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Resolutie van het Europees Parlement over kinderrechten naar aanleiding van het 
dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind 
(2019/2876(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989,

– gezien artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 
2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie1,

– gezien algemene opmerking nr. 14 (2013) van het VN-Comité voor de rechten van het 
kind, inhoudende dat het belang van het kind voorop dient te staan,

– gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie over de rechten van het kind ter 
gelegenheid van de 30e verjaardag van het Verdrag inzake de rechten van het kind,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in artikel 1 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind is 
bepaald dat ieder mens jonger dan achttien jaar als kind moet worden beschouwd, tenzij 
volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt 
bereikt; overwegende dat in de preambule wordt bevestigd dat kinderen bijzondere zorg 
en bescherming nodig hebben, “met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, 
zowel vóór als na [de] geboorte”;

B. overwegende dat het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind behoort tot de 
mensenrechtenverdragen die internationaal het meest geratificeerd zijn (onder meer 
door alle EU-lidstaten), en duidelijke wettelijke verplichtingen omvat om de rechten 
van alle kinderen in hun eigen rechtsgebied te bevorderen, te beschermen en te 
verwezenlijken;

C. overwegende dat er ongeveer 100 miljoen kinderen in de EU wonen, wat neerkomt op 
20 % van de bevolking; overwegende dat in ontwikkelingslanden kinderen ongeveer 
40 % van de bevolking uitmaken;

D. overwegende dat het vruchtbaarheidscijfer in de EU, namelijk 1,6 kinderen per vrouw, 
ver onder de vervangingsniveaus ligt, waardoor er een barre demografische winter voor 
de deur staat; overwegende dat kinderen daardoor onder druk staan, aangezien zij de 
hoop en de toekomst van Europa vertegenwoordigen;

E. overwegende dat miljoenen Europese kinderen geaborteerd worden, wat uiteenlopende 

1 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1.
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negatieve psychologische gevolgen heeft voor alle broers en zussen die “gewenst” 
waren, alsook voor ouders en de maatschappij in bredere zin;

F. overwegende dat bijna een kwart van de geregistreerde slachtoffers van mensenhandel 
in de EU kinderen zijn die binnen de EU werden verhandeld, zelfs in hun eigen lidstaat; 
overwegende dat vooral meisjes het doelwit zijn van mensenhandel met het oog op 
seksuele uitbuiting2; overwegende dat de smokkel van minderjarige migranten in 
sommige gevallen tot mensenhandel kan leiden: op doorreis of op de eindbestemming 
kunnen uitbuiting en misbruik plaatsvinden, ook als er initieel toestemming werd 
gegeven;

G. overwegende dat seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen online een ernstige 
schending van de grondrechten van kinderen vormen, en tot enorme trauma’s kunnen 
leiden met langdurige schadelijke gevolgen tot ver in het volwassen leven; overwegende 
dat deze verschijnselen voortdurend evolueren; overwegende dat er nieuwe 
misdaadvormen ontstaan op het internet, zoals “wraakporno” en seksuele afpersing, die 
door de lidstaten met concrete maatregelen moeten worden aangepakt; overwegende 
dat, volgens de meest recente cijfers, het aantal afbeeldingen met seksueel misbruik van 
kinderen (CSAM) online in zeer korte tijd dramatisch is toegenomen vanwege de 
enorme reikwijdte van het internet: er zou sprake zijn van meer dan 45 miljoen 
afbeeldingen en video’s die worden aangemerkt als seksueel misbruik van kinderen3;

H. overwegende dat onderwijs een van de beste manieren is om kinderen waarden als 
vrede, begrip voor de menselijke waardigheid en rechtvaardigheid bij te brengen, en dat 
dit kan via formele, niet-formele en informele onderwijsmethoden, zowel binnen het 
gezin als op openbare scholen, en dat het de ouders zijn die in de eerste plaats 
verantwoordelijk zijn voor de scholing van hun kinderen;

Algemene opmerkingen

1. is van mening dat de 30e verjaardag van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind 
een unieke kans is om de volledige tenuitvoerlegging ervan in het beleid en in de 
praktijk te verzekeren en om aanvullende maatregelen te nemen om de volledige 
eerbiediging van de rechten van alle kinderen, waar dan ook, en met name de meest 
kwetsbare, te verzekeren;

2. dringt er bij de lidstaten op aan concrete maatregelen te nemen waardoor kinderen van 
hun kindertijd kunnen genieten en zij zich geen zorgen moeten maken over het klimaat, 
militaire conflicten of andere angstaanjagende gebeurtenissen en kwesties waarover de 
media verslag uitbrengen;

Beëindigen van alle vormen van geweld tegen kinderen

3. veroordeelt alle vormen van geweld tegen kinderen, met inbegrip van fysiek, seksueel 

2 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
security/20181204_data-collection-study.pdf
3 https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-
publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf
https://web.archive.org/web/20190928174029/https://storage.googleapis.com/pub-tools-public-publication-data/pdf/b6555a1018a750f39028005bfdb9f35eaee4b947.pdf


PE643.347v01-00 4/6 RE\1192982NL.docx

NL

en verbaal misbruik, onlinegeweld, gedwongen huwelijken, kinderarbeid, prostitutie, 
mensenhandel, migrantensmokkel, foltering, abortus, andere wrede, onmenselijke of 
onterende behandeling of bestraffing, eremoorden, genitale verminking van vrouwen, 
het inzetten van kindsoldaten of het gebruik van kinderen als menselijk schild, 
ontbering, verwaarlozing en ondervoeding; is van mening dat traditie, cultuur, politieke 
ideologie en religie nooit als excuus mogen worden gebruikt om geweld tegen kinderen 
te rechtvaardigen;

