de desbetreffende dossiers behandelen een specifieke opleiding 
genieten en dat het kind gehoord wordt onder omstandigheden die bij zijn leeftijd passen, 
welke leeftijd zo exact mogelijk moet worden vastgesteld, en dat er alternatieven voor 
detentie worden gevonden, nu detentie alleen maar bijdraagt aan het door het kind opgelopen 
trauma. Men zou ook gebaat zijn bij een exacte omschrijving van het begrip “hoger belang 
van het kind”, in nauw overleg met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, die een 
procedure heeft ontwikkeld om vast te stellen wat zou moeten worden verstaan onder het 
“hoger belang van het kind”, de zogenaamde “BID” (Best Interests Determination)2.

Dit begrip is in het bijzonder van belang in het geval van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen, waarvan wel duidelijk is dat zij uiterst kwetsbaar zijn3. Het is daarom 
belangrijk dat erop toegezien wordt dat deze minderjarigen naar behoren over hun rechten 
worden geïnformeerd en over de manier waarop zij daarvan gebruik kunnen maken. 
Bovendien moeten zij zo spoedig mogelijk bijstand van een wettelijk vertegenwoordiger 
ontvangen.
Veel kinderen worden bij de geboorte niet geregistreerd bij het bevolkingsregister. Niet 
geregistreerd zijn, betekent geen recht hebben op een identiteit, een naam, een nationaliteit, 
onderwijs en gezondheidszorg. Om iets te doen aan onzichtbare kinderen moet concreet 
worden ingegrepen omdat een niet-geregistreerde minderjarige geen eigen rechtspersoon is 
waardoor controle moeilijk wordt, niet preventief kan worden opgetreden en niet kan worden 
opgetreden bij schending van hun rechten. Maar al te vaak gebeurt het namelijk dat niet-
geregistreerde kinderen het slachtoffer worden van mensenhandel en seksuele uitbuiting, 
slavernij en kinderarbeid.

IV. CONCLUSIE

De hiervoor genoemde gebieden waarop specifiek met de rechten van kinderen rekening moet 
worden gehouden, zijn slechts enkele van de vraagstukken die in ogenschouw moeten worden 

  
1 Zie hiervoor de toespraak van de vertegenwoordigster van de UNHCR tijdens de hoorzitting van 17 april 

http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm
2 De “Best Interests Determination” (BID) is een formele procedure bestaande uit een aantal specifieke 

veiligheidsprocedures en documentatie-eisen die in het leven zijn geroepen voor bepaalde kinderen die onder 
de bevoegdheid van de UNHCR vallen. Van de beslissingnemer wordt verlangd dat hij een evenwichtige 
afweging maakt van alle relevante factoren in een bepaald geval, en dat hij daarbij in voldoende mate gewicht 
toekent aan de rechten en verplichtingen die in het IVRK zijn opgenomen en in de andere instrumenten op het 
gebied van de mensenrechten. Daarmee kan dan een beslissing worden genomen waarin zo volledig mogelijk 
met de rechten van het kind rekening is gehouden. 

3 Volgens schattingen van de UNHCR bestaat 4 tot 5% van de asielzoekers die op het grondgebied van de EU 
binnenkomen uit alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hetgeen zou neerkomen op 8 000 tot 10 000 
minderjarigen in 2006.
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genomen om te komen tot een echte “mainstreaming”. Ook ten aanzien van andere 
vraagstukken, zoals onder andere de drugs- en alcoholproblematiek zouden uiteraard concrete 
maatregelen moeten worden genomen (uit een onderzoek van Save the Children blijkt dat 
drugs- en alcoholproblematiek een van de grote problemen is die kinderen zelf graag 
aangepakt zien worden). 
Veel andere rechten van kinderen worden geschonden of in elk geval niet geëerbiedigd met de 
verplichte garanties. Deze noodsituaties houden verband met het kind zijn. Enkele 
voorbeelden: de exponentiële toename van gevallen van internationale ontvoering van 
minderjarigen; de ingewikkelde bureaucratie die internationale adopties bemoeilijkt; het 
drama van gedwongen huwelijken. Het schrikbarende aantal verdwenen kinderen waar verder 
geen gegevens over bekend zijn.
Zoals de rapporteur in de inleiding al heeft aangegeven, zal over de prioriteitsgebieden van de 
door de Commissie voorgestelde strategie in een later stadium nog een uitvoerige discussie 
plaatsvinden in verschillende settings, waaronder het forum, dat voor de eerste keer in Berlijn 
bijeenkomt.

Bovendien is het belangrijk de indicaties te evalueren van de toekomstige Europese strategie 
ter ondersteuning van gezin en geboortes, ook om de rechten van de allerkleinsten te 
waarborgen.


