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KINDERRECHTEN IN BEELD
In dit jaarverslag kijken we terug op een bijzonder
kinderrechtenjaar. De vijfjaarlijkse rapportage van Nederland
aan het VN-Kinderrechtencomité en het 25-jarig bestaan van het
VN- Kinderrechtenverdrag richtten in 2014 regelmatig de schijnwerpers
op kinderrechten. In dit jaarverslag ziet u hiervan veel terug, uiteraard
in relatie tot wat wij als Defence for Children – ECPAT hebben kunnen
realiseren.
De eerste helft van 2014 stond in het teken van de ngo-rapportage die onder onze coördinatie
tot stand kwam en uiteindelijk door ruim zeventig organisaties gesteund werd. In september
hebben wij in een brede delegatie het rapport besproken met het VN-Kinderrechtencomité.
In het najaar richtte veel aandacht zich op de voorbereidingen en activiteiten rond het 25-jarig
bestaan van het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children – ECPAT droeg haar expertise
bij aan de internationale conferentie en aan de Kinderrechtentop. Daarnaast organiseerden wij
verschillende activiteiten in het Kinderrechtenhuis.
De aanbevelingen die voortgekomen zijn uit al deze bijeenkomsten zullen wij de komende tijd
opvolgen. Want geen andere organisatie zit zo dicht bij de praktijk van kinderrechten. Via onze
Kinderrechtenhelpdesk krijgen wij dagelijks zaken binnen, die duidelijk maken dat er ook hier in
Nederland nog veel moet verbeteren op het gebied van kinderrechten. Het aantal zaken dat bij
de helpdesk binnenkwam is ook in 2014 weer gestegen. Er is zelfs sprake van een
verdubbeling van het aantal zaken waarbij gehandicapte kinderen betrokken zijn. In 2015 zullen
wij, onder andere via de Kinderrechtenhelpdesk, de implementatie van de nieuwe Jeugdwet
monitoren vanuit kinderrechtenperspectief.
Internationaal gezien was 2014 een turbulent jaar. Dat hebben wij hier in Nederland gemerkt,
maar meer nog merkten onze partners in de rest van de wereld dit. Wij kunnen hen de
komende jaren extra steunen, doordat wij een groot project, gefinancierd door het ministerie
van Buitenlandse Zaken, uit kunnen voeren ter bestrijding van geweld tegen meisjes. Daarnaast
zijn wij in een brede alliantie strategisch partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken,
een belangrijke steun bij het waarborgen van kinderrechten wereldwijd.
Tot slot willen wij hier onze belangrijkste partners expliciet bedanken voor hun steun en
vertrouwen, in het bijzonder de Nationale Postcode Loterij, Stichting Kinderpostzegels
Nederland, UNICEF Nederland, Plan Nederland, Save the Children, NSGK, Free a Girl en het
ministerie van VWS.

