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Voor Jard en Ernestine



To acknowledge that human goods conflict and that nothing in the end can be done 
to harmonize them, while continuing to believe in the value and dignity of moral 
argument and of law conceived as a process of such argument – while resolving, in 
fact, to devote the whole of one’s professional life to the administration of the law 
so understood – is a very great achievement. 

Anthony Kronman, The Good Lawyer
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Woord vooraf

In 2010 meldde zich een Angolese moeder met haar drie kinderen bij mijn 
advocatenkantoor. Zij woonden al negen jaar in Nederland. De jongste 
twee kinderen, twee meisjes van acht en twee jaar oud, waren in Nederland 
geboren. Het gezin was definitief uitgeprocedeerd, had geen recht op 
verblijf gekregen en moest terugkeren naar hun land van herkomst. Dat 
stuitte echter op een praktisch probleem: zij hadden geen reispapieren en de 
Angolese autoriteiten weigerden die af te geven. Volgens het toen geldende 
Nederlandse beleid werd aan het gezin te kennen gegeven dat hun opvang 
per direct volledig zou worden beëindigd. Zij zouden letterlijk op straat 
worden gezet. 

Een kort geding tegen de staat om dat te voorkomen slaagde niet. Een hoger 
beroep en een cassatieberoep wel. Zowel het gerechtshof als de Hoge Raad 
bevestigden wat vanaf het begin af aan zo voor de hand liggend had geleken: 
het op straat zetten van jonge kinderen is inhumaan en een schending van 
hun fundamentele rechten op bescherming, onderdak en opvang. Zowel hof 
als Hoge Raad verwezen in hun arresten uitdrukkelijk naar het Internationale 
Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK).

De rechtszaken van de Angolese moeder en haar kinderen gaven nieuwe 
energie aan het debat in de media, aan universiteiten en onder praktijkjuristen 
over de bescherming van de rechten van het kind en over de rol die het IVRK 
daarbij kan spelen. De ideeën voor de artikelen in dit boek zijn ontstaan in de 
afgelopen jaren waarin ik mij intensief met dat debat en met de doorwerking 
van het IVRK heb beziggehouden. Ik ontdekte dat ik behoefte had aan 
meer inzicht in de doorwerking van het IVRK en kwam er al schrijvend, 
procederend en lesgevend achter dat ook anderen die behoefte voelden. 

Dit boek richt zich op praktijkjuristen en gevorderde studenten die zich met 
kinderrechten bezig houden. Die juristen kunnen advocaten, rechters, juristen 
bij overheidsorganen en bij kinderrechtenorganisaties zijn. Het boek wil 
vooral ook een aanzet zijn voor de verdere verdieping en rechtsontwikkeling 
op dit gebied. Vandaar dat niet is bezuinigd op die universele juridische 
fetisj – voetnoten – en vandaar dat in de bijlagen zowel de integrale tekst van 
het IVRK als een aantal bronnen is opgenomen voor verdere verkenning. 
De opgenomen artikelen verschenen eerder in vaktijdschriften en bundels. 
Samen geven ze een momentopname van de praktische toepassing van het 
IVRK in ons land, vijfentwintig jaar na de totstandkoming van het verdrag.
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Ik dank hier in de eerste plaats de co-auteurs van twee artikelen voor hun 
toestemming ze hier te mogen reproduceren. Dat zijn mr dr Guido den 
Dekker, de cassatieadvocaat in de zaak van het Angolese gezin, en mr Lizella 
Wörst wiens bacheloressay aan de Universiteit van Amsterdam de aanzet gaf 
tot een onderzoek naar de visie van de wetgever op de doorwerking van het 
IVRK. Ik dank hier ook mijn kantoorgenoten die op gezette tijden lastige 
zaken aan mij voorleggen en bij wie ik op mijn beurt altijd kan binnenvallen 
met een op het eerste gezicht onoplosbaar juridisch probleem of om gewoon 
stoom af te blazen. Onze samenwerking heeft meer dan eens tot mooie 
uitspraken geleid en zij horen tot de allerbeste advocaten die ik ken – om hun 
vakkennis en omdat het individu en de rechtsstaat hen oprecht aan het hart 
gaan. 

In april 2011, kort na het begin van hun cassatieprocedure, werden de 
Angolese moeder en haar kinderen volkomen onverwacht en hals over kop 
alsnog het land uitgezet en terug naar Angola gevlogen. Nadat dat jarenlang 
niet was gelukt had de staat, nu het gezin in de publiciteit stond, de Angolese 
ambassade plotseling toch tot het afgeven van reispapieren bereid gevonden. 
Iedereen die zich bezig houdt met mensenrechten heeft wel te maken gehad 
met zulke – in de woorden van de grote Engelse internationale jurist sir Ian 
Brownlie – appaling realities of power politics. Ik hoop dat iedereen die zich 
tegen die klippen op toch blijft inzetten voor de rechten van het kind iets 
heeft aan dit boek.

Gerrit Jan Pulles 
Amsterdam, 2014
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Vijfentwintig jaar IVRK en de Nederlandse rechter

“Het IVRK is een uniek mensenrechtenverdrag. De 41 inhoudelijke artikelen 
van het IVRK bevatten niet alleen de traditionele burgerlijke en politieke 
rechten, zoals het recht op leven, op vrijheid van meningsuiting en godsdienst, 
op bescherming van het gezinsleven en de privacy en op bescherming tegen 
martelingen en andere onmenselijke behandeling, maar ook sociale, economische 
en culturele rechten zoals recht op onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid 
en een redelijke levensstandaard. Daarnaast bevat het IVRK diverse bepalingen 
ter bescherming van het kind. Er is geen enkel ander mensenrechtenverdrag dat 
een zo breed terrein bestrijkt.” Zo omschreef voormalig hoogleraar Jaap Doek 
het Verdrag waar hij als lid en voorzitter VN Comité voor de Rechten van 
het Kind van 1999 tot 2007 over waakte.1 Hij had er aan toe kunnen voegen 
dat het ook een uniek succesvol mensenrechtenverdrag is. Inmiddels hebben 
namelijk nagenoeg alle staten van de wereld het aanvaard. Dat is meer dan bij 
welk ander internationaal mensenrechtenverdrag dan ook.

Het IVRK werd op 20 november 1989 unaniem door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties in New York aangenomen.2 Nadat 
het door twintig staten was geratificeerd, trad het Verdrag op 2 september 
1990 in werking. Veel in het Verdrag opgenomen rechten komen ook voor in 
andere mensenrechtenverdragen zoals het Europees verdrag voor de Rechten 
van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake Sociale, Economische en 
Culturele Rechten of het Internationale Verdrag voor Burger en Politieke 
Rechten. Het IVRK onderscheidt zich van deze verdragen – en voegt aan 
de daarin opgenomen rechten iets toe – doordat het zich uitsluitend richt 
op kinderen en hen beschouwt als zelfstandige dragers van rechten en 
ontvangers van speciale bescherming. Het geeft bovendien op veel punten 
een specifiek op kinderen gerichte invulling en uitbreiding van al in andere 
mensenrechtenverdragen opgenomen rechten.

In 2000 en 2011 werd het IVRK aangevuld met drie Facultatieve Protocollen. 
In 2000 waren dat het Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van 
kinderen bij gewapende conflicten en het Facultatief Protocol inzake de 

1 J.E. Doek, Rechten van Kinderen: Some Concluding Observations and Recommendations, 
Rede uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid als hoogleraar aan de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam op 8 september 2004; www.
jaapedoek.nl.

2 Trb. 1990, 46; Nederlandse vertaling: Trb. 1990, 170.
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verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie.3 In 2011 
werd het derde Facultatieve Protocol inzake een klachtenprocedure 
aangenomen.4 Vooral dit derde protocol is voor de rechtspraktijk interessant 
omdat het voorziet in de mogelijkheid voor groepen en individuen een klacht 
over schendingen van het IVRK in te dienen.

Over de naleving van het verdrag door de aangesloten staten wordt gewaakt 
door het Comité voor de Rechten van het Kind, een groep onafhankelijke 
specialisten die een aantal maal per jaar samenkomt in Genève. Het Comité 
beoordeelt rapportages over de nationale naleving van kinderrechten die 
door staten zijn opgesteld. Het Comité publiceert ook verklaringen en 
algemene commentaren (‘General Comments’) waarin het een nadere uitleg 
geeft over de betekenis en reikwijdte van artikelen uit het IVRK of waarin het 
dieper ingaat op speciale kinderrechtenthema’s die onder het verdrag vallen. 
Zo publiceerde het Comité commentaren over bijvoorbeeld de doelen en 
reikwijdte van het recht op onderwijs, over aids en kinderrechten en over 
de betekenis en uitwerking van artikel 3 van het IVRK dat voorschrijft dat 
het belang van het kind altijd voorop moet staan bij overheidsoptreden. 
Het Comité is ook belast met het beoordelen van klachten die op grond 
van het derde protocol worden ingediend. De oordelen en commentaren 
van het Comité zijn niet juridisch bindend, maar gelden als gezaghebbende 
zienswijzen en interpretaties van het IVRK en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen.

Ook een groot aantal andere internationale en particuliere organisaties 
houdt zich bezig met de bescherming van kinderrechten. Voorbeelden 
zijn UNICEF – de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties – het 
Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), Amnesty International, 
Save the Children en Defence for Children International. Deze organisaties 
hebben geen geïnstitutionaliseerde bevoegdheid om over schendingen van 
het verdrag te oordelen of schendingen te sanctioneren. Zij kunnen wel via 
bijvoorbeeld hulpcampagnes, technische expertise en het mobiliseren van de 
publieke opinie invloed uitoefenen op de naleving van de rechten van het kind. 
Het werk van deze organisaties blijft in dit boek verder buiten beschouwing.

Geen van de internationale en particuliere organisaties die zich bezighoudt 
met de verwerkelijking van kinderrechten heeft de bevoegdheid of capaciteit 
om het IVRK wereldwijd effectief te kunnen handhaven. Die handhavende 
taak rust hoofdzakelijk op de staten die partij zijn bij het verdrag en op hun 
nationale uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende organen. 

3 Trb. 2001, 130 en 131.
4 UN General Assembly, A/RES/66/138, 19 december 2011. Het protocol is op 14 

april 2014 in werking getreden.
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Deze nationale organen zullen hun werk alleen goed kunnen doen wanneer zij 
de mogelijkheid hebben de bepalingen van het IVRK ook werkelijk nationaal 
toe te passen. Een voorbeeld: een kind dat door een overheidsmaatregel – 
bijvoorbeeld uithuisplaatsing – van zijn ouders dreigt te worden gescheiden 
wordt beschermd door artikel 9 IVRK. Maar daarmee is nog niet gezegd 
dat nationale bestuursorganen die over het kind beslissen rekening moeten 
houden met deze bepaling of dat het kind de bescherming van het artikel 
met succes bij de nationale rechter kan afdwingen. Dat kan alleen als het 
nationale recht toepassing van internationaal recht door de organen van de 
staat mogelijk maakt. Het is het nationale recht dat bepaalt of en in hoeverre 
een regel van internationaal recht doorwerkt in de nationale rechtsorde. 

Nederland heeft traditioneel een open houding ten opzichte van internationaal 
recht. Regels van internationaal recht waar ons land zich aan heeft gebonden 
worden automatisch onderdeel van de Nederlandse rechtsorde en kunnen 
op gelijke voet met Nederlands recht worden toegepast. Omzetting van 
het internationale recht in een nationale wet is daarvoor niet nodig. Onze 
grondwet bepaalt bovendien dat als een regel van internationaal recht botst 
met een nationale regel de internationale norm onder voorwaarden voorrang 
heeft op de nationale.5 Ook het IVRK hoort sinds 8 maart 1995, toen het 
voor Nederland in werking trad, tot het in ons land geldende recht. Een van 
de gevolgen daarvan is dat het door de wetgever, de uitvoerende macht en 
de rechter, binnen de grenzen van de aan hen gegeven bevoegdheden, moet 
worden nageleefd en toegepast. Dit mechanisme van geldigheid, voorrang 
en toepassing wordt bedoeld wanneer gesproken wordt van doorwerking van 
internationaal recht in onze rechtsorde.

Doorwerking van het IVRK is natuurlijk geen doel op zich. Het gaat er 
uiteindelijk om dat toepassing van de regels bijdraagt aan een groter welzijn 
en betere bescherming van kinderen. Nederland komt tot op heden op 
dat gebied niet slecht uit de vergelijking met andere landen. Onderzoek 
van UNICEF in 2007 en 2010 wees uit dat Nederlandse kinderen tot de 
gelukkigste in de wereld horen.6 Dat kwam onder meer doordat Nederland 
bij de ondervraagde kinderen hoog scoorde op het gebied van gezondheid, 
veiligheid, welvaart en onderwijs – terreinen die ook bestreken worden door 
het IVRK.

5 Zie voor een overzicht van dit leerstuk: P.A. Nollkaemper, Kern van het internationaal 
Publiekrecht, vijfde druk, Den Haag: Boom 2011, hst. 14.

6 UNICEF, Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries, 
Innocenti Report Card 7, 2007, UNICEF Innocenti Research Centre, Florence; Hans 
Bertram u. Steffen Kohl, Zur Lage der Kinder in Deutschland 2010: Kinder stärken für 
eine ungewisse Zukunft, Deutsches Komitee für UNICEF, Köln 2010.
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Ook de rapporten van het Comité voor de Rechten van het Kind laten zien dat 
de naleving van de kinderrechten in Nederland in grote lijnen goed verloopt. 
In de eerste vijfentwintig jaar van het bestaan van het IVRK beoordeelde het 
Comité driemaal de situatie in Nederland, in 1999, 2004 en in 20097. Uit de 
beoordelingen van het Comité blijkt dat in ons land geen grove schendingen 
van het verdrag op grote schaal voorkomen, dat de met de bescherming 
van kinderen belaste instituten hun werk doen en kunnen doen en dat veel 
nationale wetgeving IVRK-compatibel is.

Dat wil niet zeggen dat er niet nog het nodige kan worden verbeterd. Zo 
is Nederland tot op heden geen partij bij het derde Facultatieve Protocol 
inzake een klachtenprocedure, staat het Nederlandse vreemdelingenrecht 
regelmatig op gespannen voet met het IVRK en is de toepassing van het IVRK 
in nationale gerechtelijke procedures weinig consistent, waardoor het voor 
individuen die zich bij de rechter beroepen op het IVRK vaak onduidelijk 
blijft of en op welke manier het IVRK door de rechter bij de oordeelsvorming 
zal worden betrokken. 

Over de doorwerking van het IVRK bij de nationale rechter gaat dit boek. 
De opgenomen artikelen belichten de manier waarop de Nederlandse 
rechter het IVRK toepast vanuit verschillende invalshoeken. Aan bod 
komen onder meer de criteria voor doorwerking van het IVRK, de 
inconsistentie die de Nederlandse rechtspraak soms vertoont bij het 
toepassen van het Verdrag en de invloed van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) en het Europees Comité voor Sociale 
Rechten (ECSR) op de nationale rechtspraak. Samen geven de artikelen 
een momentopname van de praktische toepassing van het IVRK in 
Nederland, vijfentwintig jaar na de totstandkoming van het verdrag. 
Die momentopname ziet er, kort samengevat, ongeveer als volgt uit. 
Het IVRK heeft zich een vaste, maar vooralsnog bescheiden, plaats 
weten te verwerven in de Nederlandse rechtspraak. Doorwerking via de 
Nederlandse rechter vindt slechts incidenteel plaats via het toekennen van 
rechtstreekse werking aan bepalingen uit het IVRK. De voorkeur van de 
Nederlandse rechter gaat onmiskenbaar uit naar indirecte doorwerking: 
het interpreteren van Nederlandse rechtsnormen conform het Verdrag. In 
de Nederlandse rechtspraak wordt in toenemende mate gebruik gemaakt 
van uitspraken van het EHRM en ECSR waarin Europese normen in lijn 
met het IVRK zijn geïnterpreteerd. De invloed van de uitspraken van het 
ECSR is opmerkelijk. In een periode van slechts een paar jaren hebben 
deze uitspraken de rechtspraak over bijvoorbeeld ongedocumenteerde 

7 De rapporten zijn gepubliceerd onder de nummers CRC/C/15/Add.114 (26 oktober 
1999), CRC/C/15/Add.227 (26 februari 2004) en CRC/C/NLD/CO/3 (27 maart 
2009).
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minderjarigen ingrijpend beïnvloed. Dat geldt in mindere mate ook voor de 
rechtspraak van het EHRM waarin gebruik wordt gemaakt van het IVRK. 

Is er op basis van de bevindingen uit dit boek iets zinnigs te zeggen 
over de toekomst van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak? Voor 
het vinden van een antwoord op die vraag ligt het voor de hand om 
overeenkomsten te zoeken met de geschiedenis van de receptie van andere 
mensenrechtenverdragen in de Nederlandse rechtsorde. Een uitvoerige 
studie daarvan valt buiten het bestek van dit boek en ik beperk mij tot een 
korte parallel met het in 1950 tot stand gekomen EVRM. Egbert Myjer, van 
2004 tot 2012 de Nederlandse rechter bij het EHRM, haalde nog in de jaren 
tachtig van de twintigste eeuw graag het voorbeeld aan van een Nederlandse 
rechter die een zaak waarin een beroep op het EVRM was gedaan aanhield, 
omdat hij ‘een dergelijk verdrag niet kende en het zich niet in de bibliotheek 
van zijn rechtbank bevond’.8 Hij gebruikte deze anekdote om te illustreren 
dat het geruime tijd heeft geduurd voordat het EVRM ingeburgerd was 
geraakt in de Nederlandse rechtspraak. Die inburgering lijkt inmiddels wel 
voltooid. Het EVRM heeft disciplines als het strafrecht, het familierecht, het 
vreemdelingenrecht en het sociale zekerheidsrecht diepgaand beïnvloed en is 
daarvan een vast onderdeel geworden. Daarbij heeft de – juridisch bindende 
en overvloedige – rechtspraak van het EHRM natuurlijk ook een belangrijke 
rol gespeeld. Het IVRK moet het zonder zo’n tribunaal doen. Maar ook de 
rechtspraak van het EHRM heeft zijn weg geleidelijk moeten vinden naar de 
nationale rechtspraktijk. Zo werd de eerste uitspraak van het EHRM over 
een Nederlandse zaak pas in 1976 gedaan, zesentwintig jaar na het tot stand 
komen van het EVRM.9

Ook aan het IVRK hebben Nederlandse juristen moeten wennen – een 
proces dat nog niet is voltooid. Er is sinds het inwerkingtreden van het 
Verdrag in 1995 in een groeiend aantal procedures geëxperimenteerd met 
de mogelijkheden die het Verdrag biedt en er begint zich inmiddels een heuse 
en serieuze IVRK-jurisprudentie af te tekenen. Inhoudelijk is die echter nog 
lang niet even sterk of consistent en het is mede aan de praktijk om daarin in 
de komende jaren verbetering te brengen. 

Daarbij kan geput worden uit een groeiende hoeveelheid internationale 
jurisprudentie over het IVRK. Naast de uitspraken van het EHRM en 
ECSR zullen in de toekomst waarschijnlijk ook de uitspraken in individuele 

8 E. Myjer, Dutch interpretation of the European Convention: a double system?, in: 
Protecting Human Rights: The European Dimension, studies in honour of Gérard J. 
Wiarda, Köln: Carl Heymanns Verlag 1988, p. 421-430.

9 EHRM 8 juni 1976, nos. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72 (Engel e.a. 
t. Nederland).
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klachtzaken van het Comité voor de Rechten van het Kind een grotere rol 
gaan spelen. Dat orgaan kan sinds 2014 oordelen over klachten die zijn 
ingediend op grond van het derde Facultatieve Protocol bij het IVRK. De 
geschiedenis van soortgelijke klachtenmechanismen leert dat de uitspraken 
van het Comité in klachtzaken op termijn onderdeel gaan uitmaken van 
de gangbare interpretatie van de individuele rechten uit het IVRK. Op die 
manier – geïncorporeerd in de verdragsbepalingen – zal het werk van het 
Comité in de nationale rechtspraak aan invloed kunnen winnen, ook in 
landen die zelf geen partij zijn bij het klachtenprotocol. De internationale 
klachtenprocedure zal daarnaast ook kunnen leiden tot meer nationale 
rechtspraak over het Verdrag in landen die de klachtenprocedure hebben 
aanvaard, nu het derde Facultatieve Protocol eist dat de nationale 
rechtsmiddelen zijn uitgeput voordat een klacht kan worden ingediend. Dat 
zal naar verwachting een stimulans zijn om in principiële zaken vaker een 
oordeel te vragen van de hoogste rechter. 
 
Er is in de toekomst, kortom, nog aanleiding en ruimte genoeg om creatief 
pionierswerk te verrichten en baanbrekende uitspraken te doen op het gebied 
van de rechten van het kind. Daarbij kan door juristen uit alle disciplines 
worden voortgebouwd op het fundament dat in de rechtspraak de afgelopen 
vijfentwintig jaar is gelegd en dat in de volgende artikelen wordt besproken. 
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Onduidelijkheid over de rechtstreekse werking van 
kernbepalingen van het VN-kinderrechtenverdrag 
leidt tot rechtsonzekerheid

1. Inleiding

In een veelbesproken uitspraak van 20 oktober 2009 bepaalde het Europees 
Sociaal Comité dat Nederland het Europees Sociaal Handvest (ESH) schond 
door uitgeprocedeerde illegale kinderen geen onderdak en verzorging te 
verschaffen maar op straat te zetten wanneer zij niet naar hun land van 
herkomst kunnen terugkeren.10 

In het kielzog van deze uitspraak werd sinds 2010 een groot aantal 
Nederlandse rechtszaken gevoerd met als inzet de plicht van de overheid 
om opvang te verschaffen aan uitgeprocedeerde illegale kinderen.11 In veel 
van deze zaken werd behalve op de bepalingen van het ESH, ook een beroep 
gedaan op het IVRK als grondslag voor de zorgplicht van de autoriteiten. 
Daarbij kwam de vraag aan de orde of, en in hoeverre, de bepalingen van het 
IVRK rechtstreeks doorwerken in de Nederlandse rechtsorde.

Een helder en consequent antwoord op die vraag heeft de Nederlandse 
rechtspraak echter niet gegeven. Integendeel, de jurisprudentie is op dit punt 
onduidelijk en inconsequent. Het komt regelmatig voor dat in vergelijkbare 
zaken door de ene rechter wel rechtstreekse werking wordt aangenomen 
en door de ander niet. Dit leidt tot rechtsonzekerheid, wekt de schijn van 
willekeur en staat op gespannen voet met het leerstuk van de rechtstreekse 
werking.

Hieronder komen drie artikelen van het IVRK aan de orde, die wat hun 
doorwerking betreft tot niet-eenduidige jurisprudentie hebben geleid. 
Vervolgens wordt aangetoond dat het standpunt dat zij niet rechtstreeks 
zouden werken niet langer houdbaar is. Het betreft artikel 2 IVRK (non-
discriminatie), 3 lid 1 IVRK (primaat van het belang van het kind) en artikel 
9 lid 1 en 3 IVRK (verbod van scheiding van en recht op omgang met ouders). 
Deze artikelen bevatten fundamentele beginselen, die tot de kern van het 

10 ECSR, 20 oktober 2009, no. 47/2008 (DCI t. Nederland). De uitspraak wordt in een 
van de andere artikelen in deze bundel besproken.

11 Voor een recent voorbeeld: Gerechtshof ’s-Gravenhage, 11 januari 2011, LJN: 
BO9924.
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verdrag mogen worden gerekend en specifiek gericht zijn op de bescherming 
van het belang van het kind. Ze kunnen daardoor een belangrijke aanvullende 
rol spelen bij de bescherming van het kind in procedures voor de Nederlandse 
rechter. Duidelijkheid over hun doorwerking is dus van groot belang. 

2. Rechtstreekse werking van het IVRK

In ons constitutionele systeem bepaalt Nederlandse rechter of een 
internationaalrechtelijke norm rechtstreekse werking heeft.12 Daarbij 
moet de rechter, volgens artikel 93 van de Grondwet en volgens vaste 
jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, letten op de bedoelingen van de verdragsluitende partijen en 
op de inhoud van de verdragsbepaling. Met de opvatting van de Nederlandse 
wetgever kan de rechter rekening houden, maar doorslaggevend is deze 
opvatting niet.13

Partijbedoelingen
Bij de totstandkoming van het IVRK hebben de verdragsluitende partijen zich 
niet expliciet uitgelaten over rechtstreekse werking die het verdrag zou moeten 
hebben.14 Nederland heeft ook geen voorbehouden met die strekking gemaakt. 
De rechter is zodoende aangewezen op de interpretatie van de tekst van het 
verdrag. Daarbij kan hij te rade gaan bij de Memorie van Toelichting (MvT) bij 
de Goedkeuringswet IVRK15, waarin door de wetgever wordt erkend dat een 
groot aantal bepalingen uit het verdrag mogelijk rechtstreekse werking heeft. 

Jurisprudentie
In 2003 verscheen een onderzoek naar de doorwerking van het IVRK in 
de Nederlandse rechtspraak van 1995 tot 2001.16 Het concludeerde dat 
de rechtspraak wisselend oordeelt over de rechtstreekse werking van de 
ingeroepen verdragsartikelen.17 Een hierop voortbouwende inventarisatie 
van de jurisprudentie van 2002 tot 2005 komt tot vergelijkbare conclusies.18 

12 Vgl. het standpunt van de regering bij de grondwetsherziening van 1983: Handelingen 
TK 1979/1980 p. 4441 en J.W.A. Fleuren, Een ieder verbindende bepalingen van 
verdragen, Boom, Den Haag 2004, p 309-310.

13 HR 30 mei 1986, NJ 1986, 688 (Spoorwegstaking); HR 18 april 1995, NJ 1995, 619; 
ABRvS, 15 september 2004, LJN: AR2181. 

14 S. Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, 
Kluwer, Den Haag 1999.

15 TK 1992-1993, 22 855 (R1451), nr. 3.
16 G.C.A.M. Ruitenberg, Het Internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse 

rechtspraak, Amsterdam, SWP, 2003. 
17 Id Hst 6.
18 M.L. van Emmerik, Toepassing van het Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse 

rechtspraak, NJCM-Bulletin, 30 (2005) 6, p. 700-716.
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Beide onderzoeken signaleren een toename van het aantal zaken waarin 
het IVRK wordt ingeroepen, maar stellen ook vast dat de rechter vaak niet 
expliciet ingaat op de vraag naar rechtstreekse werking ervan. Een snelle blik 
op de rechtspraak na 2005 laat zien dat deze bevindingen nog steeds actueel 
zijn. 

Artikel 2 IVRK
Artikel 2 IVRK bevat de verplichting van staten om niet te discrimineren bij 
het toepassen van de bepalingen van het verdrag. Het bepaalt: 

1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen 
de in het Verdrag omschreven rechten voor ieder kind onder hun 
rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht 
ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 
nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, 
geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder 
of wettige voogd.
2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te 
waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van 
discriminatie of bestraffing op grond van de omstandigheden of de 
activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de 
ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.

