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 Defence for Children- ECPAT Nederland 

 

• Internationale Kinderrechtenorganisatie 

• Sinds 1984 actief in Nederland  

• 40 secties wereldwijd 

• Sinds 2003 samen met ECPAT:  
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children 

for Sexual Purposes. 
  

• Sinds 2010 in het Kinderrechtenhuis in Leiden 

• 25 medewerkers 

 

   



  

  
 Defence for Children- ECPAT Nederland 

Doel: Implementeren van het VN-Kinderrechtenverdrag in 

wet, beleid en praktijk.  

 

Nadruk op bevorderen kinderrechten binnen de volgende 

thema’s:   

- Jeugdrecht: Jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdstrafrecht  

- Migratierecht: rechten asielzoekerskinderen, kinderen zonder 

verblijfsvergunning, gezinshereniging, alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen. 

- ECPAT: bestrijding kindersekstoerisme, kinderhandel en uitbuiting; 

- Defence for Girls: bestrijding van geweld tegen meisjes in Afrika.  

 



  

  
 

• Individueel juridisch advies op Kinderrechtenhelpdesk: 

standpunt formuleren t/m procederen bij rechtbank; 

• Vervolganalyse en onderzoek; 

• Lobby voor verbetering;  

• Campagnes (Kinderpardon, Geen Kind op Straat) . 

 

WERKWIJZE 



  

  
 

• Kinderrechtencollectief 

• Coalitie Geen kind in de Cel 

• Werkgroep Kind in azc 

• Onderzoek met universiteiten en kennisinstituten 

• Afstemmen met Kinderombudsman 

• Samenwerking met jeugdzorginstellingen, politie en justitie 

• Samenwerking met toeristische industrie in Nederland en 

bestemmingslanden 

• Europese/internationale coalities 

SAMENWERKING 



  

Kinderrechtenhelpdesk  

  

 

      071- 516 09 80  

Een paar cijfers:   info@defenceforchildren.nl   

 - 1050 vragen in 2015  

- 578 vragen over migratie: gewortelde kinderen, gezinshereniging 

asielzaken, detentie, alleenstaande minderjarigen etc.  

 Activiteiten: 

- Informatie en advies geven 

- Initiatief nemen en bemiddelen 

- Kinderrechtenrapportages (84 in 2015) 

- Follow up onderzoek, lobby of actie  

mailto:info@defenceforchildren.nl


  

Kinderrechtenhelpdesk  

  

 

      071- 516 09 80  

     info@defenceforchildren.nl   

 - Zorgen over gezondheid ouders en kinderen 

- Sommige kinderen ontwikkelen PTSS in NL 

- Veel zorgen over Armeense gezinnen die lang in NL zijn (uitzetting dreigt 

vaak dagelijks) 

 - Kindcheck: https://www.augeo.nl/nl-nl/kindcheck/kindcheck/.  

- Soms ondertoezichtstelling nodig 

- veel onzichtbaar leed en opvoedproblematiek (azc’s afgelegen); welzijn en 

ontwikkeling van de kinderen wordt bedreigd. 

 

 - Vergunning= niet direct gelukkig 

 

mailto:info@defenceforchildren.nl
https://www.augeo.nl/nl-nl/kindcheck/kindcheck/
https://www.augeo.nl/nl-nl/kindcheck/kindcheck/
https://www.augeo.nl/nl-nl/kindcheck/kindcheck/


  

  
 Asielprocedure 

1.  Aanmelding/aanvraag asielvergunning/voorlichting VWN  
2.  Rust- en voorbereidingstermijn  
3.  Advocaat wordt toegewezen  
4.  Medisch onderzoek ihkv het horen; Forensisch Medische 

Maatschappij Utrecht (FMMU) 
5.  Eerste gehoor (identiteit)  
6.  Nader gehoor (vluchtverhaal)  
7.  Inwilliging of voornemen tot afwijzing  
8.  Zienswijze advocaat na voornemen tot afwijzing  
9.  Inwilliging of afwijzing van de aanvraag in de vorm van een 
 beschikking  
10.  Mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank  
11.  Na uitspraak rechtbank mogelijkheid om in hoger beroep te 

gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State  

 

 



  

  
 Asielprocedure 

1. Vluchteling: ‘iemand die wegens een gegronde vrees 
voor vervolging om redenen van ras, godsdienst, 
nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een 
bepaalde sociale groep’ gevlucht is uit het eigen land’  
 
2. Niet aannemelijk gemaakt dat men ‘vluchteling’ is , 
subsidiaire bescherming; 
• Bedreiging van het leven of foltering, onmenselijke en 

vernederende behandeling. 
• Situatie van willekeurig geweld in het kader van een 

internationaal of binnenlands gewapend conflict.  
 