Aloys van Rest						Cees Weeda
Directeur							Voorzitter
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Algemeen
• De Nationale Postcode Loterij overhandigt tijdens het Goed Geld Gala in februari een
cheque van 500.000 euro aan Defence for Children – ECPAT.
• In februari ontvangt Defence for Children – ECPAT van Blinker BV een cheque voor 56
radiospotjes op Radio 10 Gold.
Kinderrechten algemeen
• In maart wordt het onderzoek ‘Kinderen in Tel 2014’ gepubliceerd. Het aantal kinderen dat
in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen, blijkt met meer dan
tien procent gestegen. Kinderen in Tel, waar Defence for Children – ECPAT deel van
uitmaakt, adviseert gemeenten met klem kinderen centraal te stellen in het armoedebeleid.
• Defence for Children – ECPAT en UNICEF Nederland
presenteren in juni het Jaarbericht Kinderrechten 2014 bij de
Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Vrijwel alle
politieke partijen zijn hierbij aanwezig. Het jaarbericht heeft dit
jaar een zilveren randje omdat het VN-Kinderrechtenverdrag 25
jaar bestaat.
• Het Kinderrechtencollectief – waar Defence for Children –
ECPAT voorzitter van is – presenteert op 24 september
het rapport ‘Kinderrechten in Nederland’ bij het
VN-Kinderrechtencomité in Genève. In het rapport vraagt het
Kinderrechtencollectief de Nederlandse overheid om
verbeteringen, onder meer op het gebied van armoedebeleid,
kindermishandeling en migratieprocedures.
• Defence for Children – ECPAT neemt in november deel aan het
Kinderrechtenfestival van de gemeente Den Haag. Een groot
aantal maatschappelijke organisaties laat hier aan kinderen,
ouders en professionals zien welke activiteiten zij ondernemen voor (de rechten van)
kinderen.
• Tijdens de Kinderrechtenweek in november vinden in heel Nederland activiteiten plaats.
Defence for Children – ECPAT organiseert in deze week onder meer het driedaagse
Kinderrechtenfilmfestival.
• Defence for Children – ECPAT is als voorzitter van het Kinderrechtencollectief
medeorganisator van de Kinderrechtentop die in november wordt gehouden ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van het VN-Kinderrechtenverdrag.
• Op 11 december 2014 ontvangt Jill Stein de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2014,
waar Defenece for Children mede-initiatiefnemer van is. Jill krijgt de prijs voor haar scriptie
‘The Prevention of Child Statelessness at Birth under the Convention on the Rights of the
Child’.
• In december keurt het Europees Parlement de oprichting van een Interfractiewerkgroep
Kinderrechten goed voor de huidige parlementaire periode (2014 – 2019). De instelling van
deze werkgroep is het resultaat van de lobby van EuroChild, waar Defence for Children –
ECPAT lid van is, en andere kinderrechtennetwerken.
Seksuele uitbuiting - ECPAT
• Tijdens de Vakantiebeurs in januari vraagt Defence for Children – ECPAT aandacht voor de
campagne Stop Kindersekstoerisme. Op 15 januari geeft Defence for Children – ECPAT
tijdens de ‘Changes in tourism’-dag een workshop voor reisondernemingen over de
bestrijding van misbruik van kinderen in de toeristenindustrie. Ook lanceren we een nieuwe
trainingsmodule over kindersekstoerisme.
• In januari is kinderhandel in Nederland onderwerp van een Algemeen Overleg van de
Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. Hierbij worden de notitie
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´Een duurzame oplossing voor minderjarige
buitenlandse slachtoffers van mensenhandel´ en het
rapport ‘Kinderhandel in Nederland’ van Defence for
Children – ECPAT en UNICEF Nederland besproken.
• In maart organiseert Defence for Children – ECPAT
een internationale expertmeeting over
kindersekstoerisme en meldingsmechanismen in
Gambia, Kenia, Madagaskar, Senegal en Zuid Afrika.
Meer dan 65 deskundigen uit twintig landen zijn in
het kader van het project ‘Don’t Look Away’ aanwezig.
• Met waterdichte opberghoesjes en de slogan
‘Keep what’s valuable protected – stop child sex
tourism’ winnen leerlingen van ROC Mondriaan,
School voor Toerisme en Recreatie de ECPAT-wedstrijd
2014.
• In mei lanceert minister Opstelten samen met
oud-voetballer John de Wolf de campagne Don’t Look
Away. Met deze campagne vragen Defence for
Children – ECPAT, Plan Nederland, Free a Girl en Terre
des Hommes in samenwerking met het ministerie van
Veiligheid en Justitie aandacht voor seksuele
uitbuiting van minderjarigen rondom het WK voetbal in
Brazilië.
• Defence for Children – ECPAT continueert het
Europese Make IT Safe-project, een project dat als
doel heeft de internetveiligheid voor jongeren te
vergroten. Met dit project bereiken we in 2014
800 jongeren, en met voorlichtingsavonden 600 ouders.
• Defence for Children – ECPAT ontvangt steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken om
geweld tegen kinderen terug te dringen, met bijzondere aandacht voor seksuele uitbuiting
van kinderen en kindersekstoerisme. Het programma wordt uitgevoerd in dertig landen in
Afrika, Azië, Europa, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten gedurende de periode april 2014juni 2015.
• In oktober organiseert Defence for Children – ECPAT samen met het Better Care Network
een conferentie over ‘voluntourism’ (vrijwilligerswerk met kinderen tijdens vakantie) voor
vrijwilligersorganisaties en touroperators.
• In 2014 tekent de ANWB samen met Defence for Children – ECPAT de Tourism Child
Protection Code.
Kinderrechten en migratie
• In januari ontvangt de Commissie voor Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer een
publicatie over gezinnen in detentie, ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?’, van de Coalitie
Geen Kind in de Cel, waar Defence for Children – ECPAT deel van uitmaakt.
• Defence for Children – ECPAT vraagt in februari experts, voogden en kinderen naar hun
mening om te inventariseren wat er nodig is om de voogdijstandaarden in Nederland te
implementeren. In een nationaal rapport noemen voogden en kinderen een reeks van
uitdagingen in het werk van de voogd.
• De onderzoeksgroep van Defence for Children – ECPAT, het lectoraat Innovatieve
Maatschappelijke Dienstverlening van Hogeschool Utrecht (HU) en Stichting Landelijk
Ongedocumenteerden Steunpunt onderzoeken in 2014 de woon- en leefsituatie van
ongedocumenteerde kinderen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het
onderzoek laat zien dat deze kinderen opgroeien in gezinnen met een gering inkomen,
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dat zij vaak slecht gehuisvest zijn en regelmatig onder grote psychische druk staan.
• Defence for Children – ECPAT, VluchtelingenWerk Nederland, Kerk in Actie, Stichting LOS en
Stichting INLIA lanceren op 5 mei 2014 de campagne Eerlijk Kinderpardon. De organisaties
willen dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen.
Bijna 300 burgemeesters ondertekenen de brief van burgemeester Ostendorp van Bunnik
aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De brief bevat een oproep om
opnieuw te kijken naar de kinderen die buiten de boot van het kinderpardon vallen.
Tegelijk tekenen 36.637 mensen de petitie voor een Eerlijk Kinderpardon. In juni vindt de
manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon plaats in Den Haag.
• Staatssecretaris Teeven laat in mei weten dat hij het uitgangspunt onderschrijft dat een kind
niet in de cel thuishoort. De Coalitie Geen Kind in de Cel strijdt al sinds 2006 tegen het
vastzetten van kinderen vanwege hun migratierechtelijke status en is verheugd over deze
belangrijke stap.
• Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet een baanbrekende uitspraak die van
grote invloed is op het huidige gezinsmigratiebeleid in Nederland. Nederland heeft volgens
het Hof in de zaak in kwestie onvoldoende aandacht besteed aan de belangen van de
kinderen. Defence for Children – ECPAT heeft in deze zaak de advocaat ondersteund.
• In november overhandigen jongeren uit gezinslocaties de publicatie ‘Het is hier in één woord
gewoon… stom! aan Tweede Kamerleden. Uit het rapport van de Werkgroep Kind in azc,