Non-discriminatiebepalingen met vergelijkbare inhoud zijn te vinden in 
de grondwet en een aantal mensenrechtenverdragen.19 In de MvT bij de 
goedkeuringswet IVRK wordt expliciet voorzien in de rechtstreekse werking 
van bepalingen van het IVRK die dergelijke “rechten betreffen, die in andere 
verdragen zijn vervat in bepalingen ten aanzien waarvan rechtstreekse 
werking mogelijk moet worden geacht of reeds is vastgesteld”.20 

Rechtstreekse werking van artikel 2 IVRK is in de Nederlandse rechtspraak 
regelmatig aanvaard. Representatief is een uitspraak uit 2006 van de 
Centrale Raad van Beroep, waarin de raad oordeelde dat artikel 2 lid 1 
IVRK een rechtsreeks werkende verdragsbepaling is, nu het gaat ‘om een 
onvoorwaardelijk en nauwkeurig bepaalbaar subjectief recht op non-
discriminatie, op één lijn te stellen met de in artikel 14 van het EVRM 
en artikel 26 van het IVBPR neergelegde non-discriminatiebepalingen, 
welke bepalingen rechtstreekse werking hebben.’21 Hiermee vergelijkbare 
opvattingen zijn ook te vinden in beslissingen van andere rechters.22 Een 

19 Artikel 1 Gw, artikel 2 lid 1 IVBPR, artikel 2 lid 2 IVESCR; 
20 MvT, p 8-9
21 CRvB, 24 januari 2006, LJN: AV0197. 
22 Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 februari 2005, LJN: AS6592; Gerechtshof Amsterdam, 

29 september 2005, no. 767/05, MigratieWeb ve06001170.
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aparte positie neemt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State in. In een aantal uitspraken heeft de afdeling bepaald dat het artikel niet 
rechtstreeks werkt.23 In sommige zaken heeft de afdeling de norm uit het artikel 
wel als toetsingsmaatstaf gebruikt. Daarbij heeft de afdeling echter een eigen 
invulling gegeven aan het discriminatieverbod uit het artikel en bepaald dat 
dat niet in de weg staat aan het maken van onderscheid tussen kinderen van 
ouders met een verblijfsrecht en kinderen van ouders zonder verblijfsrecht.24 
Deze interpretatie verdraagt zich echter niet met de tekst en bedoeling van 
het artikel. Voorstellen om illegale kinderen van het discriminatieverbod 
van artikel 2 uit te sluiten zijn in het onderhandelingsproces dat aan het 
aannemen van het IVRK voorafging expliciet verworpen.25 

Art 3 lid 1 IVRK
Artikel 3 lid 1 IVRK draagt het de autoriteiten op om bij alle maatregelen 
betreffende kinderen de belangen van het kind voorop te stellen. De tekst 
luidt: 

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden 
genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk 
welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of 
wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste 
overweging.

Bepalingen met vergelijkbare inhoud en strekking zijn een vrij algemeen 
verschijnsel in het Nederlandse recht, met name in het jeugdrecht en het 
personen- en familierecht.26 De rechtspraak oordeelt echter verdeeld 
over de rechtstreekse werking van artikel 3 IVRK.27 Volgens de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State bevat artikel 3 ‘gelet op haar 
formulering, geen norm die vatbaar is voor rechtstreekse toepassing door de 
rechter, aangezien zij niet voldoende concreet is voor zodanige toepassing 
en derhalve nadere uitwerking behoeft in nationale wet- en regelgeving’.28 In 
andere zaken laat de Afdeling uitdrukkelijk in het midden of er sprake is van 
rechtstreekse werking.29

23 ABRvS, 9 april 2008, LJN: BC9087.
24 ABRvS, 12 april 2007, LJN: BA 3394.
25 Detrick, p. 86 e.v.; Zie ook M. Blaak e.a. (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht,  

2e druk, Leiden, Defence for Children, 2012, p. 138 e.v.
26 Vgl. de Wet op de jeugdzorg (Stb. 2004, 306) en de artikelen 250, 253t, 254, 269 lid 

1, 283 lid 3 en 377a Boek 1 BW.
27 Ruitenberg, p. 188-189.
28 ABRvS, 12 april 2007, LJN: BA3394; ABRvS, 13 oktober 2010, LJN: BO0794.
29 Bijv. ABRvS, 15 oktober 2010, LJN: BO1560.
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In een recente bijstandszaak bepaalde de CRvB dat artikel 3 IVRK niet 
rechtstreeks werkt.30 In een aantal eerdere zaken had de CRvB juist 
aanvaard dat het artikel aan de staat specifieke verplichtingen jegens illegale 
minderjarige vreemdelingen kan opleggen.31 Hoewel de raad de term niet 
expliciet gebruikte, suggereren die uitspraken op zijn minst het bestaan van 
rechtstreekse werking. 

De lagere rechtspraak is uitgesprokener. De Haagse rechtbank oordeelde 
in 2004 bijvoorbeeld: ‘De rechtbank stelt voorop dat artikel 3 van het 
IVRK als kernbepaling van het verdrag naar zijn aard, inhoud en strekking 
rechtstreekse werking heeft’, een oordeel dat in veel recente rechtspraak is 
terug te vinden.32 In scherp contrast daarmee staat echter een beschikking van 
het Haagse gerechtshof uit 2009, dat stelt dat artikel 3 IVRK ‘rechtstreekse 
werking ontbeert zodat aan een beroep daarop geen rechtsgevolgen kunnen 
worden verbonden’.33 

Artikel 9 lid 1 en 3 IVRK
Artikel 9 lid 1 IVRK bevat het recht van kinderen om niet te worden 
gescheiden van hun ouders, tenzij dat in het belang van het kind noodzakelijk 
is. Artikel 9 lid 3 IVRK bepaalt dat een kind recht heeft op regelmatig en 
direct contact met ouders. De tekst luidt:

1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden 
van of haar zijn ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, 
onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke toetsing, 
in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke 
procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van 
het kind [..].
 
3. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een 
ouder of beide ouders is gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke 
betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden, 
tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.

30 CRvB, 2 november 2010, LJN: BO3025
31 CRvB, 20 juli 2010, LJN: BN3318. 
32 Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 mei 2004, LJN: AP0068; Rechtbank Groningen, 23 

oktober 2006 LJN: AZ0759; Rechtbank Maastricht, 6 juli 2010, LJN: BN2472; 
Gerechtshof Leeuwarden, 3 juni 2010 (LJN: BN2078) .

33 Gerechtshof ’s-Gravenhage, 25 november 2009, LJN: BK4259. Doorwerking wel 
aangenomen: Gerechtshof ’s-Gravenhage, 6 juni 2007 (LJN: BA9040) en 16 juli 
2008 (LJN: BG6759).
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Bepalingen met vergelijkbare inhoud en strekking als artikel 9 lid 1 en 3 zijn 
te vinden in het Nederlandse personen- en familierecht.34 De MvT bij de 
Goedkeuringswet IVRK zegt niets over de rechtstreekse werking van artikel 
9 lid 1, maar gaat uit van rechtstreekse werking van in ieder geval artikel 9 lid 
3, opnieuw wegens overlap met andere mensenrechtenverdragen.35

 
In de Nederlandse rechtspraak is de rechtstreekse werking van artikel 
9 wisselend wel en niet aanvaard, waarbij niet altijd duidelijk wordt om 
welk onderdeel van het artikel het gaat.36 In een aantal uitspraken heeft 
de Afdeling bestuursrechtspraak zich op het standpunt gesteld dat het 
artikel niet rechtstreeks werkt.37 Ook andere rechters hebben geoordeeld 
dat aan artikel 9 geen zelfstandig beroepsrecht voor een minderjarige kan 
worden ontleend.38 Daartegenover staat bijvoorbeeld een oordeel van de 
Haagse rechtbank uit 2007, die oordeelde dat artikel 9 ‘dusdanig concreet 
is geformuleerd dat de hierin vervatte norm vatbaar is voor rechtstreekse 
toepassing door de rechter.’39 

3. Casuïstiek versus consistentie

Er is in de literatuur gepoogd de inconsistentie van de rechtspraak te verklaren. 
Zo is gezegd dat het IVRK nog zou moeten inburgeren in de Nederlandse 
rechtscultuur.40 Met het verstrijken van de tijd is de overtuigingskracht 
van dit argument echter afgenomen. Een andere mogelijke – en ernstiger – 
oorzaak is gegeven door hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer in 
zijn onderzoek naar de rechtsvinding van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in vreemdelingenzaken.41 Spijkerboer noemde die 
rechtsvinding ‘innerlijk inconsistent’, ingegeven door een politieke agenda en 
gericht op het beperken van de rechterlijke toets van het vreemdelingenbeleid. 
Als hij het bij het rechte eind had, dan zou dat de terughoudendheid van 
de Afdeling bij het aannemen van rechtstreekse werking, in ieder geval in 
vreemdelingenzaken, geheel of ten dele kunnen verklaren.

34 Vgl. artikel 1:254 en 1:377a BW.
35 Onder meer artikel 8 EVRM en 23 IVBPR; MvT, p. 9.
36 Vgl. Ruitenberg, p. 195-197.
37 ABRvS, 9 april 2008, LJN: BC9087.
38 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12 maart 2007, LJN: BA3928.
39 Rb ’s-Gravenhage, zp Dordrecht, 15 maart 2007, LJN: BA1321, Rechtbank Haarlem, 

15 maart 2007, no 339011 (ongepubliceerd).
40 Ruitenberg p. 215; Van Emmerik p. 716.
41 T.P. Spijkerboer, De Afdeling en de rechtsstaat, NJB 42 (2002), p. 2082-2088. Zie ook 

T.P. Spijkerboer De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en kinderrechten 
in het vreemdelingenrecht, in: C.J. Forder (red.), Rechterlijke creativiteit en de rechten 
van het kind, Den Haag: Boom 2013, pp. 67-79.
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Wat er van deze verklaringen zij, het is helder dat de huidige rechtspraak 
inzake het IVRK een zeer onwenselijke rechtsonzekerheid en -ongelijkheid 
tot gevolg heeft, waar met name het rechtzoekende kind de dupe van is. Om 
dat te voorkomen dient een duidelijk standpunt te worden ingenomen over 
de rechtstreekse werking van het IVRK. 

Wat de hier besproken artikelen 2 lid 1, 3 lid 1 en 9 lid 1 en 3 IVRK betreft 
zou dat standpunt zonder meer moeten luiden dat de artikelen altijd 
rechtstreeks werken. In de eerste plaats omdat deze verdragsbepalingen 
een ondubbelzinnige norm bevatten die als concrete toetsingsmaatstaf kan 
worden gebruikt. De lezer kan zelf oordelen door middel van een eenvoudige 
tekstuele analyse van de hierboven afgedrukte tekst. Daarnaast komt de 
inhoud van deze artikelen overeen met andere bepalingen van internationaal 
en nationaal recht waarvan de rechtstreekse werking niet ter discussie staat. 
Hoogstens breiden de IVRK-artikelen de bescherming van de belangen van 
het kind ten opzichte van deze andere bepalingen nog op enkele concrete 
punten uit. Maar dat kan geen reden zijn om ze niet als objectief recht te 
kwalificeren.

In de tweede plaats is het moeilijk vol te houden dat een norm van 
internationaal recht afwisselend wel en geen rechtstreekse werking heeft. 
De tekst van artikel 93 Grondwet suggereert ook iets anders, namelijk dat 
bepalingen van internationaal recht steeds in twee categorieën te verdelen 
zijn: bepalingen die rechtstreeks werken en bepalingen die dat niet doen. 
In zijn standaardwerk over doorwerking van verdragen spreekt Fleuren in 
dit verband van de dichotome benadering. Daartegenover plaatst Fleuren de 
contextuele benadering van de rechtstreekse werking.42 In die benadering 
is de rechtstreekse werking afhankelijk van factoren als de feitelijke 
omstandigheden van het geval, de relevante overige regelgeving en de 
opvatting die een rechter in een concreet geval heeft over zijn bevoegdheden 
en constitutionele positie ten opzichte van de wetgever of het bestuur.

De onwenselijke uitkomst waartoe een dergelijke van omstandigheden 
afhankelijke benadering kan leiden wordt duidelijk wanneer een vergelijking 
wordt gemaakt met bijvoorbeeld het EVRM of bepalingen van nationaal 
recht. Het is moeilijk voorstelbaar dat een rechter zou oordelen dat artikel 9 
lid 1 EVRM – dat de vrijheid van meningsuiting beschermt – rechtstreekse 
toepassing mist en niet kan worden ingeroepen door opgepakte 
demonstranten tegen het asielbeleid, maar wel door bijvoorbeeld de 
teleurgestelde deelnemers aan een verboden betoging voor de aanleg van een 
tweede Coentunnel. Even onacceptabel zou het gevonden worden wanneer 
het de slachtoffers van een ernstige milieuvervuiling soms wel en soms niet 

42 Fleuren, p. 68-70.
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door de rechter zou worden toegestaan hun vordering tot schadevergoeding 
te baseren op artikel 6:162 BW.

De rechtsonzekerheid en het risico van willekeur zijn bij een casusafhankelijke 
benadering te groot. Alleen dat zou al voldoende reden moeten zijn om voor 
de benadering te kiezen die stelt dat een regel steeds rechtstreeks werkend is of 
niet. Daarmee is niet gezegd dat het altijd eenvoudig zal zijn om een tweedeling 
tussen wel en niet rechtstreeks werkende normen te maken. In het geval van de 
in dit artikel besproken bepalingen van het IVRK is dat echter in het geheel niet 
problematisch, nu zij al regelmatig als rechtstreeks werkend zijn bestempeld. 
Een ander nadeel van een dichotome aanpak is dat het een risico van verstarring 
in zich bergt, maar ook dat lijkt geen reëel risico in het geval van de besproken 
bepalingen van het IVRK. Deze bepalingen bevatten dermate fundamentele 
onderdelen van het kinderbeschermingsrecht dat het niet waarschijnlijk lijkt dat 
deze regels op korte termijn hun relevantie zullen verliezen. Bovendien begint 
het echte juridische handwerk natuurlijk pas nadat is komen vast te staan dat een 
regel van internationaal recht rechtreeks werkt. Dan komt immers de vraag aan 
de orde of en hoe die regel van internationaal recht in het voorliggende geval kan 
worden toegepast en moet worden geïnterpreteerd. Dat zou een interessantere 
jurisprudentie opleveren dan nu het geval is.

4. Tot slot

De frequentie waarmee voor de Nederlandse rechter een beroep op het IVRK 
wordt gedaan vertoont een stijgende lijn. De rechtspraak met betrekking tot 
de rechtstreekse werking is helaas uiterst inconsistent gebleven. Een laatste 
voorbeeld: op 25 juni 2010 bepaalde de Haagse rechtbank dat het IVRK 
geen rechtstreekse werking heeft.43 Korte tijd later paste dezelfde rechtbank 
bepalingen van het verdrag rechtstreeks toe,44 terwijl enige maanden 
daarvoor de rechtbank zich niet uit wilde laten over doorwerking van het 
IVRK wegens ‘de niet uitgekristalliseerde discussie’ daarover.45 Iedereen 
begrijpt hoe onwenselijk deze situatie is. Het onvoorwaardelijk aanvaarden 
van rechtstreekse werking van – in ieder geval – de artikelen 2, 3 en 9 IVRK 
ligt zeer voor de hand. Dat doet niet alleen recht aan de belangen van het 
rechtzoekende kind, maar maakt ook een einde aan een rechtsonzekerheid 
en ongelijkheid die al sinds de inwerkingtreding van het verdrag in 1995 
bestaat en die in de rechtspraak tot op heden voortduurt. 

[Een eerdere versie van dit artikel verscheen in het Nederlands Juristenblad, NJB 2011, 
nr 4]

43 Rechtbank ‘s-Gravenhage, zp Amsterdam, 25 juni 2010. LJN: BM9523.
44 Id., 15 december 2010, LJN: BQ1750.
45 Id., 15 september 2010, LJN: BN8404.
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Doorwerking van het IVRK: de wetgever geeft het 
voorbeeld

1. Inleiding

Het IVRK heeft zich een steeds vaster plaats in de Nederlandse rechtspraktijk 
verworven. Afgaand op de gepubliceerde uitspraken waarin iets over het 
verdrag wordt gezegd, wordt met grote regelmaat voor de Nederlandse 
rechter een beroep op het IVRK gedaan. Dat gebeurt vooralsnog met 
wisselend en onvoorspelbaar succes voor de rechtzoekenden. Voor hen is 
het vaak afwachten of de rechter de ingeroepen artikelen van het IVRK als 
zelfstandige beslisnorm zal gebruiken. De rechtspraak op dat vlak is niet 
altijd even consistent. Het komt regelmatig voor dat in vergelijkbare zaken 
de ene rechter wel en een andere geen rechtstreekse werking van een IVRK-
bepaling aanneemt.46 Dit leidt tot rechtsonzekerheid, wekt de schijn van 
willekeur en staat op gespannen voet met het leerstuk van de rechtstreekse 
werking. 

Deze onzekere situatie is in veel gevallen volstrekt onnodig. Van veel artikelen 
van het IVRK is het al sinds het van kracht worden van het verdrag zeer 
aannemelijk dat ze in de Nederlandse rechtsorde zelfstandig als objectief 
recht kunnen functioneren. Bedoeld zijn de verdragsartikelen waarvan de 
wetgever de rechtstreekse werking expliciet heeft genoemd in de Memorie 
van Toelichting bij de Goedkeuringswet van het IVRK (hierna: de MvT).47 
Het gaat om een niet gering aantal artikelen: artikel 5; artikel 7 lid 1; artikel 
8; artikel 9 lid 2, 3 en 4; artikel 10 lid 1; artikel 12 lid 1 en 2; artikel 13; artikel 
14; artikel 15; artikel 16; artikel 30; artikel 37 en artikel 40 lid 2 IVRK.48 
Dit artikel analyseert de jurisprudentie met betrekking tot deze artikelen 
en inventariseert in hoeverre de rechtspraak rekening heeft gehouden met 
de standpunten van de wetgever over rechtstreekse werking. Een dergelijke 

46 Zie G.C.A.M. Ruitenberg, Het Internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse 
rechtspraak, Amsterdam: SWP 2003 en De uitdaging van het kinderrechtenverdrag voor 
de Nederlandse rechtspraak, FJR 2004, p. 30-35; M.L. van Emmerik, Toepassing van 
het Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak, NJCM-Bulletin, 30 (2005) 6, 
p. 700-716; Den Haag 1999; Zie ook M. Blaak e.a. (red.), Handboek Internationaal 
Jeugdrecht, 2e druk, Leiden: Defence for Children 2012, Hst 1, en G.J.W. Pulles, 
Onduidelijkheid over de rechtstreekse werking van kernbepalingen van het VN-
kinderrechtenverdrag, NJB 4 (2011) p. 231-324. 

47 Kamerstukken II, 1992-1993, 22 855 (R1451), nr. 3.
48 Id., p. 8-9. Ten aanzien van  artikel 37 en 40 heeft Nederland een voorbehoud gemaakt; 

artikel 2 van de Goedkeuringswet, Stb 1994, 862.
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inventarisatie ontbrak tot op heden aan de literatuur.49 Het is de bedoeling 
van dit artikel om de bestaande onderzoeken aan te vullen en een bijdrage te 
leveren aan verdere rechtsontwikkeling op dit gebied.

De opzet van dit stuk is als volgt. Na een aantal inleidende opmerkingen over 
rechtstreekse werking volgt een overzicht van de rechtspraak per artikel. 
Er zal worden stilgestaan bij een verklaring voor de uitkomsten van dat 
onderzoek, waarna in de conclusie een aantal praktische aanbevelingen zal 
worden gedaan.

2. Rechtstreekse werking 

In ons constitutionele systeem bepaalt de rechter of een internationaal-
rechtelijke norm rechtstreekse werking heeft.50 Artikel 93 van de Grondwet 
spreekt in dat verband van bepalingen ‘die naar haar inhoud eenieder kunnen 
verbinden’. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) moet de rechter bij 
het beoordelen of een verdragsbepaling eenieder verbindend is in de eerste 
plaats letten op de bedoelingen van de verdragsluitende partijen en op de 
inhoud van de verdragsbepaling zelf.51 

Hoewel de rechter daartoe geen plicht heeft, kan hij ook met de opvatting 
van de Nederlandse wetgever rekening houden. Die zijn in het geval van 
het IVRK terug te vinden in de MvT. Het belang van opvattingen van de 
wetgever wordt in de MvT als volgt samengevat: ‘Uiteindelijk bepaalt de 
Nederlandse rechter of een … bepaling rechtstreekse werking heeft of niet. 
De nationale wetgever kan natuurlijk wel de helpende hand in dezen bieden 
en aanwijzingen geven.’52 Uit het hierna volgende jurisprudentieoverzicht 
blijkt dat de Nederlandse rechter van die helpende hand niet altijd gebruik 
heeft gemaakt.

3. De artikelen in de rechtspraak

Hieronder volgt een artikelsgewijze inventarisatie van de recente rechtspraak 
van rechtbanken, gerechtshoven, de ABRvS, de Centrale Raad van Beroep 

49 Naast de al genoemde literatuur wordt hier met name verwezen naar het uitgebreide 
onderzoek van het Centre for Children’s Rights Amsterdam: J.H. de Graaf e.a.: 
‘De toepassing van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de 
Nederlandse rechtspraak’ , Nijmegen: Ars Aequi Libri 2012.

50 J.W.A. Fleuren, Een ieder verbindende bepalingen van verdragen, Den Haag: Boom, 
2004, p 309-310.

51 HR 30 mei 1986, NJ 1986, 688 (Spoorwegstaking); HR 18 april 1995, NJ 1995, 619; 
ABRvS, 15 september 2004, LJN: AR2181. 

52 MvT, p. 8
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(CRvB) en de Hoge Raad.53 Daarbij is een aantal beperkingen aangebracht. 
In de eerste plaats inhoudelijk. Alleen uitspraken waarin de rechter zich 
uitlaat over ingeroepen artikelen zijn in het onderzoek betrokken. Dat zijn 
overigens vaak zaken waarbij uitdrukkelijk in het midden wordt gelaten of 
een verdragsartikel rechtstreekse werking heeft. In dergelijke uitspraken 
vindt men niet zelden zinsneden als ‘nog daargelaten of voormelde artikelen 
in onderhavige zaak rechtstreekse werking hebben’ of ‘voor zover de 
artikelen … het IVRK al rechtstreekse werking hebben, deze artikelen er 
niet toe kunnen leiden dat…’.54 Zaken waarin de rechter een bespreking van 
een beroep op het IVRK geheel achterwege laat zijn niet opgenomen. In de 
tweede plaats beperkt dit artikel zich vooral tot uitspraken van de afgelopen 
vijf jaar. Voor een uitgebreider jurisprudentieoverzicht ontbreekt hier de 
ruimte. Daar komt bij dat er al uitstekende overzichten zijn gepubliceerd 
waarin ook de oudere jurisprudentie wordt besproken.55

Artikel 5 IVRK
Dit artikel verplicht de staat de rechten en verantwoordelijkheden van ouders 
en familie te eerbiedigen ten aanzien van de begeleiding van het kind.

Het artikel is ingeroepen in vreemdelingenzaken, sociale zekerheidszaken 
en procedures op het gebied van het personen- en familierecht. Het artikel 
vervult een weinig prominente rol in de jurisprudentie. De rechtspraak 
heeft regelmatig uitdrukkelijk in het midden gelaten of het rechtstreekse 
werking heeft.56 Een uitzondering vormt de rechtspraak van de CRvB. In 
verschillende uitspraken heeft de CRvB geoordeeld dat aan artikel 5 geen 
rechtstreekse werking toekomt.57 

Artikel 7 lid 1 IVRK
Het artikel bepaalt dat een kind recht heeft op een naam, een nationaliteit en 
het recht zijn ouders te kennen en door hen te worden verzorgd.

Ook ten aanzien van dit artikel geldt dat de rechtspraak de neiging heeft 
zich niet expliciet uit te laten over rechtstreekse werking, met name in 
vreemdelingenzaken.58 Er zijn sprekende uitzonderingen. Zo oordeelde 

53 De rechtspraak van het College van beroep voor bedrijfsleven kon gezien het 
werkterrein van deze instantie buiten beschouwing blijven.

54 Zie bijvoorbeeld Rb ’s-Gravenhage, 11 augustus 2005, LJN: AU2937 (inzake artikel 
5 en 9 IVRK).

55 Zie de elders in dit artikel aangehaalde literatuur.
56 Zie bijvoorbeeld Rb ‘s-Gravenhage, 11 augustus 2005, LJN: AU2937 en Rb Zwolle, 

17 mei 2010, LJN: BM5559.
57 CRvB 12 juni 2007, LJN: BA7026 en 29 juni 2010, LJN: BM9795.
58 Hof ’s-Gravenhage 22 september 2010, LJN: BN8164 en 26 oktober 2011, 

LJN: BU6052.
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de Zutphense rechtbank in een zaak over gerechtelijke vaststelling van 
vaderschap en verwijzend naar de MvT: 

‘Gelet op de aard, de inhoud, de strekking en de formulering van artikel 7 
IVRK komt daaraan rechtstreekse werking toe. Ook uit de wetsgeschiedenis 
van de Rijkswet tot Goedkeuring van het Verdrag blijkt dat rechtstreekse 
werking mogelijk is … Dat betekent dat artikel 7 IVRK zonder een uitwerking 
in nadere wetgeving kan worden toegepast, zo nodig met het buiten toepassing 
laten van bepalingen van nationaal recht die daarmee strijdig zijn.’ 59

Tot een vergelijkbaar oordeel kwamen ook andere rechters in procedures op 
het gebied van het personen- en familierecht.60 Daar tegenover staat een wat 
oudere uitspraak van de CRvB in een bijstandszaak, die oordeelde dat artikel 
7 ‘niet behoort tot de in de artikelen 93 en 94 van de Grondwet bedoelde 
bepalingen die naar inhoud een ieder kunnen verbinden’.61

Artikel 8 IVRK 
Artikel 8 verplicht de staat de identiteit van het kind te beschermen of 
herstellen. Tot die identiteit behoren onder meer de naam, de nationaliteit 
en familiebanden.

Een beroep op deze bepaling is met name regelmatig aan de orde in personen- 
en familierechtelijke procedures. Ook in het vreemdelingenrecht wordt het 
ingeroepen. De rechtspraak is in beide gevallen weinig consistent. De meeste 
rechters neigen er ook hier naar om zich niet uit te spreken over rechtstreekse 
werking.62 In een aantal gevallen is echter ook uitdrukkelijk bepaald dat 
het artikel ‘niet een ieder verbindt en zich derhalve niet voor rechtstreekse 
toepassing door de rechter leent.’63

Artikel 9 lid 2, lid 3 en lid 4 IVRK
Deze artikelleden bevatten bepalingen over het recht van elk kind op 
persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders.

Artikel 9 IVRK verwoordt het voor een kind zo belangrijk geachte recht 
op contact met zijn ouders. Het is in dat opzicht te beschouwen als een van 
de kernbepalingen van het verdrag. Op het artikel wordt regelmatig een 

59 Rb. Zutphen 13 maart 2008, LJN: BC8019
60 Rb ’s-Gravenhage, 26 Juli 2010, LJN: BN2775 en Rb Groningen, 2 augustus 2011, 

LJN: BS7594.
61 CRvB, 8 oktober 2002, LJN: BR0821.
62 Rb. ’s-Gravenhage 8 april 2011, LJN: BQ0708; Gerechtshof ’s-Gravenhage 

22 september 2010, LJN: BN8164; Gerechtshof Leeuwarden, 22 maart 2011, 
LJN: BQ5069.