Bv. afkomstig uit Afghanistan niet voldoende.  

 



  

  
 Andere (reguliere procedures) 

Medisch 

- Artikel 64 van de Vreemdelingenwet; uitstel van vertrek. Te ziek om te reizen. Of 

bij terugkeer een medische noodsituatie= als iemand in Nederland wordt 

behandeld, en het stoppen van de behandeling binnen 3 maanden bij terugkeer 

ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. 

 

Vergunning medische noodsituatie steeds alleen voor 1 jaar:  

Bij een stoornis, waarvan op basis van de huidige medisch-wetenschappelijke 

inzichten vast staat dat het achterwege blijven van behandeling op korte termijn 

zal leiden tot overlijden, invaliditeit of een andere vorm van ernstige geestelijke of 

lichamelijke schade. 
 



  

  
 Andere (reguliere procedures) 

Arbeidsmigratie, kennismigratie, studiemigratie,  
gezinshereniging:  
 
Bijzondere procedures t.a.v. kinderen:  
• Kinderpardon (Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen)  
• Verwesterde Afghaanse meisjes  
• Mensen(kinder)handel  
• Schrijnende zaken  



  

  
 

 

 

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)  

 

 
•Aangenomen op 20 november 1989 door de Verenigde Naties 

 

•Het meest ondertekende verdrag ter wereld 

 

•Ook Nederland heeft het verdrag getekend en is daarmee gehouden  

aan de bepalingen uit het verdrag 

 

Vier basisbeginselen: 

•Artikel 2  Non-discriminatie 
 

•Artikel 3  Belang van het kind 
 

•Artikel 6  Recht op leven en ontwikkeling 
 

•Artikel 12  Recht op inspraak en participatie  

 



  

  
 Gebruik van het IVRK: 

Juridisch middel: Advocaten, rechters, toezichthouders 
 

Pedagogische boodschap: ontwikkelende vermogens, rol opvoeders, waardigheid 
 

Sociaal-politiek instrument: Grondslag voor jeugdbeleid; ook voor migratiebeleid. 
 
 
 
Specifieke rechten vluchtelingenkinderen:  
 

Artikel 20 IVRK: Bescherming van kinderen zonder gezin: extra bescherming. 
Bij keuze opvang rekening houden met culturele achtergrond. 
 
Artikel 22 IVRK: Speciale bescherming minderjarige vluchtelingenkinderen.  
 
Artikel 24 IVRK: Recht op best mogelijke gezondheid.  

  
 
 

 



  

  
 Recht op ontwikkeling in de knel 

 
Ingrijpende levensgebeurtenissen  
Voorbeeld: onderzoek Jensen et al. (2015):  
93 alleenstaande minderjarige asielzoekers (10-16 jaar) in Noorwegen 
Assessment zes maanden na aankomst:  
• Dood van een nabij familielid (68%)  
• Getuige van fysiek geweld (63%) en oorlog (62%)  
• Ingrijpende veranderingen in het gezin (58%)  
• Zelf blootgesteld aan geweld (55%)   
 
Risico’s voor de ontwikkeling & problemen  
• Onveilige hechting  
• Preoccupatie ouders met eigen zorgen  
• Psychische problemen ouders  
• Sociaal-emotionele problemen kinderen  
• Parentificatie  
• Discriminatie, gevoelens van exclusie, eenzaamheid  
• Gebrek aan toekomstperspectief 

 



  

Meldpunt gewortelde kinderen  

 - Al meer dan 140 kinderen hebben zich bij ons gemeld. Allemaal langer dan 

vijf jaar in Nederland nadat zij een vergunning hebben aangevraagd. 

- 92-98% van de aanvragen voor de Definitieve Kinderpardonregeling wordt 

afgewezen.  

- Kinderen voelen zich niet gehoord/gezien. Kinderrechten uit het oog 

verloren.  

- Teken de petitie op www.defenceforchildren.nl  

http://www.defenceforchildren.nl/


  

Iemand stelt een vraag  

 Verzet begint niet met grote woorden 

maar met kleine daden  

 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin 

of de kat die de kolder in z´n kop krijgt  

 

zoals brede rivieren 

met een kleine bron 

verscholen in het woud  

 

zoals een vuurzee 

met dezelfde lucifer 

die de sigaret aansteekt  

 

zoals liefde met een blik 

een aanraking iets dat je opvalt in een stem  

 

jezelf een vraag stellen 

daarmee begint verzet  

 

en dan die vraag aan een ander stellen. 

      Remco Campert 

  



  

  
 Tot slot 

Dank u wel 
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