waar Defence for Children – ECPAT deel van uitmaakt, blijkt dat gezinslocaties schadelijk zijn
voor de ontwikkeling van kinderen en in strijd zijn met kinderrechten.
• Op 4 november doet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een belangrijke
uitspraak in de zaak van een Afghaanse familie. Defence for Children – ECPAT betoogt in
een interventie bij deze zaak dat het terugsturen van de familie door de Zwitserse Staat
naar Italië in strijd zou zijn met de rechten van de kinderen. Het Hof oordeelt dat de
uitzetting inderdaad in strijd is met de mensenrechten.
• In november vindt in Londen een bijeenkomst plaats van het Separated Children in Europe
Programme (SCEP). Sinds 1 januari 2013 is Defence for Children – ECPAT de coördinator
van dit Europese netwerk. De leden van het SCEP-netwerk bespreken de huidige situatie van
alleenstaande minderjarigen in verschillende Europese landen, deze blijkt vooral in Frankrijk
en Griekenland zorgwekkend.
• Tijdens een speciale hoorzitting in oktober bij de Raad van Europa pleit Defence for Children
– ECPAT voor de implementatie van kwaliteitsstandaarden voor voogden van
asielzoekerskinderen die zonder hun ouders naar Europa komen.
• Rechtbank Noord-Nederland doet in december een belangrijke
uitspraak over de positie van kinderen van vermeende
oorlogsmisdadigers bij de beoordeling van hun aanvraag voor het
Kinderpardon. Defence for Children – ECPAT schrijft ter
ondersteuning van de advocaat een Kinderrechtenrapportage.
• In december vindt in het Europees Parlement in Brussel de
eindconferentie plaats van het project ‘Closing a Protection Gap
2.0’. Defence for Children – ECPAT heeft als coördinator van dit
project met acht andere Europese landen gewerkt aan de
implementatie van de kwaliteitsstandaarden voor voogden van
alleenstaande minderjarigen vreemdelingen.
• Rechtbank Rotterdam doet op 17 december een belangrijke
uitspraak in een zaak van twee jonge kinderen die in bewaring
waren gesteld in de gesloten gezinsvoorziening in Zeist. Defence
for Children – ECPAT ondersteunt de advocaat in de procedure en
stelt dat een juiste afweging van de belangen van de kinderen
ertoe had moeten leiden tot het afzien van inbewaringstelling.
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Jeugdrecht
• In februari bespreekt de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet. In het
debat staan de senatoren stil bij de rechten van ongedocumenteerde kinderen, de
voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg en de mogelijke ongelijke behandeling van
kinderen; onderwerpen die Defence for Children – ECPAT uitdrukkelijk bij de senaat onder de
aandacht heeft gebracht.
• In maart treedt het jongerenteam van ‘I’m Ready’ naar buiten bij een hoorzitting in de
Tweede Kamer over de zorg voor zestienplussers die een pleeggezin of jeugdinstelling (gaan)
verlaten. Het jongerenteam brengt in 2014 in kaart hoe zestienplussers in Zuid-Holland de
voorbereiding en hulp naar zelfstandigheid ervaren en stelt tien aanbevelingen op. In juni
presenteert het jongerenteam deze aanbevelingen op een conferentie voor jongeren,
jeugdhulpprofessionals, politici en bestuurders uit Zuid-Holland. Besproken wordt hoe de
continuïteit van zorg aan zestienplussers verbeterd kan worden, wat leidt tot concrete
afspraken voor veranderingen.
• In 2014 doet het team Jeugdrecht onderzoek naar
het toezicht en de klachtenprocedures op plaatsen
waar minderjarigen gesloten kunnen worden
geplaatst. Dit onderzoek vindt plaats binnen het
Europese project ‘Children’s Rights Behind Bars’,
waaraan Defence for Children - ECPAT deelneemt.
• Defence for Children – ECPAT doet in 2014 samen
met het Kinder- en Jongeren Trauma Centrum
Haarlem onderzoek naar de kindvriendelijkheid van de
rechtsgang in zedenzaken. Het onderzoeksrapport
wordt in 2015 gepresenteerd.
• In het kader van het Europese project ‘J.O.D.A. –
Juvenile Offenders Detention Alternatives’ doet
Defence for Children – ECPAT onderzoek naar alternatieven voor vrijheidsbeneming van
minderjarigen in Nederland.
• De jarenlange lobby van Defence for Children – ECPAT over de Verklaring omtrent het Gedrag
(VOG) bij jongeren die als minderjarige een strafblad kregen, heeft succes. Het aantal
weigeringen van de VOG aan jongeren als gevolg van een delict uit hun jeugd neemt
daadwerkelijk af.
• Defence for Children – ECPAT is als externe expert betrokken bij het (bredere) programma
Richtlijnontwikkeling Jeugdhulp. Het initiatief voor de richtlijnen jeugdhulp ligt bij de
beroepsverenigingen in de jeugdhulp. Wij bekijken iedere conceptrichtlijn en voorzien deze
van advies vanuit het kinderrechtenperspectief. In 2014 hebben we meerdere van de
conceptrichtlijnen aan een kinderrechtentoets onderworpen.
• Het tweejarige project ‘Protecting Children in Kosovo: from policy to practice’ is gericht op
versterking van het jeugdbeschermingssysteem in Kosovo door de samenwerking tussen
verschillende relevante sectoren te bevorderen. In 2014 is op basis van een
wetgevingsanalyse en behoeftepeiling en in nauwe samenwerking met de overheid besloten
om een nieuwe jeugdbeschermingswet en tevens een werkprotocol voor de uitvoering van
multisectorale samenwerking te gaan ontwikkelen.
• Het resultaat van het Europese project in Georgië: ‘Collaboration towards combating Child
Sexual Abuse’ is dat het wetenschappelijk onderzochte ‘NIHCD Investigative Interview
Protocol’ voor het forensisch interview met kinderen zal worden geïmplementeerd in het
kinderbeschermingssysteem in Georgië.
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Defence for Girls
• In februari organiseert Platform 6/2, waar Defence for Children – ECPAT deel van uitmaakt,
de Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Hier worden de
uitkomsten van het onderzoek naar VGV in Somalië gepresenteerd, waaruit blijkt dat meisjes
in Somalië 78- 97 procent kans lopen om besneden te worden.
• Defence for Children – ECPAT werkt met het Defence for Girls-programma in onder andere
Liberia en Sierra Leone. Het ebola-virus heeft deze twee landen hard getroffen. Defence for
Children Liberia en Sierra Leone zijn meteen in actie gekomen en hebben zich samen met
partners uit hun netwerken ingezet om de epidemie in te dammen.
Resultaten van onze zes partners in de landen Ethiopië, Ghana, Liberia, Sierra Leone en
Zambia.:
• In totaal zijn 57.323 meisjes en jonge vrouwen bereikt via onder meer Girls Clubs,
Child Rights Clubs, life skills trainingen, sociaaljuridische bijstand, beurzen en
beroepsvaardighedentrainingen.
• 91 gemeenschappen zijn bereikt door informatieverstrekking en trainingen.
• 251 overheidsprofessionals zijn bereikt door trainingen.
• 198 overheidsfunctionarissen zijn bereikt door lobby.
• 83 lokale ngo’s en netwerken zijn bereikt door capaciteitsversterking.
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KINDERRECHTEN ALGEMEEN
In 2014 stond de ngo-rapportage aan
aast ons werk op specifieke thema’s
het VN-Kinderrechtencomité centraal.
voeren wij ook diverse activiteiten uit om
Daarnaast ging veel aandacht uit
de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag
naar de viering van 25 jaar VNin de breedte te bevorderen. Ons
uiteindelijke doel is dat het Verdrag de
Kinderrechtenverdrag in november.
standaard wordt voor alle wet- en regelgeving
De transitie en transformatie van
en beleid aangaande kinderen. Veel
de jeugdzorg was in 2014 een
werkzaamheden vinden plaats binnen
kinderrechtencoalities in Nederland, zoals
belangrijk aandachtspunt. Als
het Kinderrechtencollectief, Kinderen in Tel,
voorzitter en secretariaat van het
het Platform Mensenrechteneducatie en het
Kinderrechtencollectief ontwikkelde
Breed Mensenrechtenoverleg. Op Europees
Defence for Children – ECPAT al
niveau is Defence for Children – ECPAT lid
van EuroChild.
in 2013 een voorlichtingsmodule
over kinderrechten voor wethouders
en gemeenteambtenaren die
verantwoordelijk zijn voor de zorg
voor de jeugd. In 2014 gaven
we kinderrechtencursussen aan
gemeenteambtenaren over het nieuwe jeugdzorgstelsel.