63 Vzr Rb. ’s-Gravenhage, 14 oktober 2011, LJN: BU8368.
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beroep gedaan in procedures op alle rechtsgebieden. In de rechtspraak is de 
rechtstreekse werking van artikel 9 wisselend wel en niet aanvaard, waarbij 
niet altijd duidelijk wordt om welk onderdeel van het artikel het gaat. In 
een aantal uitspraken heeft de ABRvS zich op het standpunt gesteld dat 
het artikel niet rechtstreeks werkt.64 In recentere vreemdelingrechtelijke 
uitspraken lijkt de Afdeling daarop terug te komen en wordt rechtstreekse 
werking met zoveel woorden in het midden gelaten.65 

Ook andere rechters hebben geoordeeld dat aan artikel 9 geen zelfstandig 
beroepsrecht voor een minderjarige kan worden ontleend.66 In een groter 
aantal zaken voor verschillende rechters blijft een oordeel over rechtstreekse 
doorwerking achterwege, onder meer op het gebied van de sociale zekerheid 
en het personen- en familierecht.67 Tegenover al deze terughoudendheid staat 
een klein aantal andersluidende oordelen. Bijvoorbeeld dat van de Haagse 
rechtbank die in een zaak over de ongewenstverklaring van een buitenlandse 
moeder wiens kind in een Nederlands pleeggezin zat, oordeelde dat artikel 
9 ‘dusdanig concreet is geformuleerd dat de hierin vervatte norm vatbaar is 
voor rechtstreekse toepassing door de rechter.’68 

Artikel 10 lid 1 IVRK
Het artikel verplicht staten om aanvragen om toelating of uitreizen van 
een kind of van zijn ouders voor gezinshereniging, met welwillendheid, 
menselijkheid en spoed te behandelen. Een dergelijke aanvraag mag geen 
nadelige gevolgen hebben voor de aanvragers en hun familieleden.69

Het ligt voor de hand dat op dit artikel regelmatig een beroep gedaan wordt 
in het vreemdelingenrecht in zaken over gezinshereniging. De rechtspraak 
heeft in het midden gelaten of het artikel rechtstreekse werking heeft.70 
Oorzaak lijkt onder meer de uitgebreide rechtspraak over artikel 8 EVRM te 

64 ABRvS, 9 april 2008, LJN: BC9087.
65 ABRvS 5 april 2012, LJN: BW2893, 7 februari 2012, LJN: BV3716, 20 juli 2011, 

LJN: BR3825.
66 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 12 maart 2007, LJN: BA3928.
67 Rb. Amsterdam 22 december 2010, LJN: BP7642; Rb. ’s-Gravenhage 28 maart 2011, 

LJN: BQ0062; Hof ’s-Gravenhage 22 september 2010, LJN: BN8164; CRvB 11 juni 
2009, JB 2009, 202 en 15 april 2010, JWWB 2010, 143.

68 Rb ’s-Gravenhage, 15 maart 2007, LJN: BA1321. In vergelijkbare zin: Rb Haarlem, 
15 maart 2007, no 339011 (ongepubliceerd); Rb. ’s-Gravenhage 15 maart 2007, 
LJN: BA1321en 23 juli 2010, LJN: BN5950.

69 De MvT spreekt van rechtstreekse werking van ‘artikel 10, eerste lid, tweede volzin’ 
welke zin voorschrijft dat een aanvraag geen nadelige gevolgen mag hebben. De MvT 
omschrijft het beschermde recht echter veel ruimer, namelijk als het ‘recht zich vrijelijk 
te verplaatsen‘. Dat duidt ook op de andere onderdelen van artikel 10. 

70 ABRvS 9 februari 2009, JV 2009/151; Rb. ’s-Gravenhage, 21 oktober 2009, 
LJN: BK5782; 24 juni 2011, LJN: BR0696,.
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zijn (inzake het recht op onder meer familie- en gezinsleven) waar de rechter 
op het gebied van gezinshereniging uit kan putten. Zo oordeelde de Haagse 
rechtbank in een zaak over de weigering van de staat om de moeder van een 
minderjarige verblijf in Nederland toe te staan, dat artikel 10 IVRK ‘geen 
aanspraak in het leven roept die verder strekt dan artikel 8 EVRM.71

Artikel 12 lid 1 en 2 IVRK
Dit artikel bepaalt dat ieder kind recht heeft zijn mening vrij te vormen en 
te uiten in aangelegenheden die het kind betreffen. Aan die mening moet 
passend belang worden gehecht, onder meer in gerechtelijke procedures 
waarin het kind betrokken is.

Hoewel het spreekrecht in gerechtelijke procedures in de praktijk regelmatig 
aanleiding is voor discussie, speelt artikel 12 in de jurisprudentie een 
beperkte rol. Een beroep op het artikel wordt met name gedaan in zaken 
op het gebied van het personen- en familierecht, vreemdelingenrecht en 
strafrecht. De lagere rechtspraak toetst zo nu en dan indirect aan het artikel,72 
maar een ondubbelzinnige uitspraak over rechtstreekse werking zijn wij niet 
tegengekomen. 

Artikel 12 valt wel de eer ten deel een van de weinige artikelen uit het 
IVRK te zijn waaraan de HR een inhoudelijke overweging heeft gewijd. 
Een overweging die in de buurt lijkt te komen van het aanvaarden van 
rechtstreekse werking.73 

Artikel 13, 14, 15 en 30 IVRK
Deze artikelen zien op vrije meningsuiting, vrijheid van gedachte, geweten 
en godsdienst, vrijheid van vereniging en rechten voor kinderen uit 
minderheidsgroepen. Er is ons geen relevante rechtspraak bekend over deze 
artikelen.

Artikel 16 IVRK
Artikel 16 bepaalt dat kinderen recht hebben op bescherming van hun 
privéleven, gezinsleven, woning en correspondentie en op bescherming 
tegen laster.

Op het artikel wordt regelmatig een beroep gedaan in bijvoorbeeld strafzaken 
en zaken over kinderontvoering. Rechtstreekse werking wordt vaak in het 

71 Rb. ’s-Gravenhage 11 juni 2008, LJN: BD4206.
72 Rb. ’s-Gravenhage 29 juni 2006, LJN: AZ2545 en Rb. Breda, 9 december 2011, 

LJN: BU8952.
73 HR, 29 maart 2002, LJN: AD8191.
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midden gelaten – zowel in de hogere als de lagere rechtspraak.74 De ABRvS 
heeft in een aantal zaken - over de afgifte van een verklaring omtrent het 
gedrag - uitdrukkelijk bepaald dat het artikel niet rechtstreeks werkt.75 

Artikel 37 IVRK
Dit artikel bepaalt dat kinderen niet mogen worden onderworpen aan 
foltering of aan een andere wrede behandeling en niet onrechtmatig van hun 
vrijheid mogen worden beroofd. Het verbiedt de doodstraf of levenslange 
gevangenisstraf voor personen jonger dan 18 jaar. Het verbiedt staten om 
kinderen wiens vrijheid rechtmatig wordt ontnomen tegen hun belang 
samen met volwassenen op te sluiten. Het bepaalt tenslotte dat kinderen in 
hechtenis recht hebben op bijstand en recht op contact met hun familie.

Artikel 37 verwoordt het fundamentele mensenrecht op een menswaardige 
behandeling, toegespitst op het kwetsbare kind. Het artikel is ingeroepen 
in zaken op uiteenlopende rechtsgebieden, onder meer strafzaken, 
vreemdelingenzaken en zaken over personen- en familierecht. Ondanks 
het fundamentele karakter van de in het artikel vervatte normen is de 
rechtspraak over de rechtstreekse werking inconsistent. De rechtspraak 
heeft rechtstreekse werking zowel expliciet aanvaard76 als verworpen77 als in 
het midden gelaten.78

Artikel 40 lid 2 IVRK 
Dit artikellid bepaalt dat ieder kind dat een strafbaar feit begaat, recht heeft 
op processuele basisgaranties en op juridische of andere bijstand. Het gebiedt 
staten om juridische procedures en het plaatsen van kinderen in instellingen 
zoveel mogelijk te vermijden.

In de lagere (straf)rechtspraak is de rechtstreekse werking van de bepaling 
vrij algemeen aanvaard.79 Ook de Hoge Raad lijkt die opvatting toegedaan.80 

74 Rb. ’s-Gravenhage 8 april 2011, LJN: BQ0708; Gerechtshof ’s-Gravenhage, 25 
februari 2009, LJN: BJ5002; ABRvS 22 juni 2011, LJN: BQ8830, Rb. Rotterdam 9 
juni 2009, LJN: BI7118.

75 Zie ABRvS, 22 juni 2011, LJN BQ8830 en de aldaar geciteerde jurisprudentie. Zie 
ook de opmerkingen bij artikel 40 IVRK.

76 Rb. Amsterdam 15 juni 2010, LJN: BM8538, LJN: AZ5807, Rb. Utrecht 29 oktober 
2007, LJN: BB8303, Rb. Groningen 20 december 2006.

77 Rb. Haarlem 9 november 2006, LJN: AZ1904.
78 ABRvS, 23 mei 2012, JV 2012, 303; 30 augustus 2011, LJN: BR6663 en 23 mei 

2011, LJN: BQ6483; Rb. ’s-Gravenhage 2 maart 2010, LJN: BM2383.
79 Rb Roermond, 25 januari 2012, LJN: BV2260; Rb Maastricht, 24 februari 2009, 

LJN: BH4137; Rb. Groningen 5 september 2007, LJN: BB3041. Zie ook Hof 
’s-Gravenhage 24 april 1997, NJ 1997, 477 inzake artikel 40 lid 1.

80 HR, 16 december 2003, LJN: AL9062; in de zaak citeert de HR uit de MvT.
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Daar staat tegenover dat de ABRvS in een recente uitspraak expliciet in het 
midden heeft gelaten of aan dit artikel rechtstreekse werking toekomt.81 
In een andere recente uitspraak – over een geweigerde toevoeging voor 
gefinancierde rechtsbijstand - liet de Afdeling het beroep op artikel 40 
inhoudelijk onbesproken wegens overlap met het EVRM:

‘Gelet hierop is de afwijzing van het verzoek niet in strijd met artikel 6, eerste lid, 
van het EVRM. Omdat artikel 14, eerste lid, van het IVBPR en artikel 40, tweede 
lid, aanhef, onder b en onder III, van het IVRK niet verder strekken dan artikel 6, 
eerste lid, van het EVRM, is de afwijzing van de aanvraag evenmin in strijd met 
het in die bepalingen gewaarborgde recht op toegang tot de rechter.’82

4. Een magere oogst

Uit de bovenstaande inventarisatie kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken. In de eerste plaats dat er met regelmaat een beroep wordt gedaan 
op de meeste van de genoemde verdragsartikelen. Voor de rechtspraktijk 
hebben zij kennelijk praktische relevantie en toegevoegde waarde bij het 
waarborgen van de belangen en rechten van kinderen. In de tweede plaats 
blijkt dat de rechtspraak sterk wisselt en er toe neigt om geen uitspraak te 
doen over de rechtstreekse werking van het IVRK. De rechter vaart hier een 
beduidend behoudender koers dan de wetgever twintig jaar geleden deed. 

4.1 Verklaringen
Er is in de literatuur gepoogd de terughoudendheid en inconsistentie van 
de rechtspraak met betrekking tot de rechtstreekse werking van het IVRK 
te verklaren. Zo is gezegd dat het IVRK nog zou moeten inburgeren in de 
Nederlandse rechtscultuur en jurisprudentie.83 Met het verstrijken van de 
tijd is de overtuigingskracht van dit argument echter afgenomen. Het IVRK 
maakt al sinds de inwerkingtreding en de ondertekening door Nederland 
in 1990 deel uit van onze rechtsorde.84 Met het van kracht worden van de 
goedkeuringswet trad het in 1995 formeel in werking. Dat zou lang genoeg 
moeten zijn om zich algemene bekendheid te hebben verworven bij alle 
beoefenaars van het recht. Te meer nu de rechtspraak al enige decennia 
ervaring had opgedaan met de rechtstreekse werking van een ander 
belangrijk verdrag, het EVRM.

81 ABRvS 22 juni 2011, LJN: BQ883, inzake het niet-afgeven van een ‘verklaring 
omtrent het gedrag’.

82 ABRvS 13 juli 2011, LJN: BR1442.
83 Ruitenberg p. 215; Van Emmerik p. 716.
84 Op grond van ongeschreven constitutioneel recht is in Nederland het gehele 

internationale recht onderdeel van de nationale rechtsorde, ook indien een verdrag nog 
niet is goedgekeurd; zie P.A. Nollkaemper, Kern van het Internationaal Publiekrecht, 
Den Haag: Boom, 2011, p. 489 e.v.



Vijfentwintig jaar IVRK en de Nederlandse Rechter

25

Een tweede verklaring is dat verschillende artikelen van het IVRK niet 
het karakter hebben van klassieke individuele vrijheidsrechten maar 
van sociale grondrechten. Die eerste categorie legt de overheid vooral 
onthoudingsnormen op die gemakkelijk rechtstreeks bij de rechter kunnen 
worden afgedwongen. De tweede categorie bestaat overwegend uit 
algemeen geformuleerde zorgplichten, die vaak nog door de staat moeten 
worden uitgewerkt in concrete normen. Dergelijke algemeen geformuleerde 
zorgplichten zijn naar hun aard zelden specifiek genoeg om rechtstreeks te 
kunnen werken. Wat er van deze zienswijze zij, voor de in de MvT genoemde 
artikelen is die van ondergeschikt belang. Deze artikelen hebben alle 
namelijk overwegend het karakter van individuele vrijheidsrechten dan wel 
specifiek omschreven zorgplichten van de staat die duidelijk genoeg zijn om 
rechtstreeks te kunnen doorwerken.

Een derde mogelijke oorzaak is gelegen in de contextuele benadering van de 
rechtstreekse werking door rechters.85 In die benadering is de rechtstreekse 
werking geen vaststaand kenmerk van een verdragsartikel, maar afhankelijk 
van factoren als de omstandigheden van het geval, relevante overige 
regelgeving en de opvatting die een rechter in een concreet geval heeft over 
zijn bevoegdheden en constitutionele positie ten opzichte van de staat. Deze 
contextuele benadering is vaak aan de orde in zaken met politiek gevoelige 
aspecten, zoals het vreemdelingenrecht. Deze benadering zou echter in het 
geval van de hier onderzochte artikelen juist amper een rol moeten spelen. 
De regering heeft in de MvT immers rechtstreekse werking ondubbelzinnig 
aanvaard. De kans op conflicten met de wetgevende of uitvoerende macht – 
die er doorgaans niet blij mee zijn wanneer de rechter op hun stoelen gaat 
zitten – lijkt daardoor klein.

Een vierde verklaring – meer toegesneden op de hier besproken artikelen 
– is dat deze voor wat betreft hun normatieve inhoud overeen komen met 
internationale bepalingen uit andere verdragen waarop burgers al langer 
een rechtstreeks beroep kunnen doen. Deze andere bepalingen zijn beter 
ingeburgerd en meer uitgekristalliseerd in de rechtspraak en zullen eerder 
aan een beslissing ten grondslag worden gelegd. Te denken valt daarbij aan 
het EVRM en het Internationale Verdrag voor Burger- en Politieke Rechten. 
Dit aspect was een belangrijke overweging voor de wetgever bij het aannemen 
van rechtstreekse werking van het IVRK.86 

Daarmee samen hangt de vijfde verklaring, die stelt dat de hier besproken 
artikelen uit het IVRK voor wat betreft hun normatieve inhoud samenvallen 

85 Fleuren, p. 68-70. Voor een onderzoek naar deze benadering bij de ABRvS zie T.P. 
Spijkerboer, De Afdeling en de rechtsstaat, NJB 42 (2002), p. 2082-2088.

86 MvT, p. 9 en Bijlage III.
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met bepalingen van nationaal recht uit bijvoorbeeld de Wet op de jeugdzorg, 
Boek 1 van het BW of de Vreemdelingenwet. De rechter zou zich dan niet 
meer over het IVRK uit hoeven laten. Dit argument komt regelmatig terug in 
de onderzochte jurisprudentie. Zo oordeelde de Rechtbank Den Haag naar 
aanleiding van een beroep op artikel 12 IVRK: ‘[Het beroep op] artikel 12 
IVRK maakt dit niet anders, dit omdat het door deze bepaling beschermde 
belang van het kind naar het oordeel van de rechtbank in het bepaalde in 
artikel 1:250 BW is verdisconteerd.’87

4.2 Voegt het IVRK wel wat toe? 
Na lezing van bovenstaande verklaringen dringt de vraag zich op hoe erg het 
is dat beroepen op het IVRK vaak niet of qua uitkomst wisselend worden 
beoordeeld. Dat is een legitieme vraag, zeker als het erop lijkt dat ook met 
een beroep op andere, ‘overlappende’ artikelen tot het gewenste resultaat 
kan worden gekomen.

In zijn algemeenheid kan daartegen worden ingebracht dat de omstandigheid 
dat er ook vergelijkbare andere bepalingen zijn niets zegt over de vraag welke 
norm in een specifiek geval gebruikt zou moeten worden. Evenmin zegt het 
iets over de inroepbaarheid en relevantie van het IVRK. Het zonder meer 
buiten beschouwing laten van het IVRK ten gunste van bijvoorbeeld het BW 
of het EVRM miskent bovendien het speciale karakter van het IVRK. Dat 
richt zich op de belangen van het kind en biedt een specifiek op kinderen 
toegesneden bescherming. Die focus ontbreekt in algemenere bepalingen 
uit andere rechtsbronnen, ook al komen die op het eerste gezicht overeen 
met het IVRK. Het zou te ver voeren om dat hier per artikel in detail uit te 
werken.88 Volstaan wordt hier met de opmerking dat ook de wetgever het lex 
specialis karakter van het IVRK heeft onderkend. Zo staat in de MvT met 
betrekking tot 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.’ 89 

Dat die ‘enkele punten’ het verschil kunnen maken bij de bescherming van 
de rechten van het kind volgt ook uit de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens. Het is inmiddels al lang geen uitzondering 
meer dat het Hof in zaken over minderjarigen gebruik maakt van het IVRK 
bij de interpretatie van het EVRM.90 Niet zelden haalt het Hof daarbij ook de 

87 Rb ’s-Gravenhage, 22 september 2011, LJN: BU3656; voor een ander voorbeeld zie 
Gerechtshof Arnhem, 2 februari 2010, LJN: BL3774.

88 Voor een grondig commentaar op het IVRK zie het Handboek Internationaal 
Jeugdrecht (reeds aangehaald) en S. Detrick, A Commentary on the United Nations 
Convention on the Rights of the Child, Den Haag: Kluwer,1999 

89 MvT, p. 49. 
90 Bijvoorbeeld EHRM, 20 maart 2012, no. 26692/05 (C.A.S. en C.S. t. Roemenië).
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kernbepaling uit artikel 3 IVRK aan, dat het de autoriteiten opdraagt om de 
belangen van het kind voorop te stellen. De belangrijke rol van het IVRK bij 
het aanvullen van elders vastgelegde rechten en waarborgen in het specifieke 
belang van het kind wordt daarmee bevestigd.

Ten aanzien van overlap met bepalingen van nationaal recht geldt iets 
vergelijkbaars. Zonder twijfel zal in veel zaken een bevredigende beslissing 
kunnen worden genomen op basis van uitsluitend Nederlands recht. Maar 
bij de interpretatie daarvan speelt internationaal recht een belangrijke rol. 
Geen beoefenaar van het Nederlandse personen- en familierecht, jeugdrecht 
en sociale zekerheidsrecht – om maar een paar terreinen te noemen – kan om 
internationaal recht heen. Het EVRM gaat daarbij voorop, maar het IVRK 
zou tenminste een gelijkwaardige rol moeten spelen.

5. Conclusie

Vergelijkt men het standpunt van de wetgever in de Memorie van Toelichting 
bij de Goedkeuringswet van het IVRK met de recente rechtspraak dan 
lijkt de wetgever zich beter te hebben gerealiseerd dan de rechter dat het 
IVRK rechtstreeks kan worden toegepast. De rechtspraak is ten onrechte 
terughoudend en inconsequent met betrekking tot het IVRK. Het 
onvoorwaardelijk aanvaarden van rechtstreekse werking van – in ieder 
geval – de in de MvT genoemde artikelen ligt echter zeer voor de hand. Het 
is bovendien wenselijk uit het oogpunt van rechtszekerheid en bescherming 
van de rechten en belangen van het kind.

Rechtstreekse werking ontstaat niet vanzelf. Het is mede aan de praktijk om 
in de bestaande situatie verbetering te brengen. Dat kan door beroepen op 
het IVRK – en beslissingen daarover – grondig en met kennis van zaken op 
te stellen en te beargumenteren. Uit een goed onderbouwd betoog blijkt niet 
alleen welke normen van toepassing zijn of zouden moeten zijn, maar ook 
waarom dat zo is en waarom het IVRK al dan niet relevanter is dan andere 
voorhanden rechtsregels. De praktijk – advocaat, rechter, overheidsjurist - 
kan daarbij putten uit een groeiende hoeveelheid vakliteratuur, maar heeft 
op dit vlak ook nog alle ruimte om creatief pionierswerk te verrichten. De 
Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet van het IVRK kan daarbij 
uitstekend als springplank dienen.

[De oorspronkelijke versie van dit artikel werd geschreven met mr L. Wörst en verscheen 
eerder in het tijdschrift voor familie en jeugdrecht FJR, 2012, nr 7/8]





29

Hoge Raad houdt kinderen van de straat

1. Inleiding

‘De staat heeft de plicht om te waken voor de rechten en belangen van kinderen, 
ook waar het gaat om minderjarige vreemdelingen zonder verblijfstitel. Deze 
kinderen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gedragingen van 
hun ouders of andere familieleden.’ 

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste ‘regel’ uit het arrest dat de Hoge 
Raad op 21 september 2012 wees.91 Daarin draaide het om een Angolese 
moeder en haar drie minderjarige kinderen van 2, 8 en 10 jaar oud. Zij 
waren vreemdelingrechtelijk uitgeprocedeerd en verbleven al geruime tijd 
in een vrijheidsbeperkende locatie (vbl) in Nederland, maar konden niet 
feitelijk worden uitgezet en teruggestuurd naar Angola omdat de Angolese 
autoriteiten weigerden reisdocumenten voor het gezin te verstrekken. Die 
weigering van de Angolese autoriteiten was vooral te wijten aan de weigering 
van de moeder om mee te werken aan terugkeer van het gezin. 

Tot 2010 hanteerde de Nederlandse overheid het beleid om de opvang van 
dergelijke weigerachtige uitgeprocedeerde asielzoekers te beëindigen door 
hen – letterlijk – op straat te zetten in Nederland. Tegen dat voornemen 
spanden de Angolese moeder en haar kinderen een kort geding aan tegen de 
staat. Nadat hun verzoek om onderdak en verzorging voort te zetten in eerste 
aanleg was afgewezen,92 stelde het Haagse gerechtshof het gezin alsnog in het 
gelijk. Bij tussenarrest van 27 juli 201093 en eindarrest van 11 januari 201194 
bepaalde het hof onder meer dat het op straat zetten van kinderen in de 
gegeven omstandigheden inhumaan en onrechtmatig was. Het voorstel van 
de staat om de kinderen via een kinderbeschermingsmaatregel – plaatsing in 
een pleeggezin of kindertehuis – onderdak te bieden en alleen hun moeder 
alsnog op straat te zetten, werd door het Hof als disproportioneel en strijdig 
met artikel 8 EVRM van de hand gewezen.

91 HR 21 september 2012, LNJ: BW5328, rov. 3.7.2. Het herstelarrest in deze zaak (HR 
12 oktober 2012, LJN: BX9968) ziet op een verbetering van rov. 3.8 van het arrest 
van 21 september.

92 Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, vonnis van 15 april 2010, niet 
gepubliceerd op rechtspraak.nl.

93 LJN: BN2164. 
94 LJN: BO9924.
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Centraal in de door de staat aangespannen cassatieprocedure stond de vraag 
of, en zo ja op welke wijze, de staat moet (blijven) voorzien in de opvang 
van uitgeprocedeerde minderjarigen indien hun ook in ons land verblijvende 
ouders niet meewerken aan uitzetting. 

De Hoge Raad greep deze vraag aan om zich uit te laten over een aantal 
kwesties die in vreemdelingrechtelijke zaken aan de orde van de dag zijn, en die 
ook regelmatig de kop opsteken in bijvoorbeeld het familierecht, het sociaal-
zekerheidsrecht en het strafrecht. Het gaat, kort gezegd, om het volgende:
 - Mogen kinderen worden afgerekend op het handelen of nalaten van hun 

ouders?
 - Mag de staat de kinderen opvangen door inzet van een kinder-

beschermingsmaatregel, die als gevolg heeft dat de kinderen van hun 
ouder(s) worden gescheiden?

 - Mag er in dit verband een onderscheid worden gemaakt tussen kinderen 
die een verblijfsrecht hebben en kinderen die dat niet hebben?

De zienswijze van de HR met betrekking tot deze kwesties wordt hieronder 
besproken.

2. Eigen verantwoordelijkheid

In cassatie betoogde de staat onder meer dat het gerechtshof ten onrechte 
geen oog had gehad voor de eigen verantwoordelijkheid van de moeder. Nu 
die weigerde mee te werken aan terugkeer en de zorg voor haar kinderen 
primair bij haar berustte zou zij – aldus de staat – zelf verantwoordelijk zijn 
voor het lot van de kinderen. 

De Hoge Raad oordeelt dat het hof daar wel oog voor heeft gehad, en dat het 
hof terecht heeft geoordeeld dat de beslissing van de moeder om niet mee te 
werken aan terugkeer naar Angola de kinderen niet toe- of aangerekend kan 
worden omdat zij daarin geen stem hebben gehad.95 Hoewel ouders primair 
verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun kinderen neemt dat niet weg 
dat de staat, als ouders die verantwoordelijkheid niet of onvoldoende nemen, 
de verplichting heeft erop toe te zien dat de rechten en belangen van de 
kinderen worden beschermd en geborgd en daartoe desnoods maatregelen 
te nemen, zo citeert de Hoge Raad uit het arrest van het Hof. 

De Hoge Raad formuleert dan de regel waar wij dit stukje mee begonnen: 
op de staat rust de verplichting te waken voor de rechten en belangen van 
minderjarigen die zich op zijn grondgebied bevinden, ook waar het gaat om 
minderjarige vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel, mede omdat zij 
niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor gedragingen van hun 
familieleden.96 

95 Rov 3.7.2.
96 Rov. 3.7.2.
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De Hoge Raad overweegt in de rechtsoverwegingen 3.5.1 tot en met 3.5.5 dat 
deze regel steun vindt in de rechtspraak van het EHRM (waarin de rechten van 
het kind, zoals onder meer beschermd in art. 3 van het IVRK, zijn betrokken 
bij de uitleg van art. 8 EVRM97), de aan de Europese Opvangrichtlijn98 en 
de Terugkeerrichtlijn99 ten grondslag liggende beginselen, en het herziene 
Europees Sociaal Handvest (ESH) zoals uitgelegd door het Europees 
Comité voor Sociale Rechten (ECSR). 