4. vraagt de lidstaten doortastend op te treden in de strijd tegen seksueel misbruik van 
kinderen door te investeren in preventiemaatregelen, door specifieke programma’s op te 
zetten voor mogelijke daders en door te voorzien in effectieve ondersteuning van 
slachtoffers;

5. verzoekt de lidstaten Richtlijn 2011/93/EU en zijn resolutie van 14 december 2017 over 
de tenuitvoerlegging van die richtlijn4 volledig ten uitvoer te leggen;

6. betreurt alle vormen van geweld tegen meisjes, en vraagt alle lidstaten en religieuze 
leiders om op te treden en een einde te maken aan kindhuwelijken en vrouwelijke 
genitale verminking;

Investeren in kinderen 

7. vraagt de lidstaten te investeren in een verbeterde kwaliteit van het gezinsleven door de 
negatieve stereotypering van huisvaders en -moeders tegen te gaan, en door fiscale en 
andere financiële stimulansen te bieden aan gezinnen, zodat zij, waar en wanneer zij dat 
willen, het gezinsleven op de eerste plaats kunnen zetten, in plaats van hun werk;

8. merkt op dat de toekomst van Europa is gelegen in ons vermogen om kinderen te 
krijgen; verzoekt de lidstaten daarom een gezinsvriendelijk klimaat te bevorderen, 
voorrang te geven aan fondsen voor de bevordering van het natuurlijke gezin, jonge 
stellen de mogelijkheden te bieden om veel kinderen te krijgen en aldus een 
bevolkingsafname te voorkomen, en niet langer middelen in te zetten voor de 
bevordering van massale vervangende migratie en kinderloze relaties tussen personen 
van hetzelfde geslacht;

9. benadrukt dat het van essentieel belang is de grondrechten van het kind in elke 
ontwikkelingsfase te beschermen; merkt ook op dat de alomvattende aanpak van de 
Commissie met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, 
waarvoor in de periode 2014-2016 een bedrag van 572 miljoen EUR werd uitgetrokken, 
niet strookt met het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, dat tot doel heeft 
kinderen in de baarmoeder te beschermen; dringt er bij de Commissie op aan dit beleid 
te keren, voorrang te geven aan de rechten van ouders, en deze bedragen te investeren in 
goede zorg voor moeders;

Onderwijs

10. benadrukt dat excellentie en innovatie de leidende beginselen voor onderwijs en 

4 PB C 369 van 11.10.2018, blz. 96.
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opleiding in het digitale tijdperk moeten zijn;

11. is van oordeel dat het recht van ouders om hun kinderen voor te lichten in alle gevallen 
waarin ouders, docenten en schoolbesturen samenwerken geëerbiedigd moet worden, 
met name in het kader van samenwerkingsverbanden die bedoeld zijn om ouders 
inspraak te geven in het functioneren van scholen;

12. verzoekt de lidstaten te investeren in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
in het algemeen, en dit met name te doen in de officiële taal van de betrokken regio, om 
kennis op een zinvolle en meer toegankelijke manier over te brengen alsook cultureel 
erfgoed aan de volgende generatie door te geven;

13. benadrukt dat kinderen die in een intact gezin, met een moeder en een vader5, 
opgroeien, aanzienlijk meer kans hebben om succes in het onderwijs te boeken, zich 
over het algemeen gelukkiger en mentaal en fysiek gezonder voelen, en minder 
impulsief gedrag vertonen, psychologische begeleiding of therapie moeten volgen, aan 
depressie lijden of zelfmoordgedachten hebben6; merkt op dat de Franse Nationale 
Academie voor geneeskunde op 21 september 2019 officieel heeft verklaard dat “elk 
kind recht heeft op een vader en een moeder”, aangezien dit “van fundamenteel belang 
is voor de persoonlijkheid van het kind”; moedigt daarom beleidsmaatregelen aan die 
het stabiele kerngezin promoten, omdat dit in het belang van kinderen is;

Kwetsbare kinderen

14. benadrukt dat de lidstaten alle vormen van geweld tegen kinderen krachtdadig moeten 
bestrijden door de onderliggende oorzaken aan te pakken die kinderen kwetsbaar 
maken, zoals het uiteenvallen van gezinnen, het weghalen van kinderen bij één of beide 
ouders, economische migratie, afhankelijkheid van oppasdiensten en digitale 
babysitdiensten, en drugs- of alcoholmisbruik;

15. moedigt de lidstaten aan onderzoek te verrichten naar de negatieve gevolgen voor de 
families van kinderen die geaborteerd werden (PASS, “post-abortion survivor 
syndrome”) en beleidsbesluiten ter zake te nemen, aangezien aangetoond werd dat dit 
wereldwijd een belangrijke oorzaak van depressies bij kinderen en volwassenen is;

16. moedigt de lidstaten aan om een beleid te voeren waarbij co-ouderschap de norm is 
wanneer gezinnen uiteenvallen, en om discriminatie ten aanzien van vaders te 
vervolgen, omdat miljoenen kinderen als gevolg daarvan in de praktijk zonder vader 
achterblijven en vele vaders depressief en suïcidaal worden;

17. verzoekt de lidstaten kinderarmoede doeltreffend te bestrijden;

5 Anderson, J., “The impact of family structure on the health of children: Effects of divorce”, The 
Linacre Quarterly, 81(4), 2014, blz. 378-387.
6 Regnerus, M., “How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? 
Findings from the New Family Structures Study”, Social Science Research, 41(4), 2012, blz. 752-770. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000610)



PE643.347v01-00 6/6 RE\1192982NL.docx

NL

°

° °

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