n

25 jaar VN-Kinderrechtenverdrag
11 november 2014 bestond het VN-Kinderrechtenverdrag 25 jaar, een bijzonder moment om
uitgebreid bij stil te staan. Defence for Children – ECPAT was vanuit de eigen organisatie en als
partner in verschillende coalities zoals het Kinderrechtencollectief, zeer actief bij de viering.
De meeste activiteiten vonden plaats tijdens de Kinderrechtenweek van 16 tot en met 23
november, met als hoogtepunt de Kinderrechtentop in Leiden. In aanwezigheid van prinses
Beatrix en prinses Laurentien werkten jongeren, politici, vertegenwoordigers van ngo’s en
beleidsmedewerkers gezamenlijk aan een lijst met aanbevelingen. De behandelde thema’s
waren onder meer vreemdelingenkinderen, kindermishandeling, lgbti-kinderen (lesbian, gay,
bisexual, transsexual, intersex), kindhuwelijken en jeugdzorg. Het Kinderrechtencollectief gaat
in 2015 met deze aanbevelingen aan de slag.
Een ander hoogtepunt was een door Universiteit Leiden georganiseerde internationale
conferentie, waarbij medewerkers van Defence for Children – ECPAT (ook vanuit de
internationale organisatie) bijdroegen aan de workshops. Andere activiteiten waren onder meer
een programma voor en door kinderen in het Leidse Kinderrechtenhuis, de Mulock Houwerlezing en het Kinderrechtenfilmfestival.
Jaarbericht Kinderrechten 2014
Ook dit jaar weer brachten UNICEF Nederland en Defence for Children – ECPAT het Jaarbericht
Kinderrechten uit, over de thema’s jeugdstrafrecht, uitbuiting van kinderen, kindermishandeling,
vreemdelingenrecht en jeugdzorg in Nederland. Het Jaarbericht biedt een terugblik op het
overheidsbeleid in het voorgaande jaar, waarbij deskundigen op elk thema aanbevelingen
formuleren. Ook de kinderen zelf zijn betrokken. Zij reageren op de stellingen via een enquête.
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Resultaten:
• Het Jaarbericht Kinderrechten verschijnt voor de zevende keer.
• Defence for Children – ECPAT en UNICEF Nederland presenteren in juni het Jaarbericht
Kinderrechten 2014 aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. Bijna alle
politieke partijen zijn hierbij aanwezig.
• Het Jaarbericht is in een oplage van zevenhonderd exemplaren verspreid, o.a. naar alle
Tweede Kamerleden.
Het Kinderrechtencollectief
Het Kinderrechtencollectief is een breed netwerk ter bevordering van de naleving van
kinderrechten in Nederland, dat in 2014 bestond uit: UNICEF Nederland, Defence for Children
– ECPAT (voorzitter en coördinator), Stichting Kinderpostzegels Nederland, Augeo Foundation,
Bernard van Leer Foundation, Terre des Hommes, Ieder(in), NJR en het Nederlands
Jeugdinstituut (adviseur). De werkzaamheden van het collectief bestaan uit
voorlichtingsactiviteiten, onder meer via de website www.kinderrechten.nl, en lobbyactiviteiten.
Het Kinderrechtencollectief volgt de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in
Nederland en rapporteert daarover aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève.
Ngo-rapportage
Eens in de vijf jaar moet elke regering rapporteren aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève
over de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in dat land. In 2015 is Nederland aan
de beurt. Voorafgaand daaraan bespreken ngo’s hun
rapportage met het Comité tijdens de zogenaamde Presession.
Op 24 september 2014 presenteerde het
Kinderrechtencollectief het rapport ‘Kinderrechten in
Nederland’
en besprak dit samen met de Nationale
Jeugdraad (NJR) met het VN-Kinderrechtencomité. In het
rapport wordt Nederland gevraagd duidelijke verbeteringen door
te voeren, onder meer in het armoedebeleid, de aanpak van
kindermishandeling en in migratieprocedures. Ruim zeventig
organisaties onderschreven de rapportage. Deze werd
gecoördineerd en geschreven door Defence for Children –
ECPAT, met steun van de ondertekenaars en deskundigen.
Resultaten:
• Het Kinderrechtencollectief heeft het rapport
‘Kinderrechten in Nederland’ samen met de Nederlandse
Jeugdraad (NJR) besproken met het VN-Kinderrechtencomité in Genève. De samenwerking
en afstemming met de Kinderombudsman en het College voor de Rechten van de Mens
versterkt de aanbevelingen.
• Het Comité nam veel punten uit de rapportage van het Kinderrechtencollectief over in zijn
List of Issues, die in oktober 2014 naar de Nederlandse overheid werd gestuurd.
Kinderen in Tel
Kinderen in Tel is de naam van het databoek dat uitgebreid cijfers geeft over de naleving van
de rechten van kinderen in alle wijken en gemeenten in Nederland. Het gelijknamige
samenwerkingsverband is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief en bestaat uit
Bernard van Leer Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Jantje
Beton, Defence for Children – ECPAT, Johanna KinderFonds, Augeo Foundation, Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het onderzoek. Defence for Children – ECPAT voert het secretariaat en is
verantwoordelijk voor de campagne.
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In maart werd ‘Kinderen in Tel 2014’ gepubliceerd.
Naast aandacht in de regionale en lokale pers voor de cijfers
over de eigen gemeente, ging de meeste persaandacht uit naar
het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een
bijstandsuitkering moet rondkomen. Dit percentage bleek met
meer dan tien procent gestegen. Kinderen in Tel adviseert
gemeenten met klem een armoedebeleid te voeren waarin
kinderen centraal staan.
Resultaten:
Lancering databoek Kinderen in Tel via een grootschalige
mailing en een exclusief artikel in Trouw.
Het databoek is via sociale media en per post verspreid onder
alle colleges van Burgemeesters en Wethouders,
gemeenteraden, verantwoordelijke ministers en
staatssecretarissen, fractievoorzitters in de Tweede Kamer,
jongerenorganisaties, gedeputeerden jeugd, IPO en VNG en alle
relevante kinderorganisaties.
Voorlichting over kinderrechten
Op de website www.kinderrechten.nl is actuele en
achtergrondinformatie te vinden over kinderrechten voor
kinderen, jongeren en volwassenen. Juridische vragen die via
de website binnen komen, worden indien nodig doorgestuurd
naar de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children – ECPAT. In 2014 zagen we een
duidelijke stijging in het bezoek, met name rondom het 25-jarig bestaan van het VNKinderrechtenverdrag in november.
Op www.kinderrechten.nl en www.defenceforchildren.nl kan het standaardwerk over
kinderrechten, het Handboek Internationaal Jeugdrecht digitaal worden geraadpleegd.
De bijbehorende digitale nieuwsbrief kwam in 2014 vijf keer uit. Gedrukte exemplaren van
het Handboek kunnen besteld worden bij de reguliere boekhandel.
In 2014 vernieuwde het Kinderrechtencollectief de voorlichtingsmodule De Jeugd uw zorg!, die
eerder ontwikkeld is voor gemeenteambtenaren, wethouders en beleidsmakers op het gebied
van jeugd. Ook is er een speciale training ontwikkeld voor gemeenten over kinderrechten en de
zorg voor de jeugd.
Resultaten:
• De website www.kinderrechten.nl trok in 2014 95.145 unieke bezoekers (79.700 in 2013).
Dat is gemiddeld 7.928 bezoekers per maand met een piek in november (22.780). Het
totaal aantal bezoeken was met 148.248 eveneens hoger dan in 2013 (128.733).
• De websites www.kinderrechten.nl en www.defenceforchildren.nl bieden eenvoudig toegang
tot de volledige tekst van het Handboek Internationaal Jeugdrecht, inclusief een zoekfunctie
op trefwoorden.
• De digitale nieuwsbrief van het Handboek had eind 2014 ruim 400 abonnees (200 in 2013).
De Nationale Jeugdraad (NJR)
In opdracht van het Kinderrechtencollectief voerde de NJR het project ‘Kinderrechten in de
jeugdzorg’ in tien residentiële jeugdzorginstellingen uit. De NJR ontwikkelde een speciale
methode voor jongeren in residentiële instellingen voor het versterken en verbeteren van hun
eigen ontwikkeling en leefsituatie en die van hun groepsgenoten. Het Kinderrechtenverdrag
fungeert daarbij als kennisbron, toetssteen, inspiratiebron en richtingwijzer. De NJR werkt in dit
project nauw samen met het Jeugdwelzijnsberaad.
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Lobby
Defence for Children – ECPAT neemt namens het Kinderrechtencollectief deel aan het Breed
Mensenrechtenoverleg (BMO), een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde
mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties en aan het Europese platform van
kinderrechtenorganisaties EuroChild. In 2014 voerden we regelmatig overleg met de
beleidsambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onder meer
de ngo-rapportage Kinderrechten en Kinderen in Tel. Daarnaast was er periodiek overleg met
staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Andere overlegpartners waren
de Kinderombudsman en het College voor de Rechten van de Mens.
Kinderrechten in de bezette Palestijnse gebieden
In de bezette Palestijnse gebieden worden de rechten van Palestijnse kinderen veelvuldig door
het Israëlische leger geschonden. Er worden veel kinderen gearresteerd en in voorarrest
gevangen gezet, waarbij bovenmatig geweld wordt gebruikt. Hoe onveilig de situatie is, bleek
eens te meer op 25 juli 2014 in Hebron. Hasham Abu Maria, een medewerker van Defence for
Children Palestina, werd toen gedood tijdens een vreedzame demonstratie tegen het geweld in
Gaza.
Defence for Children – ECPAT is lid van de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in
Israëlische gevangenschap en versterkt zo het werk van de Palestijnse sectie van Defence for
Children.
Resultaten:
• In mei 2014 kreeg de Tweede Kamer een deskundigenrapport aangeboden over de situatie
van minderjarigen in Israëlische militaire detentie.
• Ook werd de Nederlandse regering gevraagd om aan te dringen op onafhankelijk onderzoek
naar de dood van twee Palestijnse kinderen.
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30 juli 2014
Trouw, de Verdieping
Geleerd om nooit blij te zijn
5 februari 2014
Goed Geld Gala, Postcode Loterij