ESH
Het is opmerkelijk en verheugend dat de HR een hele rechtsoverweging wijdt 
aan het ESH en aan de uitspraken van het ECSR, en dan met name aan de 
uitspraak van 20 oktober 2009 (DCI/the Netherlands) waarin het Comité 
Nederland nadrukkelijk op de vingers tikte voor het weigeren van opvang en 
verzorging aan minderjarige uitgeprocedeerde asielzoekers.100 

Het ECSR oordeelde dat Nederland daarmee inbreuk maakte op de artikelen 
31 en 17 van het ESH inzake het recht op huisvesting en het recht op sociale, 
wettelijke en economische bescherming. Bij het interpreteren van de inhoud 
en reikwijdte van deze rechten putte het ECSR ruim uit een groot aantal 
andere internationale rechtsbronnen, waaronder het IVRK, de General 
Comments van het Comité voor de Rechten van het Kind, het EVRM en de 
rechtspraak van het EHRM.101 Deze uitspraak van het ECSR is indertijd 
door velen als een (gewaagde) doorbraak ontvangen.102 De staat is zich 
echter lang op het standpunt blijven stellen – ook in deze procedure – dat 
het oordeel van het ECSR de Nederlandse staat juridisch niet bond.103 De 
Hoge Raad gaat aan dat standpunt voorbij. De HR bevestigt noch ontkent de 
vraag naar de juridische binding van het oordeel van het ECSR maar citeert 
wel uitvoerig en met kennelijke instemming de resolutie van het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa naar aanleiding van de beslissing van 

97 EHRM 23 juni 2008, no. 1638/03, LJN BD8475, NJ 2009/45; EHRM 7 augustus 
1996, no. 17383/90, LJN AB9924; EHRM 12 oktober 2006, no. 13178/03, LJN 
AZ4343; EHRM 19 januari 2012, no. 39472/07 en 39474/07, LJN BW0609; EHRM 
31 januari 2006, no. 50435/99, LJN AV3568; EHRM 27 mei 2008, no. 26565/05, 
LJN BD6647.

98 Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 (PbEU L 31/18).
99 Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 

2008 (PbEU L 348/98).
100 Rov. 3.5.5, waarin wordt verwezen naar ECSR, 20 oktober 2009, (Defence for 

Children International/The Netherlands, no. 47/2008, LJN BM3650) en de politieke 
reactie daarop.

101 Zie pagina 4-7 van de uitspraak.
102 Zie onder meer de noot van Y. Donders en R. Brouwer bij de uitspraak in EHRC 

2010, 55, p. 659-672.
103 Brief van de Minister van Justitie, 25 maart 2010 (Kamerstukken II, 159858).
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het ECSR.104 Daarin legden de Europese ministers vast dat de beperking 
van de reikwijdte van het ESH niet afdoet aan de verantwoordelijkheid 
van de lidstaten om dakloosheid van personen die niet rechtmatig op hun 
grondgebied verblijven te voorkomen, “more particularly when minors are 
involved”. De doorwerking van dit internationale beginsel in het Nederlandse 
recht is daarmee een feit.

EVRM en IVRK
Minder vernieuwend maar minstens even belangrijk is dat de Hoge Raad 
uitvoerig put uit uitspraken van het EHRM waarin het EHRM gebruikmaakt 
van het IVRK bij de uitleg van bepalingen van het EVRM.105 Zo is in een 
groeiend aantal uitspraken artikel 3 IVRK betrokken bij de uitleg van artikel 
8 EVRM en heeft het EHRM in het kader van de krachtens lid 2 van artikel 
8 EVRM te maken belangenafweging, de verplichting van de lidstaten 
benadrukt om in het bijzonder rekening te houden met de belangen van 
minderjarigen.106 In andere zaken heeft het EHRM benadrukt dat uit het 
EVRM volgt dat bij het nemen van maatregelen die kinderen betreffen 
aandacht voor de belangen van het kind, zoals gewaarborgd in artikel 3 IVRK, 
van cruciaal belang is.107 Door aansluiting te zoeken bij deze jurisprudentie 
zet de Hoge Raad een belangrijke stap in de doorwerking van kernbepalingen 
uit het IVRK in het Nederlandse recht.

3. Family life van de kinderen

In cassatie betoogde de staat ook dat een zorgverplichting voor de kinderen 
alleen dan op de staat zou kunnen rusten als zich de situatie voordoet dat 
de geestelijke of lichamelijke belangen van de kinderen ernstig worden 
bedreigd (een ‘humanitaire noodsituatie’). In lijn met die overtuiging 
was het voorstel dat de staat in de procedure bij het hof had gedaan – een 
kinderbeschermingsmaatregel treffen en de moeder op straat zetten – bij 
wijze van alternatieve oplossing voor het op straat zetten van het gezin. 

De Hoge Raad oordeelt echter dat op de staat de rechtsplicht rust in 
de gegeven omstandigheden voor de kinderen in adequate opvang en 
verzorging te voorzien.108 Tot de meegenomen ‘omstandigheden’ hoort 
dat de voorgestelde kinderbeschermingsmaatregelen niet noodzakelijk 
aansluiten bij het beëindigen van de opvang in de vbl, en dat de maatregelen 

104 Resolutie van 7 juli 2010 (Resolution CM/ResChS(2010)6, no. 47/2008).
105 Rov. 3.5.3.
106 EHRM, 23 juni 2008, no. 1638/03, LJN BD8475, NJ 2009/45 (Maslov t. Oostenrijk)
107 EHRM 7 augustus 1996, no. 17383/90, LJN AB9924 (Scozzari en Giunta t. Italie) 

spreekt van “of crucial importance”; Zie voor een recent voorbeeld EHRM, 20 maart 
2012, no. 26692/05 (C.A.S. en C.S. t. Roemenië).

108 Rov. 3.7.6.
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zullen leiden tot het scheiden van de kinderen en hun moeder waarvoor 
echter in de gegeven omstandigheden onvoldoende rechtvaardiging bestaat, 
aldus de Hoge Raad.109 

Bij dat laatste speelt een rol dat de moeder niet is tekortgeschoten in de 
zorg voor haar kinderen, zodat het ontbreken van adequate verzorging na 
beëindiging van de opvang in de vbl enkel veroorzaakt zal worden door 
een voorzienbaar gebrek aan financiële middelen. De Hoge Raad bevestigt 
vervolgens dat het scheiden van ouder(s) en kinderen gedurende de periode 
dat een gezin niet kan worden uitgezet een inbreuk vormt op hun familie- en 
gezinsleven zoals onder meer neergelegd in artikel 8 EVRM en niet in het 
belang (“the best interests”) van de kinderen kan worden geacht.110 Concreet 
betekent dit dat de staat in het belang van de kinderen ook de ouder opvang 
en verzorging moet blijven bieden, al kan deze zelf geen aanspraken meer 
ontlenen aan de wet.

Uit een en ander valt af te leiden dat het op straat zetten van kinderen, enkel 
begeleid door hun ouder(s), op zichzelf reeds een humanitaire noodsituatie 
oplevert. Met zijn uitspraak houdt de Hoge Raad dus de kinderen van de 
straat.

Op de staatsplicht opvang en verzorging te bieden brengt de Hoge Raad 
een nuance aan door ten overvloede aan te tekenen dat de staat een lager 
opvang- en verzorgingsniveau in deze noodopvang mag bieden dan in de vbl 
gebruikelijk is - zolang dat maar niet leidt tot een humanitaire noodsituatie 
en de bijzondere belangen van de kinderen en hun familie- en gezinsbanden 
zoveel mogelijk in acht worden genomen.111 Met die overweging komt de HR 
de staat tegemoet. De reden is dat de op de staat rustende rechtsplicht door het 
hof in deze zaak – niet ten onrechte – was gekoppeld aan de minderjarigheid 
van de kinderen. Het voortzetten van opvang en verzorging, zeker als het 
gaat om jonge kinderen, zou zodoende jaren kunnen duren. Een verplichting 
om een hoger niveau van verzorging te bieden zou dan een te grote last op 
de staat leggen en miskent de primaire verantwoordelijkheid van de ouders, 
aldus de HR.112

109 Rov. 3.7.3.
110 Rov. 3.9.2.
111 Rov. 3.7.6.
112 De Hoge Raad verwijst hier naar EHRM 27 mei 2008, NJ 2008, 585, JV 2008/266 

(N. t. Verenigd Koninkrijk) onder 44, en naar arikel 3 lid 2 en 27 lid 1 IVRK.
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4. Onderscheid naar verblijfsrecht?

De vraag of het recht anders luidt voor uitgeprocedeerde kinderen komt in 
de besproken uitspraak niet rechtstreeks aan bod. Toch is het een belangrijk 
punt dat impliciet aan de orde is gesteld. De staat had zich zowel in de 
feitelijke instanties als in cassatie beroepen op rechtspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin met zoveel woorden is 
geoordeeld dat het discriminatieverbod niet in de weg staat aan het maken 
van onderscheid tussen kinderen van ouders met een verblijfsrecht en 
kinderen van ouders zonder verblijfsrecht.113

Naar onze mening laten de bewoordingen van het arrest – de “verplichting 
van de staat om te waken voor de rechten en belangen van minderjarigen 
die zich op zijn grondgebied bevinden, ook waar het gaat om minderjarige 
vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel”114 - er geen twijfel over bestaan 
dat de besproken beginselen voor alle kinderen gelden, ongeacht hun 
verblijfsrecht. 

Dit wil echter niet zeggen dat noodopvang tot een verblijfsrecht zou kunnen 
leiden. Dat heeft ook het Angolese gezin ondervonden: zij zijn al in april 
2011 uitgezet naar Angola, omdat er – plotseling – alsnog een laissez passer 
werd afgegeven door de Angolese autoriteiten. 

5. Conclusie

Het besproken arrest van de Hoge Raad heeft geen rechtstreekse invloed op 
het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. De minister van Immigratie, 
Integratie en Asiel heeft naar aanleiding van het arrest wel laten weten na het 
arrest van het gerechtshof ingestelde praktijk van de tijdelijke gezinslocaties 
voort te zetten.115 Het arrest is vooral van groot en blijvend belang voor de 
gelijke en menswaardige behandeling van uitgeprocedeerde kinderen en hun 
ouders zolang zij in Nederland verblijven.

[De oorspronkelijke versie van dit artikel werd geschreven met mr G. den Dekker en 
verscheen eerder in het tijdschrift voor asiel en migrantenrecht A&MR, 2012, nr 9]

113 Zie onder meer ABRvS, 12 april 2007, LJN: BA 3394 en ABRvS 15 februari 2007, 
LJN: AZ9524.

114 Rov. 3.7.2.
115 Brief van 24 oktober 2012 (kenmerk 2012-0000558227).
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Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en 
het IVRK: receptie in het belang van het kind

1. Inleiding

In een voor de kinderrechten belangrijk arrest van 21 september 2012 
formuleerde de Hoge Raad onder meer de volgende regel: 

“De staat heeft de plicht om te waken voor de rechten en belangen van kinderen, 
ook waar het gaat om minderjarige vreemdelingen zonder verblijfstitel. Deze 
kinderen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor gedragingen 
van hun ouders of andere familieleden.”.116 

Daarmee maakte onze hoogste rechter korte metten met de zienswijze van 
de Nederlandse staat die altijd had betoogd dat de verantwoordelijkheid 
voor het welzijn van kinderen steeds primair bij hun ouders lag. De Hoge 
Raad vond onder meer steun voor zijn oordeel in de jurisprudentie van het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), en dan met name in 
die uitspraken waarin het EHRM expliciet verwijst naar het IVRK. De HR 
merkt in dat kader onder meer op: 

‘Het EHRM heeft in verscheidene uitspraken de rechten van het kind, als 
gewaarborgd in art. 3 IVRK, betrokken bij de uitleg van art. 8 EVRM en, in 
het kader van de krachtens lid 2 van dat artikel te maken belangenafweging, 
de verplichting van de lidstaten benadrukt om in het bijzonder rekening te 
houden met de belangen van minderjarigen’. 

En, met een verwijzing naar deze rechtspraak van het EHRM en de tekst van 
artikel 3 IVRK: 

‘Als het gaat om de beoordeling van maatregelen die kinderen betreffen - 
zoals kinderbeschermingsmaatregelen of besluiten inzake uitzetting - dan is 
aandacht voor “the best interests of the child” van cruciaal belang’. 117

116 HR 21 september 2012, NJ 2013/22, m.nt. Alkema, JV 2012/458, m.nt. Slingenberg, 
AB 2013/30, m.nt. de Vries; LNJ: BW5328, rov. 3.7.2. Het herstelarrest in deze zaak 
(HR 12 oktober 2012, LJN: BX9968) ziet op een verbetering van rov. 3.8 van het 
arrest van 21 september.

117 Rov. 3.5.3. De HR putte elders in het arrest ook inspiratie uit de Europese Opvangrichtlijn 
(2003/9/EG, 27 januari 2003) en de Terugkeerrichtlijn (2008/115/EG, 16 december 2008) 
en uitspraken van het Europees Comité voor Sociale Rechten, met name ECSR, 20 oktober 
2009, Defence for Children International/the Netherlands, no. 47/2008, LJN BM3650.
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Het is voor zover mij bekend nog niet eerder voorgekomen dat onze hoogste 
civiele rechter zo duidelijk aanhaakt bij uitspraken van het EHRM waarin 
gebruik wordt gemaakt van andere mensenrechtenverdragen. Dát het 
EHRM regelmatig te rade gaat bij andere bronnen van internationaal recht 
dan het EVRM was voor ingewijden geen geheim. In dat verband wordt ook 
wel gesproken van de ‘receptie’ van internationaal recht door het EHRM en 
wordt de houding van het EHRM ten opzichte van ‘ander’ internationaal 
recht gekwalificeerd als ‘open’.118 Het besproken arrest van de HR toont het 
praktische belang die deze open houding van het EHRM kan hebben bij de 
beoordeling van individuele gevallen in de nationale rechtsorde. 

Dit artikel presenteert een inventarisatie van rechtspraak van het EHRM 
waarin gebruik is gemaakt van het IVRK. Over dat onderwerp is al een 
aantal interessante studies verschenen.119 Een praktische inventarisatie die 
bruikbaar is voor de Nederlandse praktijk ontbrak tot op heden. Daar wil 
deze bijdrage in voorzien.

De bijdrage begint met een algemene inleiding over de doorwerking van 
internationaal recht in de nationale rechtsorde. Doorwerking via Europees 
recht krijgt daarbij het meeste aandacht. Daarna wordt kort een aantal 
argumenten voor en tegen het gebruik van internationaal recht door het 
EHRM aangestipt, waarna de onderzochte rechtspraak wordt gepresenteerd. 
Het stuk besluit met een aantal conclusies. Het overzicht van de onderzochte 
zaken is als Bijlage B in deze bundel opgenomen. 

Over de vorm van dit artikel tenslotte nog het volgende. Dit artikel heeft 
geenszins de pretentie een uitputtend onderzoek te presenteren naar 
het gebruik van het IVRK door het EHRM. Het wil een aanzet zijn voor 
verder onderzoek en het wil de rechtspraak van het EHRM voor de 
praktijk ontsluiten. Om die reden is er voor gekozen om het overzicht van 
de onderzochte rechtspraak, voorzien van verwijzingen naar de relevante 
verdragsartikelen en rechtsoverwegingen, als bijlage aan dit stuk te hechten. 
De verwijzingen naar uitspraken in de onderstaande tekst blijven daardoor 
beperkt, wat de leesbaarheid van dit stuk hopelijk ten goede komt. 

118 Voor een goed overzicht zie het mooie boek van M. Forowicz, The Reception of 
International Law in the European Court of Human Rights, OUP, Oxford 2010.

119 Zie met betrekking tot het IVRK: U. Kilkelly, The Best of Both Worlds for Children’s 
Rights? Interpreting the European Convention on Human Rights in the light of the UN 
Convention on the Rights of the Child, Human Rights Quarterly, nummer 2, 2001, p. 
308-326 ; en met betrekking tot het IVESCR: E. Palmer, Protecting Socio-Economic 
Rights through the European Convention on Human Rights, Erasmus Law Review, 
nummer 4, 2009, p. 397-425.
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2. Doorwerking van internationaal recht in de Nederlandse rechts-
orde

2.1 Doorwerking, algemene aspecten
In Nederland geldt het uitgangspunt dat al het internationale recht 
automatisch onderdeel is van de nationale rechtsorde en de status heeft 
van geldend recht.120 Dat betekent dat zowel de wetgever, de uitvoerende 
macht als de rechter aan het in Nederland geldende internationale recht 
zijn gebonden en dat dienen toe te passen. Daarvan wordt in dit artikel 
uitsluitend de toepassing door de rechter behandeld. Past de rechter een regel 
van internationaal recht toe, dan kan zij deze rechtstreeks of indirect laten 
doorwerken. Beide manieren van doorwerking komen hier kort voorbij.

Rechtstreekse werking
De meest verstrekkende manier waarop een regel van internationaal recht in 
onze rechtsorde kan doorwerken is via de rechtsfiguur van de rechtstreekse 
werking. Artikel 93 van de Grondwet vervult in dat verband een centrale 
rol. Het artikel gebruikt niet de term ‘rechtstreekse werking’, maar spreekt 
van eenieder verbindende bepalingen.121 Volgens vaste jurisprudentie van 
onze hoogste rechtscolleges, moet bij het beantwoorden van de vraag of 
een verdragsbepaling eenieder verbindend is, in de eerste plaats worden 
gekeken naar of de verdragsluitende partijen iets over rechtstreekse werking 
hebben afgesproken. Is dat niet zo, dan is de inhoud van de verdragsbepaling 
maatgevend. Is die van dien aard dat de bepaling in de nationale rechtsorde 
zonder meer als objectief recht kan functioneren, dan kan de bepaling 
worden gekwalificeerd als een eenieder verbindende bepaling die 
rechtstreeks doorwerkt. 122 In ons constitutionele systeem is het oordeel 
over de rechtstreekse werking van een internationale verdragsbepaling 
voorbehouden aan de rechter. 

Het komt ook voor dat de rechter de vraag naar rechtstreekse werking niet 
via de in de Nederlandse jurisprudentie ontwikkelde methode vaststelt, 
maar via analoge toepassing van de criteria die het Hof van Justitie van de 
Europese Unie heeft geformuleerd voor het bepalen of een regel van EU-
recht rechtstreeks werkt. Volgens het Europese hof kan een EU-regel 
rechtsreeks werken als die regel onvoorwaardelijk, voldoende duidelijk en 

120 Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid met de term interne werking. Zie P.A. 
Nollkaemper, Kern van het internationaal Publiekrecht, vijfde druk, Den Haag: Boom 
2011, p. 486-490.

121 Vgl. het standpunt van de regering bij de grondwetsherziening van 1983: Handelingen 
TK 1979/1980 p. 4441 en J.W.A. Fleuren, Een ieder verbindende bepalingen van 
verdragen, Den Haag: Boom 2004, p 309-310.

122 HR 30 mei 1986, NJ 1986, 688 (Spoorwegstaking); HR 18 april 1995, NJ 1995, 619; 
ABRvS 15 september 2004, LJN: AR2181; CRvB 29 mei 1996, AB 1996, 501.
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nauwkeurig is en de termijn voor het omzetten van de EU-regel in nationaal 
recht is overschreden.123 Deze methode laat, meer dan de in de Nederlandse 
rechtspraak ontwikkelde toets, ruimte om ook directe werking toe te kennen 
aan niet-Europese internationaalrechtelijke bepalingen die in hoofdzaak 
een opdracht geven aan de wetgever om een nationale regeling te treffen, 
namelijk als deze op duidelijke en onvoorwaardelijke wijze het met de 
nationale wetgeving te bereiken resultaat voorschrijft.124

Het belang van het vaststellen of een regel van internationaal recht 
rechtstreeks werkt blijkt onder meer wanneer zo’n regel botst met een 
regel van nationaal recht. Artikel 94 van de Grondwet bepaalt dan dat een 
rechtstreeks werkende regel van internationaal recht voorrang heeft boven 
daarmee strijdig nationaal recht.

IVRK
Over de rechtstreekse werking van veel bepalingen van het IVRK 
bestaat onduidelijkheid. Bij de totstandkoming van het IVRK hebben de 
verdragsluitende partijen zich niet expliciet uitgelaten over rechtstreekse 
werking die het verdrag zou moeten hebben.125 Nederland heeft ook geen 
voorbehouden met die strekking gemaakt. De rechter is zodoende aangewezen 
op de interpretatie van de tekst van het verdrag. Die interpretatie leidt in 
de rechtspraak tot wisselende resultaten. Uit onderzoek is gebleken dat de 
Nederlandse rechter terughoudend is met het toekennen van rechtstreekse 
werking aan het artikelen uit het IVRK. De rechtspraak is bovendien niet 
erg consistent. Het komt regelmatig voor dat in vergelijkbare zaken de ene 
rechter wel en een andere rechter geen rechtstreekse werking van een IVRK-
bepaling aanneemt.126

Indirecte werking
Een minder verstrekkende, maar voor de praktijk niet minder belangrijke, 
manier om internationaal recht te laten doorwerken, is via indirecte 

123 HvJ EG 5 april 1979, 148/78, Jur. 1979, p. 1629 (Ratti).
124 Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag 26 maart 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4872; 

JB 2013, 178, m.nt. Schutgens.
125 S. Detrick, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, 

Den Haag: Kluwer 1999.
126 Zie G.C.A.M. Ruitenberg, Het Internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse 

rechtspraak, Amsterdam: SWP, 2003 en De uitdaging van het kinderrechtenverdrag 
voor de Nederlandse rechtspraak, FJR 2004, p. 30-35; M.L. van Emmerik, Toepassing 
van het Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak, NJCM-Bulletin, 30 
(2005) 6, p. 700-716; S. Meuwese e.a. (red.), Handboek Internationaal Jeugdrecht, 
Nijmegen: ArsAequi Libri, 2005, p. 15-17 en J.H. de Graaf e.a., De toepassing van het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak, 
Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2012.
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toepassing. De rechter gebruikt de regel van internationaal recht dan niet als 
zelfstandige beslisregel, maar om invulling te geven aan nationale regels.127 
Het IVRK heeft zich in de Nederlandse rechtspraak met name via deze 
verdragsconforme interpretatie gemanifesteerd. 

2.2 Doorwerking via Europees recht

EU-recht
Een volgende manier waarop internationaal recht in onze rechtsorde kan 
doorwerken is via het Europese recht. Dat gebeurt in de eerste plaats via het 
recht van de Europese Unie (EU). Internationaal recht dat zaken regelt op 
gebieden waar de EU bevoegdheden uitoefent, behoort automatisch tot de 
rechtsorde van de EU.128 Binnen die rechtsorde neemt internationaal recht 
geen hogere plaats in dan de EU-verdragen, maar wel een hogere positie dan 
het secundaire Europese recht zoals richtlijnen en verordeningen.129 EU-
instellingen zijn aldus verplicht om uit internationaal recht voortvloeiende 
verplichtingen toe te passen en na te leven bij het opstellen, uitvoeren en 
interpreteren van EU-recht. Het EU-recht is zo op veel terreinen gekleurd 
en mede gevormd door internationaal recht. Grote delen van dat EU-recht 
hebben zonder meer rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde. 
Daarmee is de doorwerking van het internationale recht via EU-recht een 
feit.

Ook de mensenrechten kunnen op deze manier via het EU-recht doorwerken. 
Die doorwerking heeft bovendien een belangrijke impuls gekregen met de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en het bindend worden van 
het EU-Grondrechtenhandvest op 1 december 2009.130 De invloed van het 
EU-Grondrechtenhandvest op de bescherming van de rechten van het kind 
is tot op heden nog bescheiden geweest en verdere bespreking van deze vorm 
van doorwerking blijft hier daarom achterwege.

Europees Comité voor Sociale Rechten 
Invloed op de doorwerking van internationale mensenrechten hebben ook 
de uitspraken van een aantal Europese mensenrechtenorganisaties. Hier 
volsta ik met een verwijzing naar het Europees Comité voor Sociale Rechten 
(ECSR). Dat comité is belast met het controleren van de naleving van het 
Europees Sociaal handvest (ESH). Het heeft in dat kader de mogelijkheid 

127 Nollkaemper, pp. 506-510.
128 HvJ EG, 30 april 1974, T-181/73 (Haegman).
129 Nollkaemper, p. 521-525.
130 Zie voor een bespreking van de werking van het EU-Grondrechtenhandvest: J.H. 

Gerards en M. Claes, Bescherming van fundamentele rechten post-Lissabon, SEW 2012, 
aflevering 7, p 270-279; op het gebied van het vreemdelingenrecht zie M. Reneman, 
Het Kinderrechtenverdrag krijgt tanden, A&MR 2011, nr. 8, p.349-362.
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om collectieve klachten over schending van het ESH te behandelen. Het 
comité heeft in zijn uitspraken blijk gegeven van een grote bereidheid om ook 
regels en beginselen uit andere mensenrechtenverdragen te gebruiken.131 De 
uitspraken van het ECSR hebben op hun beurt – zij het incidenteel – hun 
weg naar de nationale rechter gevonden.132 De uitspraken van het ECSR 
zijn in tegenstelling tot uitspraken van het EHRM echter niet bindend voor 
staten en Nederlandse rechters hebben geenszins de plicht zich te houden 
aan de zienswijzen en interpretaties van het ECSR. 

EVRM en internationaal recht
Internationaal recht kan ook in onze rechtsorde doorwerken via de uitspraken 
van het EHRM. Dat gebeurt wanneer het EHRM bij de interpretatie van de 
bepalingen van het EVRM gebruik maakt van beginselen en bepalingen uit 
andere internationaalrechtelijke bronnen. Het EHRM doet dat regelmatig en 
put daarbij vaak uit andere mensenrechtenverdragen zoals het Internationaal 
Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten, het VN Vluchtelingenverdrag 
en het IVRK.133

Ten aanzien van uitspraken van het EHRM en de daarin vervatte interpretaties 
van het EVRM geldt, ongeacht of Nederland in een procedure partij was of 
niet, dat deze volgens de in Nederland heersende leer geacht worden deel 
uit te maken van de verdragsbepaling waarop zij betrekking hebben. Dit 
wordt ook ‘incorporatie’ genoemd: de uitleg van het EHRM voegt zich in 
de betekenis van de uitgelegde materiële bepaling van het EVRM. Deze 
materiële bepalingen van het EVRM hebben alle rechtstreekse werking in 
de Nederlandse rechtsorde.134 Daarmee is de doorwerking van regels en 
beginselen uit andere internationaalrechtelijke bronnen via de uitspraken 
van het EHRM een feit.135

131 Zie voor een overzicht van de werkzaamheden en uitspraken de website van het 
Comité: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ecsr/ecsrdefault_EN.asp

132 Zie de hierboven besproken uitspraak van de HR, rov 3.7.2.; ook: Rb Utrecht 6 april 
2010, LJN BM0846.

133 Voor een uitgebreid overzicht: M. Forowicz (reeds aangehaald).
134 Zie voor een handzaam overzicht van deze materie onder meer T. Barkhuysen, M.L. 

van Emmerik en H.D. Ploeger, De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste 
Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht (preadvies Vereniging voor 
Burgerlijk Recht), Deventer: Kluwer 2005, p. 31-34 en T. Barkhuysen, M.L. van 
Emmerik en J.P. Loof, 50 jaar EVRM en het Nederlandse staats en bestuursrecht, in: R.A. 
Lawson & E. Myjer (red.), 50 jaar EVRM, NJCM Bulletin 2000, p. 327-408.