6 augustus 2014
NRC Next
Leermeester (interview)

24 maart 2014
NCRV, Schepper & Co
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JEUGDRECHT
h

et team jeugdrecht bevordert in nationaal
en internationaal verband de rechten van

kinderen die te maken krijgen met het
familierecht,
kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdhulp
of jeugdstrafrecht. De nadruk ligt daarbij op
het recht op passende zorg, het recht op

Via de Kinderrechtenhelpdesk stond
het team in 2014 in ruim 300 zaken
kinderen, jongeren, ouders, advocaten,
jeugdhulpmedewerkers en andere
professionals bij met juridisch advies,
bemiddeling en voorlichting.

bescherming en het recht op participatie. In

2014 was een cruciaal jaar voor de
decentralisatie van de zorg voor de
kinderen, zoals slachtoffers van
jeugd naar de gemeenten. Het team
kindermishandeling, kinderen in gesloten
jeugdrecht volgde dan ook nauwgezet
instellingen en kinderen met een
handicap.
de ontwikkelingen. Waar nodig
benaderden we de politiek. Ook deden
we onderzoek, zetten een jongerenteam op en verzorgden trainingen. In
Oekraïne, Georgië en Kosovo werkte
het team jeugdrecht samen met
lokale partnerorganisaties en Nederlandse deskundigen aan het versterken
van het kinderbeschermingssysteem. Speerpunten voor het team zijn
de zorg voor de jeugd, kinderbescherming, kindermishandeling en
jeugdstrafrecht.
het bijzonder zet het team jeugdrecht zich in
voor de rechten van extra kwetsbare