135 Zie recentelijk ook de noot van mr. dr. J.H. de Graaf onder bij EVRM 20 maart 2012 
(C.A.S. en C.S. t. Roemenië), in: European Human Rights Cases (EHRC) 2012/164.
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2.3 Het gebruik van internationaal recht door het EHRM
Vanuit het oogpunt van mensenrechtenbescherming is het natuurlijk 
goed nieuws dat het EHRM gebruik maakt van andere internationale 
rechtsbronnen dan het ‘eigen’ EVRM. Helemaal vanzelfsprekend is dat echter 
niet. De rechtsmacht van het Hof is op grond van artikel 32 EVRM immers 
beperkt tot alle kwesties met betrekking tot de interpretatie en de toepassing 
van het EVRM en de daarbij horende Protocollen. Een rechtstreeks beroep 
van rechtzoekenden op schending door een staat van andere verdragen dan 
het EVRM is in een procedure voor het EHRM niet mogelijk.136 De mate 
waarin het EHRM zelf gebruik maakt van ‘ander’ internationaal recht is dan 
ook meer dan eens onderwerp van discussie geweest. De ruimte ontbreekt 
hier om daar uitvoerig op in te gaan. Ik volsta met een aantal algemene 
opmerkingen over de argumenten voor en tegen de werkwijze van het 
EHRM. 

Argumenten voor een terughoudend gebruik door het EHRM van ‘ander’ 
internationaal recht richten zich niet specifiek op de kinderrechten. De kritiek 
betreft veeleer de ruime invulling die het EHRM, door naar eigen inzicht uit 
het gehele internationale recht te putten, kan geven aan EVRM-rechten. Dat 
zou leiden tot het creëren van nieuwe, niet in het verdrag besloten liggende 
rechten voor individuen en plichten voor staten. De kritiek is onderdeel van 
een breder discours over de grenzen van de rechtscheppende bevoegdheden 
van het EHRM, het beperken van de margin of appreciation door het Hof en 
het (al dan niet reële) gemis aan democratische legitimiteit van het Hof. Dat 
discours is al zo oud als het EHRM zelf en laait met wisselende intensiteit in 
de vakliteratuur en publieke opinie op.137 Een tweede punt van kritiek betreft 
de mate waarin het EHRM de binding van een staat aan het IVRK kan 
verruimen. Een groot aantal staten heeft bij de aanvaarding van het IVRK 
met betrekking tot een aantal IVRK-bepalingen voorbehouden gemaakt. Zou 
nu het Europese hof via een IVRK gekleurde interpretatie van het EVRM 
oordelen dat een staat in weerwil van een gemaakt voorbehoud toch aan een 
bepaalde bepaling gebonden is, ligt het verwijt dat het Hof afbreuk doet aan 
de soevereiniteit en aan beginselen van het internationale verdragenrecht 
voor de hand. Een derde punt van kritiek betreft de bevoegdheid van het 
EHRM om überhaupt bindende uitspraken te doen over de interpretatie en 
reikwijdte van het IVRK en de vraag waarom de uitleg van het Europese hof 
voorrang zou moeten hebben boven de uitleg van het IVRK door de nationale 

136 Zie bijvoorbeeld EHRM 27 april 2000, no. 42 973/98 (Bijleveld t. Nederland).
137 Zie bijvoorbeeld T. Spijkerboer, Het debat over het Europese Hof voor de Rechten van de 

Mens, NJB 4 (2012), p. 254-262; U. Kilkelly, The Child and the European Convention 
on Human Rights, Hants: Ashgate 1999, p. 15-16 en T. Loenen, Het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens als toetser of steller van de wet?, NJCM Bulletin 21-1 (1996), p. 
75-82 .



Gerrit Jan Pulles

42

rechter.138 Een argument van een geheel andere orde tegen het gebruik van 
internationaal recht door het EHRM is dat op die manier de autonomie 
van het Europese mensenrechtensysteem wordt aangetast en tegelijkertijd 
het risico wordt geschapen dat EVRM-rechten door de invloed van ander 
internationaal recht verwateren en hun specifiek Europees karakter en hoge 
beschermingsniveau verliezen.139

Rechtvaardiging voor het gebruik van andere internationale bronnen door 
het EHRM is in de eerste plaats te vinden in het internationale recht zelf. 
Net als andere internationale verdragen moet ook het EVRM worden 
geïnterpreteerd aan de hand van de regels voor verdragsinterpretatie uit 
artikel 31 tot 33 van het Weens Verdragenverdrag. Artikel 31 lid 3 onder 
c van dat verdrag bepaalt dat bij de interpretatie rekening moet worden 
gehouden met iedere ter zake dienende regel van het volkenrecht die op de 
betrekkingen tussen de partijen kan worden toegepast. Het EHRM volgt de 
in deze artikelen neergelegde beginselen sinds jaar en dag.140 In de tweede 
plaats wordt het gebruik van internationaal recht gerechtvaardigd door de 
‘living instrument’-doctrine van het Hof, die er op neerkomt dat het EVRM 
een ‘levend instrument’ is, dat niet moet worden geïnterpreteerd volgens de 
opvattingen uit 1950, toen het verdrag het licht zag, maar in het licht van de 
opvattingen zoals die leven in een hedendaagse democratische samenleving, 
met het oog op een praktische en effectieve rechtsbescherming.141 Toegespitst 
op de kinderrechten: tot de mee te wegen hedendaagse opvattingen horen ook 
de ontwikkelingen op het gebied van de kinderrechten zoals gecodificeerd in 
het IVRK, de protocollen bij het IVRK en de commentaren en rapporten van 
het Kinderrechtencomité. 

Tegen het argument dat het EVRM zou verwateren door gebruik van 
internationaal recht kan worden ingebracht dat een open houding naar 
het internationale recht de samenhang en eenheid van de internationale 
rechtsorde kan versterken, het EVRM en het Hof beter kan verankeren in 
die internationale rechtsorde en zo kan bijdragen aan een meer universele 
mensenrechtenbescherming.142

138 Zie J.H. Gerards, De creativiteit van het Europees hof voor de rechten van de mens en de 
rechten van het kind, in: C.J. Forder (red.), Rechterlijke creativiteit en de rechten van het 
kind, Den Haag: Boom 2013, pp. 47-59.

139 Forowicz, p. 4-6
140 EHRM 21 februari 1975 (Golder t VK), par 29; EHRM 12 december 2001 (Bankovic 

e.a. t. Belgie en 16 andere verdragstaten), par. 57.
141 EHRM 25 april 1978 (Tyrer v VK), par 31; EHRM 9 oktober 1979 (Airey v Ierland), 

par 24.
142 Forowicz, p. 5
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3. Het EHRM en het IVRK

3.1 De onderzochte rechtspraak
Het EVRM en de protocollen bij het EVRM bevatten amper verwijzingen 
naar kinderen of kinderrechten.143 Toch is in de loop der tijd in talloze zaken 
een oordeel van het Hof gevraagd over schendingen van de rechten van 
kinderen. Van de uitspraken in die zaken is in Bijlage B in deze bundel een 
selectie opgenomen. Bij het inventariseren van de rechtspraak voor dit artikel 
is een aantal beperkingen aangebracht. Alleen in het Engels gepubliceerde 
uitspraken waarin het EHRM zich expliciet uitlaat over IVRK-artikelen zijn 
in het onderzoek betrokken. Zaken waarbij kinderen zijn betrokken, maar 
waarin het EHRM een bespreking van het IVRK achterwege laat zijn niet 
opgenomen. Het onderzoek beperkt zich verder tot het gebruik van het 
IVRK door het EHRM. Rechtspraak waarin wordt verwezen naar andere 
internationale instrumenten op het gebied van de kinderrechten blijft buiten 
beschouwing.144

3.2 Inventarisatie van de rechtspraak

Een paar cijfers
De geïnventariseerde uitspraken zijn gedaan in de periode van 1993 tot 2012. 
In totaal zijn zevenentwintig zaken waarin het EHRM expliciet verwijst naar 
het IVRK in de bijlage opgenomen. In de meeste zaken speelt het in artikel 8 
EVRM neergelegde recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven 
de belangrijkste rol. Het betreft veertien zaken. Artikel 5 EVRM, inzake het 
recht op vrijheid en veiligheid, en 6 EVRM, inzake het recht op een eerlijk 
proces, zijn in zeven, respectievelijk tien zaken aan de orde. Verder komen 
de artikelen 2 (het recht op leven), 3 (het folterverbod), 4 (het verbod van 
slavernij en dwangarbeid), 11 (de vrijheid van vergadering en vereniging) en 
13 EVRM (het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) in mindere mate 
voor. 145

Het EHRM gebruikt sommige artikelen uit het IVRK vaker dan andere. Het 
meest aangehaald zijn artikel 37 inzake wrede en onmenselijke behandeling 

143 Artikel 5 en 6 van het EVRM maken melding van minderjarigen.
144 Dat geldt bijvoorbeeld voor het in de context van het jeugd- en familierecht beroemde 

Marckx-arrest (EHRM 31 juni 1979, Marckx t. Belgie). Het Hof verwees daarbij naar 
het Europees Verdrag inzake de wettelijke status van buiten het huwelijk geboren 
kinderen van 1975 en leidde daaruit een toenemende acceptatie af voor het gelijk 
behandelen van kinderen die buiten en staande het huwelijk van hun ouders waren 
geboren. 

145 In veel zaken wordt schending van verschillende artikelen aangevoerd. In de meeste 
zaken wordt niet op alle aangevoerde schendingen even diep ingegaan en is duidelijk 
identificeerbaar welk(e) recht(en) primair in het geding was (waren). 
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(negen maal aangehaald), artikel 3 inzake het primaat van het belang van 
het kind (negen maal aangehaald) en artikel 40 IVRK inzake kinderen in 
strafrechtelijke procedures (vijf maal aangehaald). Veel andere materiele 
IVRK-bepalingen worden in de onderzochte zaken tenminste eenmaal 
aangehaald. 

Interessant is ook te zien op welk rechtsgebied de zaken zich hoofdzakelijk 
afspelen. Hoewel in verschillende zaken meer dan één rechtsgebied aan de orde 
is (bijvoorbeeld zaken waarin zowel migratierechtelijke als familierechtelijke 
vragen spelen) is toch een indeling te maken. De meeste zaken betreffen het 
strafrecht (negen zaken). Daarna komen vreemdelingenrecht (zeven zaken) 
en personen- en familierecht (zeven zaken). De andere zaken betreffen 
school en arbeid, gezondheid en de vrijheid van politieke meningsuiting. 

Wat de uitkomst van de zaken betreft, geldt dat in twintig van de 
zevenentwintig zaken een schending van een of meer EVRM-artikelen wordt 
geconstateerd. Dat gebeurt in ieder geval in alle zaken waarin het EHRM 
gebruik maakte van artikel 37 IVRK en in bijna alle zaken waarin artikel 40 
IVRK een rol speelde.

Een aantal observaties
De onderzochte rechtspraak bevestigt dat een aantal materiële EVRM-
bepalingen bijzonder relevant is voor de bescherming van kinderrechten. 
In de eerste plaats artikel 8 EVRM inzake het recht op eerbiediging van het 
familieleven. Daarnaast zijn, gemeten naar het aantal maal dat de artikelen 
werden ingeroepen, in de praktijk met name van belang gebleken artikel 6 
EVRM, inzake het recht op een eerlijk proces, en artikel 5 EVRM, inzake het 
recht op vrijheid en veiligheid.

Het EHRM heeft in zijn rechtspraak uit een groot aantal materiële EVRM-
rechten – die doorgaans slechts onthoudingsnormen bevatten – positieve 
verplichtingen voor de staat afgeleid.146 Het is in de onderzochte rechtspraak 
vaak via deze positieve verplichtingen dat het EHRM het IVRK laat 
meewegen bij de interpretatie van het EVRM en bij het bepalen van de aard 
en omvang van de daaruit voor de staat voortvloeiende plichten en voor het 
individu geldende rechten. Dat gebeurt soms wel en soms niet expliciet. Een 
goede illustratie van de werkwijze van het EHRM op dit gebied is te vinden 
in de zaak Maslov t. Oostenrijk147, over de voorgenomen uitzetting van een 
minderjarige met een Oostenrijkse verblijfsvergunning. Het hof oordeelde 

146 Zie over deze rechtsfiguur in het algemeen A.J. Nieuwenhuis en A.W. Hins, 
Hoofdstukken Grondrechten, tweede druk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011, hoofdstuk 
7.

147 EHRM 23 juni 2008 (GC).
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uiteindelijk dat artikel 8 EVRM was geschonden. Het overwoog in de par. 82 
en 83 onder meer: 

82.  The Court considers that where offences committed by a minor underlie 
an exclusion order, regard must be had to the best interests of the child. The 
Court’s case-law under Article 8 has given consideration to the obligation to 
have regard to the best interests of the child in various contexts (…), including 
the expulsion of foreigners (…) Moreover, the obligation to have regard to 
the best interests of the child is enshrined in Article 3 of the United Nations 
Convention on the Rights of the Child (…).
83.  The Court considers that, where expulsion measures against a juvenile 
offender are concerned, the obligation to take the best interests of the child 
into account includes an obligation to facilitate his or her reintegration. In this 
connection, the Court notes that Article 40 of the Convention on the Rights 
of the Child makes reintegration an aim to be pursued by the juvenile justice 
system (…). In the Court’s view this aim will not be achieved by severing 
family or social ties through expulsion, which must remain a means of last 
resort in the case of a juvenile offender. It finds that these considerations were 
not sufficiently taken into account by the Austrian authorities.

Behalve aan de tekst van het IVRK hecht het EHRM ook belang aan de 
zienswijzen van het VN Comité voor de Rechten van het Kind. Illustratief 
is de zaak C.A.S. en C.S. t. Roemenië, inzake het achterwege blijven van 
strafrechtelijke vervolging na een tegen een kind gepleegd misdrijf.148 Het 
hof oordeelde dat daardoor artikel 3 en 8 EVRM waren geschonden. Het 
overwoog in de par. 71 en 72:

71.  Furthermore, positive obligations on the State are inherent in the right to 
effective respect for private life under Article 8; these obligations may involve 
the adoption of measures even in the sphere of the relations of individuals 
between themselves. While the choice of the means to secure compliance with 
Article 8 in the sphere of protection against acts of individuals is in principle 
within the State’s margin of appreciation, effective deterrence against serious 
acts such as rape, where fundamental values and essential aspects of private 
life are at stake, requires efficient criminal-law provisions. Children and other 
vulnerable individuals, in particular, are entitled to effective protection (…).
72.  The Court reiterates that it has not excluded the possibility that the State’s 
positive obligation under Article 8 to safeguard the individual’s physical 
integrity may extend to questions relating to the effectiveness of a criminal 
investigation (…). Lastly, the Court notes that the United Nations Committee 
on the Rights of the Child has emphasised that a series of measures must be 
put in place so as to protect children from all forms of violence which includes 
prevention, redress and reparation (…).

148 EHRM 20 maart 2012.
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Het VN Kinderrechtencomité heeft een aantal artikelen van het IVRK tot 
kernartikelen bestempeld. Het betreft de artikelen 2 (non-discriminatie), 3 
(het belang van het kind) 6 (het recht op leven en ontwikkeling) en 12 IVRK 
(het recht te worden gehoord). Deze artikelen bevatten volgens het Comité 
algemene beginselen die aan het gehele verdrag ten grondslag liggen.149 

Van deze bepalingen speelt het in artikel 3 IVRK neergelegde ‘best interests 
of the child’-beginsel een centrale rol in de onderzochte rechtspraak van 
het EHRM. Het geldt daarbij voor het EHRM als maatgevend bij de uitleg 
van het in een concreet geval geldend recht en vaak als doorslaggevend 
bij de belangenafweging die in elke zaak moet worden gemaakt tussen de 
belangen van het kind en die van andere betrokkenen. Zie bijvoorbeeld 
de overweging van het EHRM in de zaak Sahin t. Duitsland, inzake de 
omgang tussen een vader en zijn kind:

66.  Article 8 requires that the domestic authorities should strike a fair 
balance between the interests of the child and those of the parents and that, 
in the balancing process, particular importance should be attached to the 
best interests of the child, which, depending on their nature and seriousness, 
may override those of the parents. (…).150 

Gegeven de waarde die de zienswijzen van het VN Kinderrechtencomité 
voor het EHRM hebben valt het op dat het EHRM weinig te rade gaat bij 
de overige algemene beginselen van het IVRK: artikel 2, 6 en 12. Dat wordt 
deels mogelijk verklaard door het feit dat in de zaken die jeugd(straf)recht 
betreffen de artikelen 37 IVRK (inzake het verbod van wrede, onmenselijke 
of onterende behandeling) en 40 IVRK (inzake kinderen in het strafrecht) 
een op veel punten vergelijkbare bescherming bieden als artikel 2, 6 en 12 
maar, in de context van een gerechtelijke procedure, specifieker en daarom 
beter toepasbaar zijn – en vaker toegepast worden. De artikelen 37 en 
40 IVRK zijn door het Kinderrechtencomité overigens aangemerkt als 
fundamentele beginselen van jeugd(straf)recht.151 

4. Conclusie

Door gebruik te maken van het IVRK en de zienswijzen en commentaren 
van het VN Kinderrechtencomite heeft het EHRM een betekenisvolle 
invulling gegeven aan het EVRM waar het de specifieke bescherming van  
 

149 Zie bijvoorbeeld: General Comment No. 5 (2003), General measures of implementation 
of the Convention on the Rights of the Child, CRC/GC/2003/5, par. 12.

150 EHRM 8 juli 2003 (GC).
151 General Comment No. 10 (2007), Children’s rights in juvenile justice, CRC/C/GC/10, 

par. 5.
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kinderen en hun rechten betreft. De uitspraken van het EHRM hebben 
ook rechtstreekse juridische gevolgen in de Nederlandse rechtsorde, zoals 
het arrest van de Hoge Raad waar dit stuk mee begon, aantoont. In zijn 
noot bij het arrest noteert E.A. Alkema dat het ‘opmerkelijk’ is hoe de 
jurisprudentie van het EHRM door de HR wordt aangevoerd om het IVRK 
bij zijn overwegingen te kunnen betrekken.152 ‘Als het ware op de slippen 
van de desbetreffende EVRM-bepaling’, aldus Alkema, krijgt de daarin 
geïncorporeerde bepaling van het IVRK zo (extra) bindende rechtskracht.
 
Die observatie is juist. Zoals hierboven betoogd is deze manier van 
doorwerking van het IVRK minder opmerkelijk dan de annotator meent. 
Door de beknopte formulering van de rechtsoverwegingen van de HR 
is niet precies na te gaan wélk gewicht het IVRK voor het eindoordeel 
uiteindelijk in de schaal heeft gelegd. Maar dát het Kinderrechtenverdrag 
en de rechtspraak van het EHRM waarin op het IVRK is geleund een rol 
hebben gespeeld bij het oordeel van de HR is onmiskenbaar – en terecht. 
Door dat expliciet te benoemen heeft de Hoge Raad een stap gezet op het 
gebied van de doorwerking van de kinderrechten in onze rechtsorde. Een 
stap die navolging verdient in toekomstige zaken.

Volgens de annotator heeft deze ontwikkeling uiteindelijk weinig om het 
lijf omdat het EHRM alleen open normen kan invullen en geen nieuwe 
rechten kan scheppen op basis van het IVRK. Dat is een wat zuinige 
analyse. Dat het EHRM geen nieuw recht kan creëren moge in de kern juist 
zijn maar, zoals hierboven al betoogd, heeft de Nederlandse praktijk ook 
niet zozeer behoefte aan ‘nieuwe rechten’, maar des te meer aan grotere 
duidelijkheid over de rechtskracht, reikwijdte en doorwerking van het 
IVRK. Zoals de HR heeft laten zien, zijn juist de open normen uit ons recht 
een prima vehikel voor het creëren van meer duidelijkheid en voor verdere 
rechtsontwikkeling op dit gebied. 

En dat is natuurlijk niet alleen prettig voor juristen. Het werken aan 
doorwerking van het IVRK in onze rechtsorde heeft uiteindelijk geen ander 
doel dan het beschermen van de menselijke waardigheid van het kind. Ook 
op dat punt heeft het EHRM de toon gezet. Het Europese Hof benadrukt in 
zijn uitspraken consequent dat respect voor menselijke waardigheid als ‘the 
very essence’ van het EVRM moet worden aangemerkt.153 Wie de preambule 
van het IVRK leest ziet dat respect voor de menselijke waardigheid ook 
een van de essentiële uitgangspunten van het IVRK is. Het gebruik van 
het Kinderrechtenverdrag door het Europese mensenrechtenhof is een 

152 NJ 2013, 22, p. 296 onder 6. Andere annotaties zijn te vinden in: JV 2012/458, m.nt. 
Slingenberg en AB 2013/30, m.nt. de Vries.

153 EHRM 11 juli 2002 (Christine Goodwin t. VK), par. 90.
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even vanzelfsprekende als belangrijke stap ter verdere bescherming van de 
belangen, de rechten en de inherente waardigheid van het kind.

[Een eerdere versie van dit artikel en de bijlage verscheen in: C. Mak, F.K. van Wijk, J.H. 
de Graaf en P.J. Montanus (red.), Rechten van het kind en waardigheid, Nijmegen: Ars 
Aequi Libri, 2013, pp. 109-138.]
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Het Europees Comité voor Sociale Rechten en de 
bescherming van het ongedocumenteerde kind

1. Inleiding

Op 23 oktober 2012 deed het Europees Comité voor Sociale Rechten 
(ECSR) uitspraak in een zaak die was aangespannen door de non-
gouvernementele kinderrechtenorganisatie Defence for Children 
International tegen België.154 Deze zaak was de derde zaak waarin het 
ECSR zich uitspreekt over de schending van rechten van minderjarige 
asielzoekers die illegaal op het grondgebied van een verdragsluitende staat 
verblijven. In twee eerdere zaken uit 2004 en 2009 had het ECSR Frankrijk 
en Nederland daar al op aangesproken.155

2. Werkingssfeer van het Europees Sociaal Handvest

Het ECSR waakt over de toepassing en interpretatie van het Europees 
Sociaal Handvest (ESH). Interessant maar juridisch controversieel was in 
de genoemde uitspraken vooral de zienswijze van het ECSR op de personele 
werkingssfeer van het ESH.156 Volgens de tekst van art. 1 van de Bijlage bij 
het ESH is het grootste deel van de materiele bepalingen van het ESH niet 
van toepassing op personen die zich niet legaal op het grondgebied van een 
verdragsluitende staat bevinden. In FIDH t. Frankrijk en DCI t. Nederland 
stelde het ECSR echter dat de beperking van de personele werkingssfeer 
niet tot gevolg kan hebben dat aan niet-legaal verblijvende vreemdelingen 
bescherming van fundamentele rechten uit het ESH wordt onthouden. 
Het achtte om die redenen een aantal van de materiële bepalingen waar 
de illegaal in Frankrijk respectievelijk Nederland verblijvende minderjarige 
klagers zich op hadden beroepen wel degelijk op hen van toepassing. Het 
ECSR beargumenteerde dat onder meer door te stellen dat die beperking 
van het toepassingsbereik zich niet verdroeg met het doel en voorwerp 
(‘object and purpose’) van het ESH noch met de eenheid en ondeelbaarheid 
van de internationale rechten van de mens, die wat hun werking betreft 

154 Europees Comité voor Sociale Rechten, 23 oktober 2012, nr. 69/2011 (Defence for 
Children International t. België), EHRC 2013, 161.

155 ECSR 8 september 2004, zaak nr 14/2003, JV 2005/339 m.nt. CAG (FIDH t. 
Frankrijk) en ECSR 20 oktober 2009, nr 47/2008, EHRC 2010/55 m.nt. Donders en 
Brouwer, JV 2010/150 m.nt. Larsson en Minderhoud (DCI t. Nederland).

156 Voor een uitgebreide analyse van DCI t. Nederland zij verwezen naar de noot van 
Donders en Brouwer bij die uitspraak in EHRC 2010/55.
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geen onderscheid maken tussen personen met en personen zonder 
verblijfsstatus.157 

3. Doel en voorwerp van het handvest

Wat dat doel en voorwerp van het ESH precies waren en op welke manier 
zij de uitdrukkelijke tekst van art. 1 van de Bijlage bij het ESH opzij konden 
zetten kwam in de zaken tegen Frankrijk en Nederland niet erg uitgebreid 
uit de verf. In de onderhavige zaak DCI t. België maakt het ECSR van 
de gelegenheid gebruik om wat dieper op deze zaken in te gaan.158 Met 
betrekking tot het doel en voorwerp van het ESH benadrukt het ECSR dat 
het ESH is bedoeld om - op Europees niveau en in aanvulling op het EVRM 
- de naleving van de fundamentele rechten zoals neergelegd in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 te verzekeren.159 Het 
ECSR overweegt verder – in navolging van het EHRM - dat het ESH een 
‘levend instrument’ is, gewijd aan de beginselen van waardigheid, gelijkheid 
en solidariteit. Daaruit volgt, aldus het ECSR, dat het doel van het ESH is 
het geven van ‘leven en betekenis’ (‘life and meaning’) aan de fundamentele 
sociale rechten van alle individuen. De manier waarop het ESH nu moet 
worden geïnterpreteerd, aldus het ECSR, is teleologisch – waarbij zo veel 
mogelijk tegemoet moet worden gekomen aan dat doel en voorwerp van het 
verdrag, in plaats van het zo beperkt mogelijk houden van de verplichtingen 
die de verdragsluitende staten jegens individuen hebben. 

In het geval van art. 1 van de Bijlage leidt deze teleologische benadering 
volgens het ECSR noodzakelijkerwijs tot de gekozen uitleg die voorkomt 
dat aan illegale minderjarige vreemdelingen de bescherming van hun 
fundamentele rechten en hun menselijke waardigheid wordt ontzegd. Een 
teleologische interpretatiemethode wordt sinds jaar en dag regelmatig door 
het EHRM toegepast. Ook het ECSR paste de methode al in eerdere zaken 
toe160. Ook de ‘living instrument’-doctrine, die inhoudt dat de bepalingen 
in het verdrag geen statische betekenis hebben, maar steeds moeten 
worden geïnterpreteerd in het licht van de opvattingen zoals die leven in de 
hedendaagse samenleving, is door het ECSR ontleend aan de rechtspraak 
van het EHRM.161 Nieuw is de bovenstaande redenering dus niet, maar zij 
is wel een welkome aanvulling op de argumenten van het ECSR in de zaken 
tegen Frankrijk en Nederland.

157 FIDH t. Frankrijk, reeds aangehaald, par. 26-32 en DCI t. Nederland, par. 19, 34-38.
158 Par. 28-34.
159 Par. 30.
160 EHRM 27 juni 1968, nr. 2122/64 (Wemhoff t. Duitsland) par. 8 en ECSR 7 december 

2004, zaak nr. 18/2003 (World Organisation against Torture t. Ierland), par. 60.
161 EHRM 25 april 1978, nr. 5856/72 (Tyrer t. VK), par. 31 en DCI t. Nederland, par. 27.
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4. Invloed van het IVRK 

Al eerder had het ECSR duidelijk gemaakt dat het bij zijn uitleg van het 
ESH andere internationale verdragen betrekt. Het ECSR beriep zich ter 
rechtvaardiging van die werkwijze onder meer op art. 31 lid 3 sub c van 
het Weens Verdragenverdrag, dat voorschrijft dat bij verdragsinterpretatie 
rekening gehouden moet worden met ‘iedere ter zake dienende regel 
van het volkenrecht die op de betrekkingen tussen partijen kan worden 
toegepast’.162

Van alle andere internationale verdragen achtte het ECSR het IVRK in 
de hier besproken zaken, die allen minderjarige illegalen betroffen, het 
belangrijkste. Daarbij is niet alleen de tekst van het IVRK een inspiratiebron 
voor het ECSR maar ook de uitleg daarvan – in General Comments en 
landenrapportages - van het Comité voor de Rechten van het Kind. Het 
ECSR acht zich daarbij met name gebonden aan het - in art. 3 IVRK 
verwoorde - ‘internationaal erkende vereiste’ om de belangen van het kind 
steeds voorop te stellen.163 Ook in deze zaak benadrukt het ECSR dat een 
te strikte interpretatie van art. 1 van de Bijlage zich niet verdraagt met het 
IVRK noch met het ‘best interest of the child’-beginsel.164 

Daar blijft het echter niet bij. Het ECSR stelt namelijk ook dat deze wijze 
van uitleg wordt gerechtvaardigd door een plicht te voldoen aan dwingende 
normen van internationaal recht (jus cogens), die onder meer voorschrijven 
‘dat elke staat het recht van elk individu op leven en fysieke integriteit 
moet respecteren en beschermen’. Elke andere interpretatie van art. 1 van 
de Bijlage zou volgens het ECSR strijd opleveren met internationaal jus 
cogens.165 Tot dat jus cogens lijkt het ECSR ook het ‘dwingend, universeel 
erkend voorschrift om alle kinderen te beschermen’ te rekenen.166 Vanuit 
het perspectief van de bescherming van de rechten van de mens lijkt dit een 
krachtig argument. Toch is het twijfelachtig of deze formulering van jus 
cogens zich verdraagt met de eisen waar een internationale regel aan moet 
voldoen om als jus cogens gedefinieerd te kunnen worden. Art. 53 van 
het Weens Verdragenverdrag spreekt in dat verband van “een dwingende 
norm van algemeen volkenrecht, een norm die aanvaard en erkend is door 
de internationale gemeenschap van Staten in haar geheel als een norm, 
waarvan geen afwijking is toegestaan…”. Regels van jus cogens hebben 
voorrang boven alle andere regels van internationaal recht. Voorbeelden 

162 DCI t. Nederland, par. 35.
163 DCI t. Nederland, par. 28 en 29. 
164 Zie par. 31 en 32.
165 Par. 33.
166 Par 34.
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van normen die als zodanig zijn aangeduid zijn het verbod op agressie, het 
verbod op slavernij en het genocideverbod. Het verschil tussen deze normen 
en de algemeen geformuleerde beschermingsnormen die het ECSR noemt 
zijn in het oog springend. In zowel het nationale als internationale recht 
zijn veel normen aan te wijzen die het een staat op verschillende manieren 
verplichten om de zwakken te beschermen. Maar het is zeer de vraag of dat 
genoeg is om deze plichten de status van dwingend internationaal recht te 
geven. 

Direct na deze krachtige stellingname over de uitbreiding van de personele 
werkingssfeer van het ESH nuanceert het ECSR deze weer enigszins. Het 
stelt dat het terzijde stellen van de beperkingen van art. 1 van de Bijlage 
alleen in uitzonderlijke situaties gerechtvaardigd is, namelijk wanneer een 
‘onaanvaardbare’ schending dreigt van fundamentele rechten, zoals het 
recht op leven, of wanneer de menselijke waardigheid of de geestelijke en 
fysieke integriteit of gezondheid ernstig dreigen te worden aangetast.167 
Dat betekent, aldus het ECSR, dat alleen die artikelen van het ESH die 
zien op de bescherming van deze fundamentele rechten in weerwil 
van de beperkingen van art. 1 van de Bijlage op niet-legale personen 
van toepassing kunnen zijn.168 Bij kinderen zal dat overigens sneller 
moeten worden aangenomen, nu kinderen anders dan volwassenen, niet 
daadwerkelijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het feit 
dat zij niet-legaal op het grondgebied van een staat verblijven.169 Deze 
nuance bakent het aantal gevallen waarin de beperking van de personele 
werkingssfeer terzijde kan worden geschoven af tot de meest schrijnende 
gevallen. Daarmee heeft het ECSR wellicht ook willen bijdragen aan een 
bredere politieke acceptatie van zijn uitleg van het ESH.

In de zaak bekijkt het ECSR vervolgens per ESH-bepaling of deze van 
toepassing is op de minderjarige illegale vreemdelingen namens wie de 
klacht is ingediend. Het antwoord is bevestigend met betrekking tot art. 
17 (het recht van kinderen en jeugdige personen op sociale, wettelijke en 
economische bescherming), art. 7, tiende lid (het recht van kinderen en 
jeugdige personen op bescherming), 11 (het recht op bescherming van 
de gezondheid), art. 13 (het recht op sociale en geneeskundige bijstand) 
en art. 16 (het recht van het gezin op sociale, wettelijke en economische 
bescherming). Van deze rechten acht het ECSR art. 17, art. 7, tiende lid 
en art. 11, eerste en derde lid, geschonden. Niet van toepassing acht het 
ECSR art. 30 (inzake het recht op bescherming tegen armoede en sociale 
uitsluiting). Deze bepaling draagt het staten op om allerlei positieve 

167 Par. 35.
168 Par. 36.
169 Par. 37.
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maatregelen te nemen, aldus het ECSR, maar die betreffen niet primair de 
bescherming van de meest basale rechten waarvoor de beperkingsclausule 
van art. 1 van de Bijlage bij het ESH zou moeten wijken.170 Evenmin van 
toepassing acht het ECSR art. E inzake non-discriminatie. Nu volgens het 
ECSR een groot deel van de materiele bepalingen van het ESH gewoon op 
illegale minderjarige vreemdelingen van toepassing is, is niet langer aan de 
orde dat zij ongelijk worden behandeld, maar speelt alleen nog de vraag of 
hun rechten zijn geschonden.171

5. Belang voor de rechten van het kind

Wat is het belang van deze uitspraak? Dat ligt net als bij FIDH t. Frankrijk 
en DCI t. Nederland vooral in de zienswijze van het ECSR over het 
toepassingsbereik van het ESH. Het lijkt erop dat de benaderingswijze van 
het ECSR inmiddels steeds breder is geaccepteerd. Zoals bekend zijn de 
uitspraken van het ECSR niet rechtstreeks juridisch bindend voor lidstaten. 
Interpretaties van bepalingen van het ESH door het ECSR worden echter 
wel beschouwd als bindende interpretaties. Dat laatste heeft het ECSR in 
eerdere uitspraken benadrukt.172 Het volgt ook uit het Aanvullend Protocol 
bij het Europees Sociaal Handvest betreffende een systeem voor collectieve 
klachten. In het bij dat aanvullend protocol horende ‘Explanatory report’ 
staat onder meer: “[t]he Committee of Ministers cannot reverse the legal 
assessment made by the Committee of Independent Experts”.173 Dat 
geeft deze uitspraak binnen het systeem van het ESH een relevantie die 
het individuele geval ontstijgt. Een en ander neemt overigens niet weg 
dat er volkenrechtelijk het nodige is aan te merken op het standpunt van 
het ECSR over het toepassingsbereik van het ESH, welk standpunt zich 
niets aantrekt van de expliciete wil van de verdragsluitende staten zoals 
neergelegd in de al even eenduidige bewoordingen van art. 1 van de Bijlage 
bij het ESH. Tot de meest uitgesproken critici van het ECSR op dit gebied 
behoorden in 2004 overigens nog een aantal leden van het Comité zelf. Zij 
schreven in de zaak FIDH t. Frankrijk dissenting opinions waarin zij afstand 
namen van het verruimen van het toepassingsbereik door het ECSR. Deze 
interne tegenstemmen waren vijf jaar later verstomd. In DCI t. Nederland 
uit 2009 schaarde het Comité zich eensgezind achter het terzijde schuiven 
van de beperking van art. 1 van de Bijlage. Ook in de onderhavige zaak zijn 
de leden van het ECSR het op dat punt unaniem met elkaar eens.

170 Par. 145.
171 Par. 150.
172 DCI t. Nederland, par. 21 en 22.
173 Par. 46.
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Politiek lijken de uitspraken van het ECSR inmiddels ook te worden 
geaccepteerd. Op grond van het al genoemde aanvullend protocol dat de 
collectieve klachtenprocedure bij het ECSR regelt, kan het Comité van 
Ministers van de Raad van Europa naar aanleiding van een uitspraak van 
het ECSR een resolutie aannemen met een reactie op de uitspraak en 
aanbevelingen aan de betrokken staat. Deze aanbevelingen waren na FIDH 
t. Frankrijk niet gedaan. In de naar aanleiding van die zaak aangenomen 
resolutie namen de ministers de uitspraak slechts ter kennisneming aan.174 
De resolutie van het Comité van Ministers naar aanleiding van DCI t. 
Nederland ging wat dat betreft een stuk verder.175 De ministers noteerden 
daar dat deze resolutie: “[r]ecognises the limitation of the scope of the 
European Social Charter (revised) in terms of persons protected, laid 
down in paragraph 1 of the Appendix to the Charter, but notes that this 
does not relieve states from their responsibility to prevent homelessness 
of persons unlawfully present in their jurisdiction, more particularly when 
minors are involved”, waarna Nederland wordt opgeroepen de behandeling 
van illegale minderjarige vreemdelingen spoedig “in full conformity 
with the European Social Charter” te brengen. Daarmee schaarden de 
ministers zich op hoofdlijnen achter de standpunten van het ECSR. Ook 
in de resolutie die naar aanleiding van de onderhavige zaak tegen België 
is aangenomen onderstrepen de ministers wederom de conclusies van 
het ECSR en roepen zij België op “to ensure that the situation has been 
brought into conformity [with the Charter] over the long term”.176 De 
uitbreiding van de werkingssfeer van het ESH lijkt daarmee in ieder geval 
politiek geaccepteerd.

De uitspraken van het ECSR en de politieke acceptatie daarvan hebben ook 
juridische gevolgen, onder meer inzake de doorwerking van het ESH en de 
uitspraken van het ECSR in de Nederlandse rechtsorde – en ongetwijfeld 
ook in de rechtsorden van andere bij het ESH aangesloten staten. Kort na 
de uitspraak DCI t. Nederland werd al duidelijk dat de Nederlandse rechter 
in zaken met betrekking tot minderjarige vreemdelingen rekening hield 
met de uitspraak van het ECSR.177 In een uitspraak uit 2012 bekrachtigde 
ook de Hoge Raad deze zienswijze.178 In het arrest bepaalde de HR dat 
de Nederlandse staat uitgeprocedeerde minderjarige asielzoekers niet op 
straat mocht zetten of van hun moeder mocht scheiden. De HR stelde 
dat ten aanzien van deze kinderen op de staat de verplichting rust ‘te 

174 ResChS(2005)6, 4 mei 2005.
175 CM/ResChS(2010)6, 7 juli 2010.
176 De uitbreiding van de werkingssfeer van het ESH lijkt daarmee in ieder geval politiek 

geaccepteerd.
177 Zie bijvoorbeeld Rb Utrecht 6 april 2010, JV 2010/209.
178 HR 21 september 2012, NJ 2013/22, m.nt. Alkema, JV 2012/458, m.nt. Slingenberg, 

AB 2013/30, m.nt. de Vries.
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waken voor de rechten en belangen van minderjarigen die zich op zijn 
grondgebied bevinden, ook waar het gaat om minderjarige vreemdelingen 
zonder geldige verblijfstitel’. De HR tekende daarbij aan dat dit oordeel 
mede steun vond in de uitspraak van het ECSR in DCI t. Nederland en in 
de naar aanleiding daarvan door het Comité van Ministers aangenomen 
resolutie.179 Een aantal volkenrechtelijke onvolkomenheden ten spijt: het 
belang van de jurisprudentie van het ECSR voor het beschermen van de 
rechten van het kind is daarmee een feit.

[De oorspronkelijke versie van dit artikel verscheen als noot bij de uitspraak van het 
Europees Comité voor Sociale Rechten 23 oktober 2012, nr. 69/2011, DCI t. België in 
European Human Rights Cases, EHRC 2013, 161]

179 Id., rov. 3.7.2.
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BIJLAGE A

Nederlandse tekst van het
Verdrag inzake de rechten van het kind
Trb. 1990, 170

Preambule
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag,

Overwegende dat, in overeenstemming met de in het Handvest van de 
Verenigde Naties verkondigde beginselen, erkenning van de waardigheid 
inherent aan, alsmede van de gelijke en onvervreemdbare rechten van, 
alle leden van de mensengemeenschap de grondslag is voor vrijheid, 
gerechtigheid en vrede in de wereld,

Indachtig dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun 
vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens en in de waardigheid en 
de waarde van de mens opnieuw hebben bevestigd en hebben besloten sociale 
vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen,

Erkennende dat de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en in de Internationale Verdragen inzake de Rechten 
van de Mens hebben verkondigd en zijn overeengekomen dat een ieder recht 
heeft op alle rechten en vrijheden die daarin worden beschreven, zonder 
onderscheid van welke aard ook, zoals naar ras, huidskleur, geslacht, taal, 
godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of sociale afkomst, 
eigendom, geboorte of andere status,

Eraan herinnerende dat de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens hebben verkondigd dat kinderen recht hebben op 
bijzondere zorg en bijstand,

Ervan overtuigd dat aan het gezin, als de kern van de samenleving en de 
natuurlijke omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden 
en van kinderen in het bijzonder, de nodige bescherming en bijstand 
dient te worden verleend opdat het zijn verantwoordelijkheden binnen de 
gemeenschap volledig kan dragen,

Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van 
zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in 
een sfeer van geluk, liefde en begrip,
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Overwegende dat het kind volledig dient te worden voorbereid op het leiden 
van een zelfstandig leven in de samenleving, en dient te worden opgevoed in 
de geest van de in het Handvest van de Verenigde Naties verkondigde idealen, 
en in het bijzonder in de geest van vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, 
vrijheid, gelijkheid en solidariteit,

Indachtig dat de noodzaak van het verlenen van bijzondere zorg aan het kind 
is vermeld in de Verklaring van Genève inzake de Rechten van het Kind van 
1924 en in de Verklaring van de Rechten van het Kind, aangenomen door de 
Algemene Vergadering op 20 november 1959 en is erkend in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, in het Internationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten (met name in de artikelen 23 en 24), 
in het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 
Rechten (met name in artikel 10) en in de statuten en desbetreffende akten 
van gespecialiseerde organisaties en internationale organisaties die zich 
bezighouden met het welzijn van kinderen,

Indachtig dat, zoals aangegeven in de Verklaring van; de Rechten van het 
Kind, „het kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid 
bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van geëigende 
wettelijke bescherming, zowel vóór als na zijn geboorte”,

Herinnerende aan de bepalingen van de Verklaring inzake Sociale en 
Juridische Beginselen betreffende de Bescherming en het Welzijn van 
Kinderen, in het bijzonder met betrekking tot Plaatsing in een Pleeggezin en 
Adoptie, zowel Nationaal als Internationaal; de Standaard Minimumregels 
van de Verenigde Naties voor de Toepassing van het Recht op Jongeren (de 
Beijingregels); en de Verklaring inzake de Bescherming van Vrouwen en 
Kinderen in Noodsituaties en Gewapende Conflicten,

Erkennende dat er, in alle landen van de wereld, kinderen zijn die in 
uitzonderlijk moeilijke omstandigheden leven, en dat deze kinderen 
bijzondere aandacht behoeven,

Op passende wijze rekening houdend met het belang van de tradities en 
culturele waarde die ieder volk hecht aan de bescherming en de harmonische 
ontwikkeling van het kind,

Het belang erkennende van internationale samenwerking ter verbetering van 
de levensomstandigheden van kinderen in ieder land, in het bijzonder in de 
ontwikkelingslanden,

Zijn het volgende overeengekomen:
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DEEL I

Artikel 1
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder 
mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing 
zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.

Artikel 2
1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen 

de in het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun 
rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht 
ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 
nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, 
geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder 
of wettige voogd.

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te 
waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van 
discriminatie of bestraffing op grond van de omstandigheden of de 
activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de 
ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.

Artikel 3
1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden 

genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk 
welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of 
wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste 
overweging.

2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de 
bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening 
houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige 
voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en 
nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen.

3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten 
en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de 
bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten 
vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de 
gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede 
bevoegd toezicht.

Artikel 4
De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke, bestuurlijke en 
andere maatregelen om de in dit Verdrag erkende rechten te verwezenlijken. 
Ten aanzien van economische, sociale en culturele rechten nemen de Staten 
die Partij zijn deze maatregelen in de ruimste mate waarin de hun ter 
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beschikking staande middelen dit toelaten en, indien nodig, in het kader van 
internationale samenwerking.

Artikel 5
De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en 
plichten van de ouders of, indien van toepassing, van de leden van de familie 
in ruimere zin of de gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van 
wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, 
voor het voorzien in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door 
het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op een wijze die verenigbaar 
is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.

Artikel 6
1. De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op 

leven heeft.
2. De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de 

mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind.

Artikel 7
1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf 

de geboorte het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven 
en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen, en door 
hen te worden verzorgd.

2. De Staten die partij zijn, waarborgen de verwezenlijking van deze rechten 
in overeenstemming met hun nationale recht en hun verplichtingen 
krachtens de desbetreffende internationale akten op dit gebied, in het 
bijzonder wanneer het kind anders staatloos zou zijn.

Artikel 8
1. De Staten die partij zijn, verbinden zich tot eerbiediging van het recht 

van het kind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van 
nationaliteit, naam en familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, zonder 
onrechtmatige inmenging.

2. Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of 
alle bestanddelen van zijn of haar identiteit, verlenen de Staten die partij 
zijn passende bijstand en bescherming, teneinde zijn identiteit snel te 
herstellen.

Artikel 9
1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden 

van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, 
onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke toetsing, 
in overeenstemming met het toepasselijke recht en de toepasselijke 
procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van 
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het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn in een bepaald 
geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het 
kind door de ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er een 
beslissing moet worden genomen ten aanzien van de verblijfplaats van 
het kind.

2. In procedures ingevolge het eerste lid van dit artikel dienen alle betrokken 
partijen de gelegenheid te krijgen aan de procedures deel te nemen en hun 
standpunten naar voren te brengen.

3. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een 
ouder of beide ouders is gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke 
betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders te onderhouden, 
tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.

4. Indien een dergelijke scheiding voortvloeit uit een maatregel genomen 
door een Staat die partij is, zoals de inhechtenisneming, gevangenneming, 
verbanning, deportatie, of uit een maatregel het overlijden ten gevolge 
hebbend (met inbegrip van overlijden, door welke oorzaak ook, terwijl 
de betrokkene door de Staat in bewaring wordt gehouden) van één ouder 
of beide ouders of van het kind, verstrekt die Staat, op verzoek, aan de 
ouders, aan het kind of, indien van toepassing, aan een ander familielid 
van het kind de noodzakelijke inlichtingen over waar het afwezige lid 
van het gezin zich bevindt of waar de afwezige leden van het gezin zich 
bevinden, tenzij het verstrekken van die inlichtingen het welzijn van het 
kind zou schaden. De Staten die partij zijn, waarborgen voorts dat het 
indienen van een dergelijk verzoek op zich geen nadelige gevolgen heeft 
voor de betrokkene(n).

Artikel 10
1. In overeenstemming met de verplichting van de Staten die partij zijn 

krachtens artikel 9, eerste lid, worden aanvragen van een kind of van 
zijn ouders om een Staat die partij is, voor gezinshereniging binnen te 
gaan of te verlaten, door de Staten die partij zijn met welwillendheid, 
menselijkheid en spoed behandeld. De Staten die partij zijn, waarborgen 
voorts dat het indienen van een dergelijke aanvraag geen nadelige 
gevolgen heeft voor de aanvragers en hun familieleden.

2. Een kind van wie de ouders in verschillende Staten verblijven, heeft het 
recht op regelmatige basis, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, 
persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met beide ouders te 
onderhouden. Hiertoe, en in overeenstemming met de verplichting van de 
Staten die partij zijn krachtens artikel 9, eerste lid, eerbiedigen de Staten 
die partij zijn het recht van het kind en van zijn of haar ouders welk land 
ook, met inbegrip van het eigen land, te verlaten, en het eigen land binnen 
te gaan. Het recht welk land ook te verlaten is slechts onderworpen aan de 
beperkingen die bij de wet zijn voorzien en die nodig zijn ter bescherming 
van de nationale veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de 
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goede zeden, of van de rechten en vrijheden van anderen, en verenigbaar 
zijn met de andere in dit Verdrag erkende rechten.

Artikel 11
1. De Staten die partij zijn, nemen maatregelen ter bestrijding van de 

ongeoorloofde overbrenging van kinderen naar en het niet doen 
terugkeren van kinderen uit het buitenland.

2. Hiertoe bevorderen de Staten die partij zijn het sluiten van bilaterale 
of multilaterale overeenkomsten of het toetreden tot bestaande 
overeenkomsten.

Artikel 12
1. De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar 

eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle 
aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het 
kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar 
leeftijd en rijpheid.

2. Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden 
gehoord in iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het 
kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een 
vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die 
verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht.

Artikel 13
1. Het kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat 

mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te 
vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht landsgrenzen, hetzij 
mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, 
of met behulp van andere media naar zijn of haar keuze.

2. De uitoefening van dit recht kan aan bepaalde beperkingen worden 
gebonden, doch alleen aan de beperkingen die bij de wet zijn voorzien en 
die nodig zijn:
a. voor de eerbiediging van de rechten of de goede naam van anderen; of
b.  ter bescherming van de nationale veiligheid of van de openbare orde, 

de volksgezondheid of de goede zeden.

Artikel 14
1. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind op vrijheid 

van gedachte, geweten en godsdienst.
2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen 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.

3. De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot 



Vijfentwintig jaar IVRK en de Nederlandse Rechter

65

uiting te brengen kan slechts in die mate worden beperkt als wordt 
voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter bescherming van de 
openbare veiligheid, de openbare orde, de volksgezondheid of de goede 
zeden, of van de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 15
1. De Staten die partij zijn, erkennen de rechten van het kind op vrijheid van 

vereniging en vrijheid van vreedzame vergadering.
2. De uitoefening van deze rechten kan aan geen andere beperkingen 

worden onderworpen dan die welke in overeenstemming met de wet 
worden opgelegd en die in een democratische samenleving geboden 
zijn in het belang van de nationale veiligheid of de openbare veiligheid, 
de openbare orde, de bescherming van de volksgezondheid of de goede 
zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 16
1. Geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of 

onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven, in zijn of haar 
gezinsleven, zijn of haar woning of zijn of haar correspondentie, noch 
aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar eer en goede naam.

2. Het kind heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige 
inmenging of aantasting.

Artikel 17
De Staten die partij zijn, erkennen de belangrijke functie van de massamedia 
en waarborgen dat het kind toegang heeft tot informatie en materiaal uit een 
verscheidenheid van nationale en internationale bronnen, in het bijzonder 
informatie en materiaal gericht op het bevorderen van zijn of haar sociale, 
psychische en morele welzijn en zijn of haar lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Hiertoe dienen de Staten die partij zijn:
a. de massamedia aan te moedigen informatie en materiaal te verspreiden 

die tot sociaal en cultureel nut zijn voor het kind en in overeenstemming 
zijn met de strekking van artikel 29;

b. internationale samenwerking aan te moedigen bij de vervaardiging, 
uitwisseling en verspreiding van dergelijke informatie en materiaal uit 
een verscheidenheid van culturele, nationale en internationale bronnen;

c. de vervaardiging en verspreiding van kinderboeken aan te moedigen;
d. de massamedia aan te moedigen in het bijzonder rekening te houden met 

de behoeften op het gebied van de taal van het kind dat tot een minderheid 
of tot de oorspronkelijke bevolking behoort;

e. de ontwikkeling aan te moedigen van passende richtlijnen voor de 
bescherming van het kind tegen informatie en materiaal die schadelijk 
zijn voor zijn of haar welzijn, indachtig de bepalingen van de artikelen 13 
en 18.
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Artikel 18
1. De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de 

erkenning te verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van 
het kind. Ouders of, al naar gelang het geval, wettige voogden, hebben de 
eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van 
het kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg.

2. Om de toepassing van de in dit Verdrag genoemde rechten te 
waarborgen en te bevorderen, verlenen de Staten die partij zijn passende 
bijstand aan ouders en wettige voogden bij de uitoefening van hun 
verantwoordelijkheden die de opvoeding van het kind betreffen, en 
waarborgen zij de ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en 
diensten voor kinderzorg.

3. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te 
waarborgen dat kinderen van werkende ouders recht hebben op 
gebruikmaking van diensten en voorzieningen voor kinderzorg waarvoor 
zij in aanmerking komen.

Artikel 19
1. De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke 

maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om 
het kind te beschermen 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, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), 
wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.

2. Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, 
doeltreffende procedures te omvatten voor de invoering van sociale 
programma’s om te voorzien in de nodige ondersteuning van het kind 
en van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures 
voor andere vormen van voorkoming van en voor opsporing, melding, 
verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen van 
kindermishandeling zoals hierboven beschreven, en, indien van 
toepassing, voor inschakeling van rechterlijke instanties.

Artikel 20
1. Een kind dat tijdelijk of blijvend het verblijf in het gezin waartoe het 

behoort, moet missen, of dat men in zijn of haar eigen belang niet kan 
toestaan in het gezin te blijven, heeft recht op bijzondere bescherming en 
bijstand van staatswege.

2. De Staten die partij zijn, waarborgen, in overeenstemming met hun 
nationale recht, een andere vorm van zorg voor dat kind.

3. Deze zorg kan, onder andere, plaatsing in een pleeggezin omvatten, 
kafalah volgens het Islamitische recht, adoptie, of, indien noodzakelijk, 
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plaatsing in geschikte instellingen voor kinderzorg. Bij het overwegen 
van oplossingen wordt op passende wijze rekening gehouden met de 
wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind en met de 
etnische, godsdienstige en culturele achtergrond van het kind en met zijn 
of haar achtergrond wat betreft de taal.

Artikel 21
De Staten die partij zijn en die de methode van adoptie erkennen en/of 
toestaan, waarborgen dat het belang van het kind daarbij de voornaamste 
overweging is, en:
a. waarborgen dat de adoptie van een kind slechts wordt toegestaan 

mits daartoe bevoegde autoriteiten, in overeenstemming met de van 
toepassing zijnde wetten en procedures en op grond van alle van belang 
zijnde en betrouwbare gegevens, bepalen dat de adoptie kan worden 
toegestaan gelet op de verhoudingen van het kind met zijn of haar ouders, 
familieleden en wettige voogden, en mits, indien vereist, de betrokkenen, 
na volledig te zijn ingelicht, op grond van de adviezen die noodzakelijk 
worden geacht, daarmee hebben ingestemd;

b. erkennen dat interlandelijke adoptie kan worden overwogen als andere 
oplossing voor de zorg voor het kind, indien het kind niet in een pleeg- 
of adoptiegezin kan worden geplaatst en op geen enkele andere passende 
wijze kan worden verzorgd in het land van zijn of haar herkomst;

c. verzekeren dat voor het kind dat bij een interlandelijke adoptie is 
betrokken waarborgen en normen gelden die gelijkwaardig zijn aan die 
welke bestaan bij adoptie in het eigen land;

d. nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat, in het geval 
van interlandelijke adoptie, de plaatsing niet leidt tot ongepast geldelijk 
voordeel voor de betrokkenen;

e. bevorderen, wanneer passend, de verwezenlijking van de doeleinden van 
dit artikel door het aangaan van bilaterale of multilaterale regelingen 
of overeenkomsten, en spannen zich in om, in het kader daarvan, te 
waarborgen dat de plaatsing van het kind in een ander land wordt 
uitgevoerd door bevoegde autoriteiten of instellingen.