JEUGDHULP EN ZORG VOOR DE JEUGD
Nederland
In Nederland was het team jeugdrecht actief op verschillende fronten. Het team volgde
debatten in de Tweede Kamer over de zorg voor jeugd en vroeg bij de Kamerleden aandacht
voor zorgpunten. Deze punten omvatten onder meer de ongelijke behandeling van kinderen op
basis van verblijfsstatus, mogelijke ongelijke behandeling van kinderen op basis van hun
woonplaats, continuïteit van zorg en het ontbreken van een rechterlijke toets bij de
tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg. Ook toetste Defence
for Children – ECPAT net als in 2013 een aantal jeugdzorgrichtlijnen voor professionals aan het
VN-Kinderrechtenverdrag. Daarnaast brachten wij advies uit bij het Toetsingskader
Verantwoorde hulp voor Jeugd van de Inspectie Jeugdzorg. In opdracht van het
Kinderrechtencollectief ontwikkelde het team jeugdrecht samen met twee externe
kinderrechtendeskundigen een training voor gemeenteambtenaren over kinderrechten als basis
voor jeugdhulp.
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Overige resultaten:
• In februari besprak de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet. In het debat
stonden de senatoren stil bij de rechten van ongedocumenteerde kinderen, het ontbreken
van een rechterlijke toets bij de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke machtiging
gesloten jeugdzorg en de mogelijke ongelijke behandeling van kinderen: onderwerpen die
Defence for Children – ECPAT uitdrukkelijk bij de senaat onder de aandacht heeft gebracht.
• In 2014 startten Defence for Children – ECPAT en Save the Children een intensieve
samenwerking. Save the Children biedt de komende jaren financiële ondersteuning voor de
Kinderrechtenhelpdesk en de lobby van Defence for Children – ECPAT gericht op knelpunten
in de jeugdzorg. Ook vanuit deze samenwerking geeft Save the Children vorm aan haar
kinderrechtenbeleid in Nederland.
• In 2014 deed het team jeugdrecht onderzoek naar het toezicht en de klachtenprocedures op
plaatsen waar minderjarigen gesloten kunnen worden geplaatst. Dit onderzoek vond plaats
binnen het Europese project ‘Children’s Rights Behind Bars’, waaraan Defence for Children
– ECPAT deelneemt.
• In het kader van ‘I’m Ready!’, een project voor en met zestienplussers die een pleeggezin of
jeugdinstelling (gaan of hebben) verlaten, zetten we samen met het Expertisecentrum voor
Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling (JSO) een
jongerenteam in Zuid-Holland op. In maart trad het
jongerenteam naar buiten bij een hoorzitting over zorg
en nazorg voor zestienplussers in de Tweede Kamer.
Het jongerenteam bracht in 2014 in kaart hoe
zestienplussers in Zuid-Holland de voorbereiding en
hulp naar zelfstandigheid ervaren en stelde tien
aanbevelingen op. In juni organiseerde het team een
conferentie voor jongeren, jeugdhulpprofessionals,
politici en bestuurders uit Zuid-Holland. Besproken
werd hoe de continuïteit van zorg aan zestienplussers
verbeterd kan worden, wat leidde tot concrete afspraken voor veranderingen.
• Defence for Children – ECPAT ziet de transformatie van de zorg voor de jeugd als een kans
om er voor te zorgen dat artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag veel beter
geïmplementeerd raakt in de visie op kwaliteit van zorg. De Q4C (Quality 4 Children)
Kwaliteitstandaarden Zorg voor jeugd - kwaliteitswaarden vanuit het perspectief van
kinderen, jongeren en ouders - zijn bij uitstek een vertaling van artikel 12 voor
kwaliteitsbeleid en de invulling en beoordeling van kwaliteit in de praktijk. Daarom
organiseerde het team jeugdrecht in 2013 en begin 2014 samen met Stichting Alexander en
LOC inspiratiesessies over de Q4C-kwaliteitsstandaarden. Op basis hiervan werden in 2014
concrete projecten uitgewerkt om Q4C in de zorg voor de jeugd een impuls te geven.
Kinderpostzegels besloot eind 2014 een project te financieren dat gericht is op
implementatie van Q4C in de pleegzorg. Daarnaast is Defence for Children – ECPAT samen
met andere partners betrokken bij diverse Q4C-pilots in gemeenten en bij een traject van
Hogeschool Inholland en Hogeschool Leiden.
Internationaal
In Oekraïne, Georgië en Kosovo werkte het team jeugdrecht samen met lokale
partnerorganisaties, Nederlandse en internationale deskundigen aan de implementatie van
kinderrechten in het kinderbeschermingssysteem, de jeugdzorg en het jeugdstrafrecht.
Resultaten:
• In 2014 is het tweejarige project ‘Protecting Children in Kosovo: from policy to practice’ van
start gegaan met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Defence for Children
– ECPAT voert dit project samen met Terre des Hommes Kosovo uit. Doelstelling is om het
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jeugdbeschermingssysteem in Kosovo te versterken door de samenwerking tussen
verschillende relevante sectoren te bevorderen. Ook wil het project handvatten bieden voor
de implementatie, zodat kinderen beter worden beschermd. In 2014 is bestaande wet- en
regelgeving geanalyseerd en zijn de behoeften vanuit de praktijk in kaart gebracht.
Vervolgens hebben we in nauwe samenwerking met de overheid een plan van aanpak
opgesteld. Er wordt een nieuwe jeugdbeschermingswet ontwikkeld en tevens een
werkprotocol voor de uitvoering van multisectorale samenwerking.
• Ondanks de onrust in Oekraïne is All-Ukrainian Foundation for Children’s Rights er in
geslaagd om in drie steden centra op te zetten om de multidisciplinaire samenwerking in de
hulpverlening aan kinderen te versterken. Juist in de huidige situatie met grote aantallen
interne vluchtelingen zijn deze centra extra relevant. Defence for Children – ECPAT is
adviseur in dit door de Europese Commissie gefinancierde project.
Kindermishandeling
Het recht op bescherming van kinderen tegen geweld is volgens het VN-Kinderrechtencomité
essentieel voor de implementatie van alle andere rechten in het Kinderrechtenverdrag. Defence
for Children – ECPAT zet zich samen met samenwerkingspartners in om verantwoordelijke
bestuurders, beleidsmakers, politici en professionals aan te sporen om kindermishandeling te
voorkomen, te stoppen en te zorgen dat ieder mishandeld kind en zijn ouders passende zorg
krijgen.
Resultaten Nederland:
• Samen met Stichting Kinderpostzegels vroeg het team jeugdrecht in de Tweede Kamer en bij
beleidsambtenaren aandacht voor de preventie en aanpak van kindermishandeling. De lobby
heeft onder meer tot doel om het onderwerp kindermishandeling in de beroepsopleidingen
te verankeren. Daarnaast bracht Defence for Children – ECPAT ook via de werkgroep
kindermishandeling (samen met Kinderpostzegels Nederland, Bernard van Leer Foundation
en Augeo) van het Kinderrechtencollectief knelpunten onder de aandacht van beleidsmakers
en politiek. De werkgroep werkte bovendien aan een special van het Tijdschrift
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor burgemeesters, wethouders,
gemeenteambtenaren en raadsleden. Het nummer geeft een invulling aan kinderrechten als
basis voor de preventie en aanpak van kindermishandeling en laat zien wat gemeenten
praktisch kunnen doen. Deze special wordt in 2015 gepubliceerd.
• Defence for Children – ECPAT deed in 2014 tevens samen met het Kinder- en Jongeren
Trauma Centrum Haarlem onderzoek naar de kindvriendelijkheid van de rechtsgang in
zedenzaken. Het onderzoeksrapport wordt in 2015 gepresenteerd.
Resultaten internationaal:
• Ook in Georgië was Defence for Children – ECPAT actief op het gebied van
kindermishandeling. Samen met onze lokale partnerorganisatie Public Health Foundation
organiseerden we twee vervolgtrainingen voor politierechercheurs, trainers van de
politieacademie en het opleidingsinstituut voor officieren van justitie en voor psychologen
van het Child Support Centre in Tbilisi. Het resultaat van dit Europese project ‘Collaboration
towards combating Child Sexual Abuse’ is dat het wetenschappelijk onderzochte ‘NIHCD
Investigative Interview Protocol’ voor het forensisch interview met kinderen zal worden
geïmplementeerd in het kinderbeschermingssysteem in Georgië. Het project heeft geleid tot
een handboek met richtlijnen, dat onder meer door de overheid wordt gebruikt. In een
follow-up zal er onderwijsmateriaal worden ontwikkeld en training worden gegeven.
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JEUGDSTRAFRECHT
Kinderen en jongeren die in aanraking komen met politie en justitie zijn bij uitstek kwetsbaar
voor schendingen van hun rechten. Het team Jeugdrecht van Defence for Children – ECPAT
komt dan ook op voor de rechten en belangen van deze groep kinderen en jongeren. Defence
for Children – ECPAT vindt dat in het jeugdstrafrecht rekening dient te worden gehouden met de
leeftijd en het ontwikkelingsniveau van kinderen en jongeren en dat een pedagogische aanpak
en herintegratie voorop moeten staan. Vrijheidsbeneming mag volgens het VNKinderrechtenverdrag alleen als uiterste maatregel worden gehanteerd: als het niet anders kan
en dan zo kort mogelijk.
Nederland
In 2014 hield het team Jeugdrecht zich intensief bezig met de ontwikkelingen in het
jeugdstrafrecht. Zo zetten we de lobby voort om de omstandigheden voor minderjarigen in
politiecellen te verbeteren. Daarnaast deden we in het kader van het Europese project ‘J.O.D.A.
– Juvenile Offenders Detention Alternatives’, onderzoek naar alternatieven voor
vrijheidsbeneming van minderjarigen in Nederland. De jarenlange lobby van Defence for
Children – ECPAT over de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) bij jongeren die als minderjarige
een strafblad kregen, heeft succes. Het aantal weigeringen van de VOG aan jongeren als gevolg
van een delict uit hun jeugd neemt daadwerkelijk af.
Overige resultaten:
• In het kader van het project MediaWiSe is Defence for Children – ECPAT in 2014 samen met
Click F1 pilots gestart in drie gesloten instellingen voor minderjarigen. In deze pilots
begeleiden professionals jongeren bij het ontwikkelen van hun ‘21st Century Skills’.
Er wordt gewerkt met een veilig en besloten internet-platform. Hier kunnen de jongeren in
een veilige ICT- omgeving voor hen relevante informatie vinden en oefenen met
presentatietools en ICT-toepassingen. Ook kunnen ze hun vaardigheden op het gebied van
communicatie, samenwerking en burgerschap ontwikkelen. Het doel van het project is om
deze groep beter voor te bereiden op hun terugkeer en reïntegratie in de samenleving.
• In november organiseerde Defence for Children – ECPAT samen met Penal Reform
International en de Universiteit Leiden tijdens de internationale kinderrechtenconferentie
van de universiteit een side-event. Tijdens deze bijeenkomst gingen professor Anton van
Kalmthout (CPT), mr. Nikhil Roy (PRI) en dr. Ann Skelton (University of Pretoria) in op de
situatie van en het toezicht op kinderen en jongeren in detentie in Europa en daarbuiten.
Internationaal
Defence for Children – ECPAT nam in 2014 als adviseur deel aan een Europees
onderzoeksproject ‘Protecting young suspects in interrogation: a study on safeguards and best
practices’, naar het horen van minderjarige verdachten, dat wordt geleid door onderzoekers aan
de Universiteit van Maastricht.
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14 maart 2014
Debat Rode Hoed
Transitie jeugdzorg

DEFENCE FOR CHILDREN – ECPAT IN DE MEDIA

18 maart 2014
Algemeen Dagblad
Kindermishandeling schokt
politiek Dordrecht

18 juni 2014
NRC
Kind straks te makkelijk uit
huis geplaatst

18 jan 2014
Argos, radio
Nazorg ontbreekt na opname in gesloten
jeugdzorg

3 april 2014
Een Vandaag
Kritiek op adolescentenstrafrecht

03 februari 2014
Trouw
Jeugdzorg zegt gedag bij 18 jaar, en dan?
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SEKSUELE UITBUITING – ECPAT
I

n Nederland werkt Defence for Children –
ECPAT (End Child Prostitution, Child

Pornography and Trafficking in Children for
Sexual Purposes) aan de bescherming van
kinderen tegen seksuele uitbuiting, zoals
kinderpornografie, kinderprostitutie,
kinderhandel voor seksuele doeleinden en
kindersekstoerisme. Defence for Children
– ECPAT Nederland maakt deel uit van het
wereldwijde ECPAT-netwerk dat leden heeft in
75 landen over de hele wereld.

In 2014 ging er veel aandacht naar
de aanpak van kindersekstoerisme,
onder meer in het kader van het WK
voetbal in Brazilië. De campagne
Don’t Look Away over dit onderwerp
was erg succesvol. Ook waren er in
Nederland nieuwe ondertekenaars
van de gedragscode voor de
toerismesector.
Defence for Children – ECPAT was
ook actief op het gebied van de
bestrijding van kinderhandel in
Nederland en Europa en op het
gebied van (seksueel) geweld en
uitbuiting in dertig landen in Afrika,
Azië, Latijns Amerika en Europa.