Artikel 22
1. De Staten die partij zijn, nemen passende maatregelen om te waarborgen 

dat een kind dat de vluchtelingenstatus wil verkrijgen of dat in 
overeenstemming met het toepasselijke internationale of nationale 
recht en de toepasselijke procedures als vluchteling wordt beschouwd, 
ongeacht of het al dan niet door zijn of haar ouders of door iemand 
anders wordt begeleid, passende bescherming en humanitaire bijstand 
krijgt bij het genot van de van toepassing zijnde rechten beschreven in dit 
Verdrag en in andere internationale akten inzake de rechten van de mens 
of humanitaire akten waarbij de bedoelde Staten partij zijn.
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2. Hiertoe verlenen de Staten die partij zijn, naar zij passend achten, hun 
medewerking aan alle inspanningen van de Verenigde Naties en andere 
bevoegde intergouvernementele organisaties of niet-gouvernementele 
organisaties die met de Verenigde Naties samenwerken, om dat kind 
te beschermen en bij te staan en de ouders of andere gezinsleden op te 
sporen van een kind dat vluchteling is, teneinde de nodige inlichtingen 
te verkrijgen voor hereniging van het kind met het gezin waartoe het 
behoort. In gevallen waarin geen ouders of andere familieleden kunnen 
worden gevonden, wordt aan het kind dezelfde bescherming verleend als 
aan ieder ander kind dat om welke reden ook, blijvend of tijdelijk het leven 
in een gezin moet ontberen, zoals beschreven in dit Verdrag.

Artikel 23
1. De Staten die partij zijn, erkennen dat een geestelijk of lichamelijk 

gehandicapt kind een volwaardig en behoorlijk leven dient te hebben, 
in omstandigheden die de waardigheid van het kind verzekeren, 
zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het 
gemeenschapsleven vergemakkelijken.

2. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het gehandicapte kind 
op bijzondere zorg, en stimuleren en waarborgen dat aan het daarvoor in 
aanmerking komende kind en degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn 
of haar verzorging, afhankelijk van de beschikbare middelen, de bijstand 
wordt verleend die is aangevraagd en die passend is gezien de gesteldheid 
van het kind en de omstandigheden van de ouders of anderen die voor het 
kind zorgen.

3. Onder erkenning van de bijzondere behoeften van het gehandicapte 
kind, dient de in overeenstemming met het tweede lid geboden bijstand, 
wanneer mogelijk, gratis te worden verleend, rekening houdend met 
de financiële middelen van de ouders of anderen die voor het kind 
zorgen. Deze bijstand dient erop gericht te zijn te waarborgen dat het 
gehandicapte kind daadwerkelijk toegang heeft tot onderwijs, opleiding, 
voorzieningen voor gezondheidszorg en revalidatie, voorbereiding voor 
een beroep, en recreatiemogelijkheden, op een wijze die ertoe bijdraagt 
dat het kind een zo volledig mogelijke integratie in de maatschappij en 
persoonlijke ontwikkeling bereikt, met inbegrip van zijn of haar culturele 
en intellectuele ontwikkeling.

4. De Staten die partij zijn, bevorderen, in de geest van internationale 
samenwerking, de uitwisseling van passende informatie op het gebied 
van preventieve gezondheidszorg en van medische en psychologische 
behandeling van, en behandeling van functionele stoornissen bij, 
gehandicapte kinderen, met inbegrip van de verspreiding van en de 
toegang tot informatie betreffende revalidatiemethoden, onderwijs 
en beroepsopleidingen, met als doel de Staten die partij zijn, in staat te 
stellen hun vermogens en vaardigheden te verbeteren en hun ervaring 
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op deze gebieden te verruimen. Wat dit betreft wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden.

Artikel 24
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van 

de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de 
behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid. De Staten die 
partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of haar 
recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt 
onthouden.

2. De Staten die partij zijn, streven de volledige verwezenlijking van dit 
recht na en nemen passende maatregelen, met name:
a. om baby- en kindersterfte te verminderen;
b.  om de verlening van de nodige medische hulp en gezondheidszorg aan 

alle kinderen te waarborgen, met nadruk op de ontwikkeling van de 
eerste-lijnsgezondheidszorg;

c.  om ziekte, ondervoeding en slechte voeding te bestrijden, mede 
binnen het kader van de eerste-lijnsgezondheidszorg, door onder 
andere het toepassen van gemakkelijk beschikbare technologie en 
door het voorzien in voedsel met voldoende voedingswaarde en 
zuiver drinkwater, de gevaren en risico’s van milieuverontreiniging in 
aanmerking nemend;

d.  om passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor moeders te 
waarborgen;

e.  om te waarborgen dat alle geledingen van de samenleving, met name 
ouders en kinderen, worden voorgelicht over, toegang hebben tot 
onderwijs over, en worden gesteund in het gebruik van de fundamentele 
kennis van de gezondheid van en de voeding van kinderen, de 
voordelen van borstvoeding, hygiëne en sanitaire voorzieningen en het 
voorkomen van ongevallen;

f.  om preventieve gezondheidszorg, begeleiding voor ouders, en 
voorzieningen voor en voorlichting over gezinsplanning te ontwikkelen.

3. De Staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende 
maatregelen teneinde traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de 
gezondheid van kinderen af te schaffen.

4. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe internationale 
samenwerking te bevorderen en aan te moedigen teneinde geleidelijk 
de algehele verwezenlijking van het in dit artikel erkende recht te 
bewerkstelligen. Wat dit betreft wordt in het bijzonder rekening gehouden 
met de behoeften van ontwikkelingslanden.

Artikel 25
De Staten die partij zijn, erkennen het recht van een kind dat door de bevoegde 
autoriteiten uit huis is geplaatst ter verzorging, bescherming of behandeling 
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in verband met zijn of haar lichamelijke of geestelijke gezondheid, op een 
periodieke evaluatie van de behandeling die het kind krijgt en van alle andere 
omstandigheden die verband houden met zijn of haar plaatsing.

Artikel 26
1. De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen 

te genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van 
sociale verzekering, en nemen de nodige maatregelen om de algehele 
verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstemming met 
hun nationale recht.

2. De voordelen dienen, indien van toepassing, te worden verleend, waarbij 
rekening wordt gehouden met de middelen en de omstandigheden van het 
kind en de personen die verantwoordelijk zijn voor zijn of haar onderhoud, 
alsmede iedere andere overweging die van belang is voor de beoordeling 
van een verzoek daartoe dat door of namens het kind wordt ingediend.

Artikel 27
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een 

levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, 
intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind.

2. De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, hebben 
de primaire verantwoordelijkheid voor het waarborgen, naar vermogen 
en binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden, van de 
levensomstandigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind.

3. De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale 
omstandigheden en met de middelen die hun ten dienste staan, passende 
maatregelen om ouders en anderen die verantwoordelijk zijn voor 
het kind te helpen dit recht te verwezenlijken, en voorzien, indien de 
behoefte daaraan bestaat, in programma’s voor materiële bijstand en 
ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting.

4. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om het verhaal 
te waarborgen van uitkeringen tot onderhoud van het kind door de ouders 
of andere personen die de financiële verantwoordelijkheid voor het kind 
dragen, zowel binnen de Staat die partij is als vanuit het buitenland. Met 
name voor gevallen waarin degene die de financiële verantwoordelijkheid 
voor het kind draagt, in een andere Staat woont dan die van het kind, 
bevorderen de Staten die partij zijn de toetreding tot internationale 
overeenkomsten of het sluiten van dergelijke overeenkomsten, alsmede 
het treffen van andere passende regelingen.

Artikel 28
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, 

en teneinde dit recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te 
verwezenlijken, verbinden zij zich er met name toe:
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a.  primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis 
beschikbaar te stellen;

b.  de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs 
aan te moedigen, met inbegrip van algemeen onderwijs en 
beroepsonderwijs, deze vormen voor ieder kind beschikbaar te stellen 
en toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen zoals de 
invoering van gratis onderwijs en het bieden van financiële bijstand 
indien noodzakelijk;

c.  met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk te 
maken voor een ieder naar gelang zijn capaciteiten;

d.  informatie over en begeleiding bij onderwijs- en beroepskeuze voor 
alle kinderen beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken;

e.  maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en 
het aantal kinderen dat de school vroegtijdig verlaat, te verminderen.

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te 
verzekeren dat de wijze van handhaving van de discipline op scholen 
verenigbaar is met de menselijke waardigheid van het kind en in 
overeenstemming is met dit Verdrag.

3. De Staten die partij zijn, bevorderen en stimuleren internationale 
samenwerking in aangelegenheden die verband houden met onderwijs, 
met name teneinde bij te dragen tot de uitbanning van onwetendheid 
en analfabetisme in de gehele wereld, en de toegankelijkheid van 
wetenschappelijke en technische kennis en moderne onderwijsmethoden 
te vergroten. In dit opzicht wordt met name rekening gehouden met de 
behoeften van de ontwikkelingslanden.

Artikel 29
1. De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind 

dient te zijn gericht op:
a.  de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten 

en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind;
b.  het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, en voor de in het Handvest van de Verenigde 
Naties vastgelegde beginselen;

c.  het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar 
eigen culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden 
van het land waar het kind woont, het land waar het is geboren, en voor 
andere beschavingen dan de zijne of hare;

d.  de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een 
vrije samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, 
gelijkheid van geslachten, en vriendschap tussen alle volken, etnische, 
nationale en godsdienstige groepen en personen behorend tot de 
oorspronkelijke bevolking;

e. het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving.
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2. Geen enkel gedeelte van dit artikel of van artikel 28 mag zo worden 
uitgelegd dat het de vrijheid aantast van individuele personen en 
rechtspersonen, onderwijsinstellingen op te richten en daaraan leiding 
te geven, evenwel altijd met inachtneming van de in het eerste lid 
van dit artikel vervatte beginselen, en van het vereiste dat het aan die 
instellingen gegeven onderwijs voldoet aan de door de Staat vastgestelde 
minimumnormen.

Artikel 30
In die Staten waarin etnische of godsdienstige minderheden, taalminderheden 
of personen behorend tot de oorspronkelijke bevolking voorkomen, wordt 
het kind dat daartoe behoort niet het recht ontzegd te zamen met andere 
leden van zijn of haar groep zijn of haar cultuur te beleven, zijn of haar eigen 
godsdienst te belijden en ernaar te leven, of zich van zijn of haar eigen taal te 
bedienen.

Artikel 31
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, 

op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van 
het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.

2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig 
deel te nemen aan het culturele en artistieke leven, bevorderen de 
verwezenlijking van dit recht, en stimuleren het bieden van passende en 
voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en recreatieve bezigheden 
en vrijetijdsbesteding.

Artikel 32
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind te worden 

beschermd tegen economische exploitatie en tegen het verrichten van 
werk dat naar alle waarschijnlijkheid gevaarlijk is of de opvoeding van 
het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor de gezondheid of de 
lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke 
ontwikkeling van het kind.

2. De Staten die partij zijn, nemen wettelijke, bestuurlijke en sociale 
maatregelen en maatregelen op onderwijsterrein om de toepassing van 
dit artikel te waarborgen. Hiertoe, en de desbetreffende bepalingen van 
andere internationale akten in acht nemend, verbinden de Staten die 
partij zijn zich er in het bijzonder toe:
a.  een minimumleeftijd of minimumleeftijden voor toelating tot betaald 

werk voor te schrijven;
b.  voorschriften te geven voor een passende regeling van werktijden en 

arbeidsvoorwaarden;
c.  passende straffen of andere maatregelen voor te schrijven ter waar-

borging van de daadwerkelijke uitvoering van dit artikel.
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Artikel 33
De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen, met inbegrip 
van wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op 
onderwijsterrein, om kinderen te beschermen tegen het illegale gebruik 
van verdovende middelen en psychotrope stoffen zoals omschreven in de 
desbetreffende internationale verdragen, en om inschakeling van kinderen 
bij de illegale produktie van en de sluikhandel in deze middelen en stoffen te 
voorkomen.

Artikel 34
De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen 
alle vormen van sexuele exploitatie en sexueel misbruik. Hiertoe nemen 
de Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en 
multilaterale maatregelen om te voorkomen dat:
a. een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan 

onwettige sexuele activiteiten;
b. kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwettige 

sexuele praktijken;
c. kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en 

pornografisch materiaal.

Artikel 35
De Staten die partij zijn, nemen alle passende nationale, bilaterale en 
multilaterale maatregelen ter voorkoming van de ontvoering of de verkoop 
van of van de handel in kinderen voor welk doel ook of in welke vorm ook.

Artikel 36
De Staten die partij zijn, beschermen het kind tegen alle andere vormen van 
exploitatie die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind.

Artikel 37
De Staten die partij zijn, waarborgen dat:
a. geen enkel kind wordt onderworpen aan foltering of aan een andere 

wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Doodstraf 
noch levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vrijlating 
wordt opgelegd voor strafbare feiten gepleegd door personen jonger dan 
achttien jaar;

b. geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn of haar vrijheid 
wordt beroofd. De aanhouding, inhechtenisneming of gevangenneming 
van een kind geschiedt overeenkomstig de wet en wordt slechts gehanteerd 
als uiterste maatregel en voor de kortst mogelijke passende duur;

c. ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, wordt behandeld 
met menselijkheid en met eerbied voor de waardigheid inherent aan de 
menselijke persoon, en zodanig dat rekening wordt gehouden met de 
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behoeften van een persoon van zijn of haar leeftijd. Met name wordt ieder 
kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, gescheiden van volwassenen 
tenzij het in het belang van het kind wordt geacht dit niet te doen, en 
heeft ieder kind het recht contact met zijn of haar familie te onderhouden 
door middel van correspondentie en bezoeken, behalve in uitzonderlijke 
omstandigheden;

d. ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd het recht heeft onverwijld 
te beschikken over juridische en andere passende bijstand, alsmede het 
recht de wettigheid van zijn vrijheidsberoving te betwisten ten overstaan 
van een rechter of een andere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige 
autoriteit, en op een onverwijlde beslissing ten aanzien van dat beroep.

Artikel 38
1. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe eerbied te hebben voor 

en de eerbiediging te waarborgen van tijdens gewapende conflicten op 
hen van toepassing zijnde regels van internationaal humanitair recht die 
betrekking hebben op kinderen.

2. De Staten die partij zijn, nemen alle uitvoerbare maatregelen om te 
waarborgen dat personen jonger dan vijftien jaar niet rechtstreeks 
deelnemen aan vijandelijkheden.

3. De Staten die partij zijn, onthouden zich ervan personen jonger dan 
vijftien jaar in hun strijdkrachten op te nemen of in te lijven. Bij het 
opnemen of inlijven van personen die de leeftijd van vijftien jaar hebben 
bereikt, maar niet de leeftijd van achttien jaar, streven de Staten die partij 
zijn ernaar voorrang te geven aan diegenen die het oudste zijn.

4. In overeenstemming met hun verplichtingen krachtens het internationale 
humanitaire recht om de burgerbevolking te beschermen in gewapende 
conflicten, nemen de Staten die partij zijn alle uitvoerbare maatregelen 
ter waarborging van de bescherming en de verzorging van kinderen die 
worden getroffen door een gewapend conflict.

Artikel 39
De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen ter bevordering 
van het lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij 
van een kind dat het slachtoffer is van: welke vorm ook van verwaarlozing, 
exploitatie of misbruik; foltering of welke andere vorm ook van wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; of gewapende 
conflicten. Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in een omgeving 
die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van 
het kind.

Artikel 40
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind dat wordt 

verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het begaan van 
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een strafbaar feit, op een wijze van behandeling die geen afbreuk doet aan 
het gevoel van waardigheid en eigenwaarde van het kind, die de eerbied 
van het kind voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
van anderen vergroot, en waarbij rekening wordt gehouden met de 
leeftijd van het kind en met de wenselijkheid van het bevorderen van de 
herintegratie van het kind en van de aanvaarding door het kind van een 
opbouwende rol in de samenleving.

2. Hiertoe, en met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van 
internationale akten, waarborgen de Staten die partij zijn met name dat:
a.  geen enkel kind wordt verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld 

terzake van het begaan van een strafbaar feit op grond van enig 
handelen of nalaten dat niet volgens het nationale of internationale 
recht verboden was op het tijdstip van het handelen of nalaten;

b.  ieder kind dat wordt verdacht van of vervolgd wegens het begaan van 
een strafbaar feit, ten minste de volgende garanties heeft:
(i)  dat het voor onschuldig wordt gehouden tot zijn of haar schuld 

volgens de wet is bewezen;
(ii)  dat het onverwijld en rechtstreeks in kennis wordt gesteld van 

de tegen hem of haar ingebrachte beschuldigingen, indien van 
toepassing door tussenkomst van zijn of haar ouders of wettige 
voogd, en dat het juridische of andere passende bijstand krijgt in 
de voorbereiding en het voeren van zijn of haar verdediging;

(iii)  dat de aangelegenheid zonder vertraging wordt beslist door een 
bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke 
instantie in een eerlijke behandeling overeenkomstig de wet, in 
aanwezigheid van een rechtskundige of anderszins deskundige 
raadsman of -vrouw, en, tenzij dit wordt geacht niet in het 
belang van het kind te zijn, met name gezien zijn of haar leeftijd 
of omstandigheden, in aanwezigheid van zijn of haar ouders of 
wettige voogden;

(iv)  dat het er niet toe wordt gedwongen een getuigenis af te leggen of 
schuld te bekennen; dat het getuigen à charge kan ondervragen of 
doen ondervragen en dat het de deelneming en ondervraging van 
getuigen à decharge op gelijke voorwaarden kan doen geschieden;

(v)  indien het schuldig wordt geacht aan het begaan van een strafbaar 
feit, dat dit oordeel en iedere maatregel die dientengevolge wordt 
opgelegd, opnieuw wordt beoordeeld door een hogere bevoegde, 
onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke instantie 
overeenkomstig de wet;

(vi)  dat het kind kosteloze bijstand krijgt van een tolk indien het de 
gebruikte taal niet verstaat of spreekt;

(vii)  dat zijn of haar privéleven volledig wordt geëerbiedigd tijdens alle 
stadia van het proces.
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3. De Staten die partij zijn, streven ernaar de totstandkoming te bevorderen 
van wetten, procedures, autoriteiten en instellingen die in het bijzonder 
bedoeld zijn voor kinderen die worden verdacht van, vervolgd wegens 
of veroordeeld terzake van het begaan van een strafbaar feit, en, in het 
bijzonder:
a.  de vaststelling van een minimumleeftijd onder welke kinderen niet in 

staat worden geacht een strafbaar feit te begaan;
b.  de invoering, wanneer passend en wenselijk, van maatregelen voor 

de handelwijze ten aanzien van deze kinderen zonder dat men zijn 
toevlucht neemt tot gerechtelijke stappen, mits de rechten van de mens 
en de wettelijke garanties volledig worden geëerbiedigd.

4.  Een verscheidenheid van regelingen, zoals rechterlijke bevelen voor 
zorg, begeleiding en toezicht; adviezen; jeugdreclassering; pleegzorg; 
programma’s voor onderwijs en beroepsopleiding en andere alternatieven 
voor institutionele zorg dient beschikbaar te zijn om te verzekeren dat 
de handelwijze ten aanzien van kinderen hun welzijn niet schaadt en 
in de juiste verhouding staat zowel tot hun omstandigheden als tot het 
strafbare feit.

Artikel 41
Geen enkele bepaling van dit Verdrag tast bepalingen aan die meer bijdragen 
tot de verwezenlijking van de rechten van het kind en die zijn vervat in:
a. het recht van een Staat die partij is; of
b. het in die Staat geldende internationale recht.

DEEL II

Artikel 42
De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe de beginselen en de bepalingen 
van dit Verdrag op passende en doeltreffende wijze algemeen bekend te 
maken, zowel aan volwassenen als aan kinderen.

Artikel 43
1. Ter beoordeling van de voortgang die de Staten die partij zijn, boeken 

bij het nakomen van de in dit Verdrag aangegane verplichtingen, wordt 
een Comité voor de Rechten van het Kind ingesteld, dat de hieronder te 
noemen functies uitoefent.

2. Het Comité bestaat uit achttien deskundigen van hoog zedelijk aanzien 
en met erkende bekwaamheid op het gebied dat dit Verdrag bestrijkt. De 
leden van het Comité worden door de Staten die partij zijn, gekozen uit 
hun onderdanen, en treden op in hun persoonlijke hoedanigheid, waarbij 
aandacht wordt geschonken aan een evenredige geografische verdeling, 
alsmede aan de vertegenwoordiging van de voornaamste rechtsstelsels.
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3. De leden van het Comité worden bij geheime stemming gekozen van een 
lijst van personen die zijn voorgedragen door de Staten die partij zijn. 
Iedere Staat die partij is, mag één persoon voordragen, die onderdaan van 
die Staat is.

4. De eerste verkiezing van het Comité wordt niet later gehouden dan zes 
maanden na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag, en daarna 
iedere twee jaar. Ten minste vier maanden vóór de datum waarop een 
verkiezing plaatsvindt, richt de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties aan de Staten die partij zijn een schriftelijk verzoek hun voordrachten 
binnen twee maanden in te dienen. De Secretaris-Generaal stelt vervolgens 
een alfabetische lijst op van alle aldus voorgedragen personen, onder 
aanduiding van de Staten die partij zijn die hen hebben voorgedragen, en 
legt deze voor aan de Staten die partij zijn bij dit Verdrag.

5. De verkiezingen worden gehouden tijdens vergaderingen van de Staten 
die partij zijn, belegd door de Secretaris-Generaal, ten hoofdkantore van 
de Verenigde Naties. Tijdens die vergaderingen, waarvoor twee derde 
van de Staten die partij zijn het quorum vormen, zijn degenen die in het 
Comité worden gekozen die voorgedragen personen die het grootste 
aantal stemmen op zich verenigen alsmede een absolute meerderheid van 
de stemmen van de aanwezige vertegenwoordigers van de Staten die partij 
zijn en die hun stem uitbrengen.

6. De leden van het Comité worden gekozen voor een ambtstermijn van vier 
jaar. Zij zijn herkiesbaar indien zij opnieuw worden voorgedragen. De 
ambtstermijn van vijf van de leden die bij de eerste verkiezing zijn gekozen, 
loopt na twee jaar af; onmiddellijk na de eerste verkiezing worden deze vijf 
leden bij loting aangewezen door de Voorzitter van de vergadering.

7. Indien een lid van het Comité overlijdt of aftreedt of verklaart om welke 
andere reden ook niet langer de taken van het Comité te kunnen vervullen, 
benoemt de Staat die partij is die het lid heeft voorgedragen een andere 
deskundige die onderdaan van die Staat is om de taken te vervullen 
gedurende het resterende gedeelte van de ambtstermijn, onder voorbehoud 
van de goedkeuring van het Comité.

8. Het Comité stelt zijn eigen huishoudelijk reglement vast.
9. Het Comité kiest zijn functionarissen voor een ambtstermijn van twee jaar.
10. De vergaderingen van het Comité worden in de regel gehouden ten 

hoofdkantore van de Verenigde Naties of op iedere andere geschikte plaats, 
te bepalen door het Comité. Het Comité komt in de regel eens per jaar 
bijeen. De duur van de vergaderingen van het Comité wordt vastgesteld 
en, indien noodzakelijk, herzien door een vergadering van de Staten die 
partij zijn bij dit Verdrag, onder voorbehoud van de goedkeuring van de 
Algemene Vergadering.

11. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt de nodige 
medewerkers en faciliteiten beschikbaar voor de doeltreffende 
uitoefening van de functies van het Comité krachtens dit Verdrag.
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12. Met de goedkeuring van de Algemene Vergadering ontvangen de leden 
van het krachtens dit Verdrag ingesteld Comité emolumenten uit de 
middelen van de Verenigde Naties op door de Algemene Vergadering vast 
te stellen voorwaarden.

Artikel 44
1. De Staten die partij zijn, nemen de verplichting op zich aan het Comité, 

door tussenkomst van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, 
verslag uit te brengen over de door hen genomen maatregelen die 
uitvoering geven aan de in dit Verdrag erkende rechten, alsmede over de 
vooruitgang die is geboekt ten aanzien van het genot van die rechten:
a.  binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag voor de 

betrokken Staat die partij is;
b.  vervolgens iedere vijf jaar.

2. In de krachtens dit artikel opgestelde rapporten dienen de factoren en 
eventuele moeilijkheden te worden aangegeven die van invloed zijn op 
de nakoming van de verplichtingen krachtens dit Verdrag. De rapporten 
bevatten ook voldoende gegevens om het Comité een goed inzicht te 
verschaffen in de toepassing van het Verdrag in het desbetreffende land.

3. Een Staat die partij is die een uitvoerig eerste rapport aan het Comité 
heeft overgelegd, behoeft in de volgende rapporten die deze Staat in 
overeenstemming met het eerste lid, letter b, overlegt, basisgegevens die 
eerder zijn verstrekt, niet te herhalen.

4. Het Comité kan Staten die partij zijn verzoeken om nadere gegevens die 
verband houden met de toepassing van het Verdrag.

5. Het Comité legt aan de Algemene Vergadering, door tussenkomst van de 
Economische en Sociale Raad, iedere twee jaar rapporten over aangaande 
zijn werkzaamheden.

6. De Staten die partij zijn, dragen er zorg voor dat hun rapporten algemeen 
beschikbaar zijn in hun land.

Artikel 45
Teneinde de daadwerkelijke toepassing van het Verdrag te bevorderen en 
internationale samenwerking op het gebied dat het Verdrag bestrijkt, aan te 
moedigen:
a. hebben de gespecialiseerde organisaties, het Kinderfonds van de 

Verenigde Naties en andere organen van de Verenigde Naties het recht 
vertegenwoordigd te zijn bij het overleg over de toepassing van die 
bepalingen van dit Verdrag welke binnen de werkingssfeer van hun 
mandaat vallen. Het Comité kan de gespecialiseerde organisaties, het 
Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere bevoegde instellingen 
die zij passend acht, uitnodigen deskundig advies te geven over de 
toepassing van het Verdrag op gebieden die binnen de werkingssfeer van 
hun onderscheiden mandaten vallen. Het Comité kan de gespecialiseerde 
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organisaties, het Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere organen 
van de Verenigde Naties uitnodigen rapporten over te leggen over de 
toepassing van het Verdrag op gebieden waarop zij werkzaam zijn;

b. doet het Comité, naar hij passend acht, aan de gespecialiseerde 
organisaties, het Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere bevoegde 
instellingen, alle rapporten van Staten die partij zijn, toekomen die een 
verzoek bevatten om, of waaruit een behoefte blijkt aan, technisch advies 
of technische ondersteuning, vergezeld van eventuele opmerkingen en 
suggesties van het Comité aangaande deze verzoeken of deze gebleken 
behoefte;

c. kan het Comité aan de Algemene Vergadering aanbevelen de Secretaris-
Generaal te verzoeken namens het Comité onderzoeken te doen naar 
specifieke thema’s die verband houden met de rechten van het kind;

d. kan het Comité suggesties en algemene aanbevelingen doen gebaseerd op 
de ingevolge de artikelen 44 en 45 van dit Verdrag ontvangen gegevens. 
Deze suggesties en algemene aanbevelingen worden aan iedere betrokken 
Staat die partij is, toegezonden, en medegedeeld aan de Algemene 
Vergadering, vergezeld van eventuele commentaren van de Staten die 
partij zijn.

DEEL III

Artikel 46
Dit Verdrag staat open voor ondertekening door alle Staten.

Artikel 47
Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden 
nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Artikel 48
Dit Verdrag blijft open voor toetreding door iedere Staat. De akten van 
toetreding worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties.

Artikel 49
1. Dit Verdrag treedt in werking op de dertigste dag die volgt op de datum 

van nederlegging bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties van 
de twintigste akte van bekrachtiging of toetreding.

2. Voor iedere Staat die dit Verdrag bekrachtigt of ertoe toetreedt na de 
nederlegging van de twintigste akte van bekrachtiging of toetreding, 
treedt het Verdrag in werking op de dertigste dag na de nederlegging door 
die Staat van zijn akte van bekrachtiging of toetreding.
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Artikel 50
1. Iedere Staat die partij is, kan een wijziging voorstellen en deze indienen 

bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De Secretaris-
Generaal deelt de voorgestelde wijziging vervolgens mede aan de Staten 
die partij zijn, met het verzoek hem te berichten of zij een conferentie 
van Staten die partij zijn, verlangen teneinde de voorstellen te bestuderen 
en in stemming te brengen. Indien, binnen vier maanden na de datum 
van deze mededeling, ten minste een derde van de Staten die partij zijn 
een dergelijke conferentie verlangt, roept de Secretaris-Generaal de 
vergadering onder auspiciën van de Verenigde Naties bijeen. Iedere 
wijziging die door een meerderheid van de ter conferentie aanwezige 
Staten die partij zijn en die hun stem uitbrengen, wordt aangenomen, 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering

2. Een wijziging die in overeenstemming met het eerste lid van dit artikel 
wordt aangenomen, treedt in werking wanneer zij is goedgekeurd door de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en is aanvaard door een 
meerderheid van twee derde van de Staten die partij zijn.

3. Wanneer een wijziging in werking treedt, is zij bindend voor de Staten die 
partij zijn die haar hebben aanvaard, terwijl de andere Staten die partij 
zijn gebonden zullen blijven door de bepalingen van dit Verdrag en door 
iedere voorgaande wijziging die zij hebben aanvaard.

Artikel 51
1. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties ontvangt de teksten 

van de voorbehouden die de Staten op het tijdstip van bekrachtiging of 
toetreding maken, en stuurt deze rond aan alle Staten.

2. Een voorbehoud dat niet verenigbaar is met doel en strekking van dit 
Verdrag is niet toegestaan.

3. Een voorbehoud kan te allen tijde worden ingetrokken door een daartoe 
strekkende mededeling gericht aan de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties, die vervolgens alle Staten hiervan in kennis stelt. 
Deze mededeling wordt van kracht op de datum van ontvangst door de 
Secretaris-Generaal.

Artikel 52
Een Staat die partij is, kan dit Verdrag opzeggen door een schriftelijke 
mededeling aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De 
opzegging wordt van kracht één jaar na de datum van ontvangst van de 
mededeling door de Secretaris-Generaal.
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Artikel 53
De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties wordt aangewezen als de 
depositaris van dit Verdrag.

Artikel 54
Het oorspronkelijke exemplaar van dit Verdrag, waarvan de Arabische, de 
Chinese, de Engelse, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst gelijkelijk 
authentiek zijn, wordt nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondertekenende gevolmachtigden, daartoe 
behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Verdrag 
hebben ondertekend.
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BIJLAGE B

Behorend bij het artikel ‘Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het 
IVRK: receptie in het belang van het kind’.

De uitspraken zijn geordend naar het voor de casus meest relevante EVRM-
artikel. Bij elke uitspraak is verder aangegeven welke IVRK artikelen een rol 
speelden, een korte schets van de casus en een overzicht van de paragrafen 
waarin relevante overwegingen over het IVRK zijn opgenomen.

Artikel 2 - Recht op leven
Zaak EVRM IVRK Samenvatting Relevante §
Çoşelav v. Turkey
9 okt. 2012

2

Breach

1, 3, 37 Na twee eerdere pogingen 
heeft een 16-jarige 
zich opgehangen in een 
jeugdgevangenis

36, 37, 59, 
60

§ 59: The decision to transfer him to the adult wing, according to a prison report, was 
taken at the request of Bilal Çoşelav himself. The Court finds it surprising that such a request 
was considered without any verification of his age, and considers that decision to be a clear 
illustration of the prison authorities’ lack of respect for both the domestic regulations and the 
international instruments regulating the detention of juvenile prisoners.
§ 60: The Court observes that the detention of Bilal Çoşelav in an adult wing was in 
contravention of the applicable regulations which were in force at the time (see paragraph 31 
above) and which laid down Turkey’s obligations under international treaties. The unlawful 
practice of detaining minors with adults at that time, as well as the Turkish authorities’ failure 
to cater for the needs of juvenile prisoners, were noted and criticised by the United Nations 
Committee on the Rights of the Child, the CPT and UNICEF (see paragraphs 32-38 
above).
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Artikel 3 - Verbod van foltering
Zaak EVRM IVRK Samenvatting Relevante 

§
Mubilanzila 
Mayeka and 
Kaniki Mitunga v. 
Belgium
12 okt. 2006

3, 5, 8, 
13

Breach

3, 10, 22, 
37

Detentie en uitzetting 
van minderjarigen naar 
Congo

39, 40, 57, 
81, 83

§ 81: The Convention does not guarantee, as such, any right for an alien to enter or stay on the 
territory of the State of which he or she is not a national (…). Furthermore, the Contracting 
States are under a duty to maintain public order, in particular by exercising their right, as a 
matter of well-established international law, to control the entry and residence of aliens. In 
this connection, detention in centres used for aliens awaiting deportation will be acceptable 
only where it is intended to enable the States to combat illegal immigration while at the 
same time complying with their international obligations, including those arising under the 
European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child 
(…).Furthermore, the States’ interest in foiling attempts to circumvent immigration rules 
must not deprive aliens of the protection afforded by these conventions or deprive foreign 
minors, especially if unaccompanied, of the protection their status warrants. The protection 
of fundamental rights and the constraints imposed by a State’s immigration policy must 
therefore be reconciled.
§ 83: (…)[P]rivate life, in the Court’s view, includes a person’s physical and mental 
integrity. The guarantee afforded by Article 8 of the Convention is primarily intended to 
ensure the development, without outside interference, of the personality of each individual 
in his relations with other human beings (…).In this connection … her detention in a closed 
centre for adults was unnecessary. Other measures could have been taken that would have 
been more conducive to the higher interest of the child guaranteed by Article 3 of the 
Convention on the Rights of the Child. (…)

Soldatenko v. 
Ukraine
23 okt. 2008

3, 13, 5 
Breach

- Bedreiging van vrijheden 
bij terugkeer naar 
Turkmenistan

36

§ 36: The Committee on the Rights of the Child expressed its deep concern at the 
information that torture and ill-treatment of detainees, including children, is widespread 
(CRC/C/TKM/CO/1), especially at the moment of apprehension and during pre-trial 
detention, and used both to extract confessions or information and as an additional 
punishment after the confession...”
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Artikel 4 - Verbod van slavernij en dwangarbeid

Zaak EVRM IVRK Samenvatting Relevante §

Siliadin v. France
26 juli 2005

4

Breach

19, 32, 
36, 37

Minderjarige is gebruikt 
als onbetaalde dienstmeid, 
7 dagen per week met 
uren van 7.30 – 22.30uur 

51, 81, 143

§ 143: The Court has previously stated that children and other vulnerable individuals, in 
particular, are entitled to State protection, in the form of effective deterrence, against such 
serious breaches of personal integrity (see … also the United Nations Convention on the 
Rights of the Child, Articles 19 and 37).

Artikel 5 - Recht op vrijheid en veiligheid
Zaak EVRM IVRK Samenvatting Relevante §
Nart v. Turkey
6 mei 2008

5

Breach

37 Minderjarige 
wordt 48 dagen in 
voorarrest gehouden 
in een gevangenis voor 
volwassenen

21, 22 en de 
dissenting 
opinion 

Dissenting opinion: Article 37 of the UN Convention on the Rights of the Child 
provides that the arrest, detention or imprisonment of a child may be used, for the shortest 
appropriate period of time, as a measure of last resort (see paragraph 21 of the judgment)… 
Having regard to the total duration of his detention, the applicant’s previous convictions for 
similar offences and the specific circumstances of the case, we consider that the applicant’s 
detention was in conformity with the “reasonable time” requirement of Article 5 § 3 of the 
Convention. 

Ipek and others v. 
Turkey
3 feb. 2009

5

Breach

37 Verhoor en detentie 
van drie minderjarigen 
wegens lidmaatschap van 
een illegale organisatie

19, 36 

§ 36: (…) In the instant case the applicants were brought before a judge approximately 
three days and nine hours after their arrest. As such, the length of the applicants’ detention 
in police custody is, prima facie, compatible with the requirements of Article 5 § 3. However, 
for the particular reasons stated below, the Court considers that the delayed presentation 
of the applicants to a judge does not appear to have been sufficiently prompt, within the 
meaning of that provision. Firstly, the Court attaches great importance to the fact that 
the applicants were minors at the time of their arrest ... In such circumstances, the Court, 
especially in view of the applicants’ young age, finds that none of the arguments put forward, 
in general terms, by the Government is sufficient to justify their detention in police custody 
for more than three days (…).
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Artikel 6 - Recht op een eerlijk proces 

Zaak EVRM IVRK Samenvatting Relevante §
Güveç v. Turkey
20 jan. 2009

3, 5, 13, 
6 
Breach

1, 3 37, 
40

Effectieve participatie van 
een minderjarige in zijn 
strafproces 

58, 59, 83, 
88

§ 83: In his case the respondent State had failed, notwithstanding its obligations both under 
its own domestic legislation and under international conventions to which it was a party, to 
provide effective protection against the severity of the applicant’s arbitrary detention in an 
adult prison where he was kept with adults for a period of over five years(…). 
§ 88: The Court observes at the outset that the applicant’s detention in an adult prison was 
in contravention of the applicable Regulations which were in force at the time (…) and which 
reflected Turkey’s obligations under International Treaties (…).

Pini and others v. 
Romania
22 juni 2004

6, 8 

Breach

21 Roemenië weigerde mee 
te werken aan het vertrek 
van twee geadopteerde 
meisjes naar Italië

100, 132, 
139

§ 139: With regard in particular to the obligations imposed by Article 8 of the Convention 
on the Contracting States in the field of adoption, and to the effects of adoption on the 
relationship between adopters and those being adopted, they must be interpreted in the 
light of the Hague Convention … on Protection of Children and Cooperation in respect of 
Intercountry Adoption, the United Nations Convention of 20 November 1989 on the 
Rights of the Child and the European Convention on the Adoption of Children (…).

Nortier v. The 
Netherlands
24 aug. 1993

6 
No 
breach

40 Rechter in strafproces 
minderjarige was ook 
rechter-commissaris in 
de zaak

Concurring 
opinion 
of judge 
Morenilla 

Concurring opinion § 2: (…) I think that minors are entitled to the same protection of 
their fundamental rights as adults but that the developing state of their personality - and 
consequently their limited social responsibility - should be taken into account in applying 
Article 6 of the Convention … Under Article 25 of the Universal Declaration of Human 
Rights, childhood is entitled to special care and assistance. States.. should afford them the 
“necessary protection and assistance so that they can fully assume their responsibilities 
within the community”, and prepare them “to live an individual life in society” (preamble 
of the Convention on the Rights of the Child …), by promoting “the establishment of 
laws, procedures, authorities and institutions applicable to children alleged as, accused of, or 
recognised as having infringed the penal law” (ibid., Article 40 para. 3)
.
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Salduz v. Turkey 
(GC) 
27 nov, 2008

6 

Breach

37 Minderjarige is 
gearresteerd en verhoord, 
zonder dat er een 
advocaat aanwezig was

34, 35, 36, 
60

§ 60: Finally, the Court notes that one of the specific elements of the instant case was 
the applicant’s age. Having regard to a significant number of relevant international law 
materials concerning legal assistance to minors in police custody (see paragraphs 32-36 
above), the Court stresses the fundamental importance of providing access to a lawyer where 
the person in custody is a minor.

V. v. United 
Kingdom (GC)
16 dec. 1999

3, 5§4, 
6§1
Breach

3, 37, 40 Behandeling door de 
autoriteiten van twee 
minderjarigen na een 
veroordeling voor 
ontvoering en moord op 
een derde minderjarige 

46- 49, 64, 
76, 77, 97-
98, 102 en 
de separate 
opinions 

§ 76: The Court notes in this connection that one of the minimum guarantees provided by 
Article 40 § 2 (b) of the UN Convention to children accused of crimes is that they should have 
their privacy fully respected at all stages of the proceedings. (…)
§ 77: The Court … notes in particular that the UN Convention is binding in 
international law on the United Kingdom in common with all the other member States 
of the Council of Europe (…).
§ 97: In assessing whether the above facts constitute ill-treatment of sufficient severity to 
violate Article 3 (…), the Court has regard to the fact that Article 37 of the UN Convention 
prohibits life imprisonment without the possibility of release in respect of offences committed 
by persons below the age of eighteen and provides that the detention of a child “shall be used 
only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time” (…).
Concurring opinion: In considering whether the length of the original tariff, and the 
length of time already served by the applicant, are compatible with Article 3, it is appropriate 
to have regard to the United Nations Convention on the Rights of the Child, (...) Article 
3 § 1 of that Convention requires that in all actions concerning children the best interests 
of the child shall be a primary consideration. Article 40 § 1 requires the child offender to be 
treated in a manner which takes into account the child’s age and the desirability of promoting 
the child’s reintegration and the child’s assuming a constructive role in society. These general 
requirements are reflected in Article 37(b) of the United Nations Convention, which 
requires that the imprisonment of a child be used only as a measure of last resort and for the 
shortest appropriate period of time.

NB: zie ook de aan deze zaak verwante zaak T. v. United Kingdom (nr 24724/94) van 
dezelfde datum.
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Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven
Zaak EVRM IVRK Samenvatting Relevante §
Costello-Roberts 
v. United 
Kingdom
25 maart 1993

3, 8 13
No 
breach

16, 28 Disciplinaire maatregelen, 
opgelegd door de directeur 
van een internaat aan een 
kind van 7 jaar

27, 30, 32, 
35, 36, 40

§ 27: (…) That a school’s disciplinary system falls within the ambit of the right to education 
has also been recognized, more recently, in Article 28 of the United Nations Convention 
on the Rights of the Child (…).

Keegan v. Ireland
26 mei 1994

6, 8, 14

Breach

7 Zonder medeweten van de 
vader, staat de moeder het 
gezamenlijke kind af ter 
adoptie.

50

§ 50: (…) In this context reference may be made to the principle laid down in Article 7 of 
the United Nations Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989 that 
a child has, as far as possible, the right to be cared for by his or her parents. It is, moreover, 
appropriate to recall that the mutual enjoyment by parent and child of each other’s company 
constitutes a fundamental element of family life even when the relationship between the 
parents has broken down (…).

K.T. v. Norway
25 sept. 2008

6, 8, 13

No 
breach

19, 3, 9 Vader (belast met de 
zorg voor de twee 
kinderen) klaagt over 
onderzoek door de 
kinderbescherming, 
n.a.v. aantijgingen van de 
moeder

43 – 46, 63, 
67

§ 43:  The human rights of children and the standards to which all governments must aspire 
in realising these rights for all children, are set out in the Convention on the Rights of the 
Child (…).
§ 44: The Convention spells out the basic human rights that children everywhere – 
without discrimination – have: the right to survival; to develop to the fullest; to protection 
from harmful influences, abuse and exploitation; and to participate fully in family, cultural 
and social life. It further protects children’s rights by setting standards in health care, 
education and legal, civil and social services.
§ 45: States Parties to the Convention are obliged to develop and undertake all actions and 
policies in the light of the best interests of the child (Article 3). Moreover, States Parties 
have to ensure that a child is not separated from his or her parents against their will unless such 
separation is necessary for the best interests of the child; and that a child who is separated 
from one or both parents is entitled to maintain personal relations and direct contact with 
both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests (Article 9).
§ 63: As to the further question whether the impugned interference was “necessary”, the 
Court notes by way of preliminary observation that it fell within the range of measures 
envisaged in Article 19 of the UN Convention on the Rights of the Child for States to 
take in order to prevent abuse and neglect of children (…). 
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Maslov v. Austria 
(GC)
23 juni 2008

8

Breach

1, 3, 40 Minderjarige met 
verblijfsver-gunning, 
begaat overtredingen 
en wordt uitgezet naar 
Bulgarije.

36-38, 68, 
71, 72, 82, 
83

§ 82:  The Court considers that where offences committed by a minor underlie an exclusion 
order regard must be had to the best interests of the child. The Court’s case-law under 
Article 8 has given consideration to the obligation to have regard to the best interests of 
the child in various contexts (…), including the expulsion of foreigners (…). Moreover, the 
obligation to have regard to the best interests of the child is enshrined in Article 3 of the 
United Nations Convention on the Rights of the Child (…).
§ 83:  The Court considers that, where expulsion measures against a juvenile offender 
are concerned, the obligation to take the best interests of the child into account includes 
an obligation to facilitate his or her reintegration. In this connection the Court notes that 
Article 40 of the Convention on the Rights of the Child makes reintegration an aim to 
be pursued by the juvenile justice system (…).

S. and Marper v. 
United Kingdom
4 dec. 2008

8, 14

Breach

40 Behouden van 
vingerafdrukken en DNA 
informatie van (niet 
vervolgde) minderjarige 

38, 55, 124

§ 124: The Court further considers that the retention of the unconvicted persons’ data 
may be especially harmful in the case of minors such as the first applicant, given their special 
situation and the importance of their development and integration in society. The Court has 
already emphasized, drawing on the provisions of Article 40 of the UN Convention on 
the Rights of the Child of 1989, the special position of minors in the criminal-justice sphere 
(…).

Sahin v. Germany 
(GC)
8 juli 2003

14 jo. 8

Breach

3, 9 Twee jaar na de geboorte 
van hun buitenechtelijke 
zoon, begon de moeder de 
vader te verbieden het kind 
te zien

39 – 41, 64, 
66

§ 64: In determining whether the refusal of access was “necessary in a democratic society”, 
the Court has to consider whether … the reasons adduced to justify this measure were relevant 
and sufficient for the purposes of paragraph 2 of Article 8 of the Convention. Undoubtedly, 
consideration of what is in the best interests of the child is of crucial importance in every 
case of this kind … see also the Convention on the Rights of the Child (…).
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C.A.S. and C.S. v. 
Romania
20 maart 2012

3, 8, 6

Breach

19, 34, 
39

Er heeft geen 
adequaat onderzoek 
en rechtsvervolging 
plaatsgevonden naar 
gewelddadig seksueel 
misbruik van een 
minderjarige

51 – 53, 72, 
76, 83

§ 72: The Court reiterates that it has not excluded the possibility that the State’s positive 
obligation under Article 8 to safeguard the individual’s physical integrity may extend to 
questions relating to the effectiveness of a criminal investigation (see M.C., cited above, § 
152). Lastly, the Court notes that the United Nations Committee on the Rights of the 
Child has emphasised that a series of measures must be put in place so as to protect children 
from all forms of violence which includes prevention, redress and reparation (…).
 § 83: The failure to adequately respond to the allegations of child abuse in this case raises 
doubts as to the effectiveness of the system put in place by the State in accordance with 
its international obligations and leaves the criminal proceedings in the case devoid of 
meaning (…).

Antwi v. Norway
14 feb. 2012

8

No 
breach

3 Ghanese man doet zich 
voor als Portugees, 
ontmoet in Duitsland zijn 
vrouw en ze krijgen een 
kind; na ontdekking wordt 
hij uitgezet 

40, 41, 
103 en de 
dissenting 
opinion 

§ 103: There being no exceptional circumstances at issue in the present case, the Court is 
satisfied that sufficient weight was attached to the best interests of the child in ordering the 
first applicant’s expulsion.
Dissenting opinion: The “best interests of the child” as a guiding principle: as it is well-
known, such principle is embodied in Article 3 of the United Nations Convention on 
the Rights of the Child (…). As underlined by the Committee on the Rights of the 
Child: “The principle requires active measures throughout Government, parliament and 
the judiciary. Every legislative, administrative and judicial body or institution is required to 
apply the best interests principle by systematically considering how children’s rights and 
interests are or will be affected by their decisions and actions - by, for example, a proposed or 
existing law or policy or administrative action or court decision, including those which are not 
directly concerned with children, but indirectly affect children” (General Comment No. 5 
(2003), “General Measures of Implementation of the Convention on the Rights of 
the Child”, CRC/GC/2003/5)… [W]e have serious difficulties to follow the majority when 
stating that: “the Court is satisfied that sufficient weight has been attached to the best interests 
of the child in ordering the first applicant’s expulsion” (supra, § 103). 
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Neulinger 
and Shuruk v. 
Switzerland (GC)
 6 juli 2010

8, 6

Breach

7, 9, 14, 
18

Verplichte terugkeer van 
kind met moeder naar 
het land waar de vader 
woonachtig is, nadat het 
kind daar onrechtmatig 
weggehaald was

48, 49 – 56, 
132, 135, 
136, 146

§ 132: In matters of international child abduction, the obligations that Article 8 imposes on 
the Contracting States must therefore be interpreted taking into account … the Convention 
on the Rights of the Child (…). 
§ 135: The Court notes that there is currently a broad consensus – including in international 
law – in support of the idea that in all decisions concerning children, their best interests 
must be paramount (…).

Sneersone and 
Kampanella v. 
Italy
12 okt 2011

8

breach

3 Bevel van Italiaanse 
kinderrechter dat het 
hoofdverblijf van een kind 
van Letse en Italiaanse 
ouders in Italië moet zijn

92

§ 92: (…) However, the Court is competent to ascertain whether the Italian courts, in 
applying and interpreting the provisions of that Convention and of the Regulation, secured 
the guarantees set forth in Article 8 of the Convention, particularly taking into account the 
child’s best interests (…).

Üner v. The 
Netherlands (GC)
18 okt. 2006

8

No 
breach

Intrekking uitzetting en 
inreisverbod voor 10 jaar, 
waardoor vader niet meer 
bij partner en kinderen 
kan zijn

57, 58 en 
dissenting 
opinion

Dissenting opinion: At the global level, need we recall the 1989 United Nations 
Convention on the Rights of the Child (…), which articulates the principle of the 
“best interests of the child” (a principle which can, as in the present case, have a bearing 
on family life)? … Of course, we are not arguing that all these international instruments – 
which, moreover, do not all have the same legal force – mean that foreign nationals can never 
be expelled, as is the case with nationals under Article 3 of Protocol No. 4. That would be 
ridiculous. But we do believe that Article 8 of the Convention must be construed in the light 
of these texts. In our view, the judgment does not quite do that, as it does not, we believe, draw 
the correct inferences from the international instruments which it cites.
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P. and S. v. Poland
30 okt. 2012

3 , 5, 8

Breach

Minderjarige raakt 
zwanger na verkrachting; 
abortus wordt haar bijna 
onmogelijk gemaakt.

62 – 65, 71, 
77 en de 
third party 
submissions

Maumousseau 
and Washington v. 
France
6 dec. 2007

6, 8

No 
breach

Pre-
ambule, 
1, 11, 
12

Terugkeer van het kind 
naar de vader

44-46, 66, 
78, 79 en de 
dissenting 
opinion 

§ 66: The Court notes that since the adoption of the New York Convention on the 
Rights of the Child of 20 November 1989, “the best interests of the child” in all matters 
concerning it, within the meaning of the New York Convention, have been paramount in 
child protection issues (…).
§ 78: Admittedly, the Court notes that the Committee on the Rights of the Child, in its 
Concluding Observations of 30 June 2004 concerning France, in the context of the 
second periodic report submitted by that State, expressed its concern about the application 
of Article 12 of the New York Convention (…); similarly, it notes that in its “General 
Comment No. 7” of 2005 the Committee stated that Article 12 applied both to younger and 
to older children, early childhood being defined as the period below the age of eight (ibid.).

E.B. v. France 
(GC)
22 jan. 2008

14 jo. 8

Breach

3, 4, 5, 
20, 21

Weigering van het verlenen 
van toestemming voor 
adoptie aan homoseksuele 
ouders 

30, 42, 
77 en de 
dissenting 
opinions

§ 42: Nor is a right to adopt provided for by domestic law or by other international 
instruments, such as the Convention on the Rights of the Child (…). 

Artikel 11 - Vrijheid van vergadering en vereniging
Zaak EVRM IVRK Samenvatting Relevante §
Christian 
Democratic 
People’s Party v. 
Moldova
2 feb. 2010

11

Breach

15 Ban op activiteiten van 
politieke partij vanwege 
ongeautoriseerde 
bijeenkomsten, waar 
ook minderjarigen aan 
meededen

38, 74

§ 74: Where the presence of children is concerned, the Court notes that it has not been 
established by the domestic courts that they were there as a result of any action or policy 
of the applicant party. Since the gatherings were held in a public place, everyone, including 
children, could attend. Moreover, in the Court’s view, it was rather a matter of personal 
choice for the parents to decide whether to allow their children to attend those gatherings 
and it would appear to be contrary to the parents’ and children’s freedom of assembly to 
prevent them from attending such events, which it must be recalled, were to protest against 
Government policy on schooling. Accordingly, the Court is not satisfied that this reason was 
relevant and sufficient.”
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Artikel 13 - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel
Case EVRM IVRK Samenvatting Relevante §
De Souza Ribeiro 
v. France
13 dec. 2012

13 jo. 8

Breach

6, 37 Handhaving van 
deportatie, 50 minuten 
nadat herzieningsverzoek 
was ingediend. 

Concurring 
opinion 

Concurring opinion: The Committee on the Rights of Children also addressed the issue 
of expulsion or removal of alien children. In its General Comment on the treatment of 
unaccompanied and separated children outside their country of origin, the Committee 
stated that State parties should not return children to a country where there are substantial 
grounds for believing that there is a real risk of irreparable harm to the children, “such as, but 
by no means limited to, those contemplated under Articles 6 and 37 of the Convention 
[on the Rights of the Child]”, namely the right to life, physical integrity and liberty (…).
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BIJLAGE C

Een aantal bronnen voor verdere studie

Over het IVRK is veel geschreven. De volgende websites en boeken zijn een 
goed vertrekpunt voor verdere verdieping en goed te gebruiken in de dagelijkse 
praktijk. Voor meer bronnen zij verwezen naar de literatuuroverzichten in de 
aangehaalde literatuur en naar de voetnoten bij de artikelen in dit boek.

IVRK

www.ohchr.org - de website van de UN Office of the High Commissioner 
for Human Rights. De mensenrechtenwebsite van de VN is vindplaats van 
primaire rechtsbronnen, secundair materiaal en uitspraken op het gebied 
van alle VN mensenrechtenverdragen. Startpunt en verplichte kost voor elk 
onderzoek.

www.kinderrechten.nl – de website van Het Kinderrechtencollectief, een coalitie 
van Nederlandse kinderrechtenorganisaties. Bevat informatie voor mensen 
die met kinderrechten werken en voor een breder publiek. Op de website is 
onder meer de tekst te vinden van het Handboek Internationaal Jeugdrecht.
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