Make IT Safe
Make IT Safe is een project voor educatie over internetveiligheid. Binnen het project worden
jongeren getraind om andere jongeren hierover voor te lichten, met als doel te voorkomen dat
ze slachtoffer worden van online misstanden en dat ze weten waar ze hulp kunnen zoeken
wanneer dit wel het geval is. Het project wordt gefinancierd door het Daphne-programma van de
Europese Unie. De ECPAT-jongerengroep heeft een belangrijke rol in het coachen en trainen van
peer experts.
Resultaten:
• In 2014 hebben we op acht scholen en vier jongerenclubs het Make IT Safe project
uitgevoerd.
• Achtenzestig peer experts kregen training over online pesten, sexting, grooming,
presentatietechnieken en het leiden van discussies. Daarna gaven zij een les aan hun
leeftijdgenoten (13-17 jaar). In totaal zijn er in 2014 zo’n 800 jongeren bereikt met de
peer2peer activiteiten.
• We hebben flyers voor ouders ontwikkeld in vijftien talen, waaronder Nederlands, Turks,
Arabisch en Pools. Deze hebben we verspreid via o.a. de Centra voor Jeugd en Gezin.
Tijdens ouderavonden op de participerende scholen heeft Defence for Children – ECPAT
voorlichting gegeven aan ruim 600 ouders.
• We hebben ruim dertig docenten op acht scholen en ca. vijftig maatschappelijk werkers in
drie steden getraind over online pesten, sexting en grooming en hoe zij hiermee kunnen
omgaan.
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Don’t Look Away
In 2014 vond het WK voetbal in Brazilië plaats in
aanwezigheid van voetballiefhebbers uit de hele
wereld. Dit was de aanleiding voor de WK Campagne
Don’t Look Away waarin Defence for Children – ECPAT
samenwerkte met Plan Nederland, Free a Girl, Terre
des Hommes en het ministerie van Veiligheid en
Justitie. In de campagne werd aandacht gevraagd voor
seksuele uitbuiting van minderjarigen in en rondom de
WK-steden. Boegbeeld van de campagne was oudinternational John de Wolf.
De Wolf was te zien in
een tv-spot waarin hij aandacht vraagt voor kinderprostitutie in Brazilië. Daarnaast was er een
tv-reportagereeks over zijn bezoek aan Brazilië, waar hij samen met zijn zoons projecten tegen
kinderprostitutie bezocht. Voorafgaand aan de campagne is er onderzoek gedaan naar seksuele
uitbuiting van minderjarigen in Brazilië, ook in relatie tot grote sportevenementen.
Don’t Look Away is een driejarige project (start eind 2012) dat wordt uitgevoerd in zestien
Europese landen en zes landen buiten Europa. De campagne richt zich op grote
sportevenementen en heeft als doel de houding van Europese burgers ten opzichte van
kindersekstoerisme te veranderen en het bewustzijn omtrent kindermisbruik te versterken. Het
project wordt gefinancierd door Europe Aid van de Europese Unie.
Overige resultaten:
• Er zijn 300 toerismeprofessionals getraind (reisleiders, productmanagers, reisagenten) en
meer dan 1.000 toerismestudenten volgden een workshop over kindersekstoerisme.
• We hebben een internationale bijeenkomst in Berlijn georganiseerd met meer dan 65
experts uit twintig landen, werkzaam voor onder meer de nationale en internationale politie,
de overheid, de toerismesector en ECPAT. Het thema was kindersekstoerisme
(en meldingsmechanismen) in Gambia, Kenia, Madagaskar, Senegal en Zuid Afrika.
• In oktober hebben we samen met het Better Care Network de conferentie ‘Is voluntourism
altijd in het belang van het kind?’ georganiseerd, met 70 deelnemers van
vrijwilligersorganisaties en touroperators.
The Code
The Code (The Code of Conduct for the Protection of
Children from Sexual Exploitation in Travel and
Tourism) is een gedragscode voor de reis- en
toerismesector. The Code bestrijdt
kindersekstoerisme door het creëren van een goed
geïnformeerde toerismeketen met goed opgeleide
medewerkers die kindersekstoerisme herkennen en
voorkomen. Code-leden ontwikkelen een beleid ter
bescherming van kinderen en dragen dit uit naar
ketenpartners, zij trainen medewerkers en roepen
reizigers op alert te zijn en kindersekstoerisme te melden. Wereldwijd hebben al meer dan
1.200 toerismebedrijven in 52 landen The Code ondertekend. ECPAT Nederland is de lokale
partner voor Nederlandse reisorganisaties die The Code ondertekenen en biedt ondersteuning
bij de implementatie ervan. In Nederland wordt The Code gefinancierd via Plan Nederland en
vanuit het programma Don’t Look Away. In 2014 ondertekenden
vijf organisaties in de
toerismesector The Code: ANWB Reizen, Fox Vakanties, PinHigh Golftravel, Cruise Travel en
Travelhome. De laatste vier zijn dochterondernemingen van ANWB Reizen, maar ECPAT biedt
individuele ondersteuning aan de verschillende merken, onder andere in de vorm van
trainingen.
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Overige resultaten:
• In 2014 zijn zes Nederlandse Code-leden Top member geworden: ANVR, TUI, Sawadee,
Travel Counsellors, SNP en Footprint Travel. Top members zijn leden die na de initiële
inschrijving voldaan hebben aan alle criteria, zoals relevant beleid, trainingen voor
personeel, informatie voor klanten, samenwerking met lokale
kinderbeschermingsorganisaties en jaarlijkse rapportages.
• ECPAT heeft in opdracht van de ANVR (reisbrancheorganisatie) een module ontwikkeld over
de rol van de reisindustrie in de bestrijding van kindersekstoerisme. De Travelife-module is
verplicht voor alle touroperators en reisagenten die lid zijn van de ANVR.
• Zo´n 250 leerlingen van zeven middelbare toeristische opleidingen volgden een ECPATgastles over de bestrijding van kindersekstoerisme. Ook deden ze mee aan de jaarlijkse
ECPAT-wedstrijd om een gadget te bedenken dat door touroperators verspreid kan worden.
Het doel is om reizigers bewust te maken van kindersekstoerisme en van de
meldingsmogelijkheden. Met hun idee voor waterdichte opberghoesjes voor smartphones en
de slogan ‘Keep what’s valuable protected – stop child sex tourism’ wonnen leerlingen van
ROC Mondriaan, School voor Toerisme en Recreatie de wedstrijd.
Europese aanpak kinderhandel via Mario Project
Defence for Children – ECPAT neemt deel aan het Mario Project,
een door de Europese Unie gesteund project tegen
kinderhandel, misbruik en uitbuiting. Het Mario-Project wordt
gecoördineerd door Terre des Hommes Hongarije.
De tweede fase van dit project loopt van 2013 tot 2015. Het is
gericht op betere bescherming van kwetsbare Centraal- en
Zuidoost-Europese migrantenkinderen. In het kader van het
project vindt grensoverschrijdend onderzoek plaats, met een
focus op hulpverlening, belangenbehartiging, trainingen en directe
steun aan deskundigen in het veld. Ook empowerment van
kinderen uit de doelgroep is een belangrijk doel. Met het project
willen we multilaterale oplossingen vinden voor de problemen
waarmee kinderen worden geconfronteerd voorafgaand, tijdens of na de migratie. Het gaat om
problemen die een gecoördineerde aanpak vereisen.
Resultaten:
• In 2014 zijn in Nederland en Brussel gegevens verzameld over Centraal- en ZuidoostEuropese migrantenkinderen die in de grote steden prostitutie bedrijven, bedelen, spullen
verkopen op straat of muziek maken. Kinderen uit de doelgroep vertelden over hun ideeën
en ervaringen met betrekking tot hun situatie en bescherming. Het blijkt dat de uitbuiting
van EU-kinderen een probleem is dat te weinig aandacht krijgt van politie en jeugdzorg.
Kinderen en jongeren in dergelijke situaties worden voornamelijk als kleine criminelen
beschouwd en niet als mogelijke slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel.
Reducing violence against children with special focus on sexual exploitation and
child sex tourism
Defence for Children – ECPAT Nederland en partners in het netwerk van zowel ECPAT
International als Defence for Children International ontvangen steun van het ministerie van
Buitenlandse Zaken om geweld tegen kinderen terug te dringen, met bijzondere aandacht voor
seksuele uitbuiting van kinderen en kindersekstoerisme. Het programma wordt gerealiseerd in
de periode juli 2014 - juni 2015 in dertig landen in Afrika, Azië, Europa, Zuid-Amerika en het
Midden-Oosten.
Het zwaartepunt van het programma ligt bij het ondersteunen, versterken en uitbouwen van
bestaande initiatieven van onze buitenlandse partners, om zo de strijd tegen de seksuele
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uitbuiting van kinderen een stevige basis te geven. Een ander belangrijk onderdeel van het
programma is het mobiliseren en versterken van jongerenclubs.
Resultaten:
• In de periode mei-december 2014 zijn bewustmakingsactiviteiten uitgevoerd door
18 partners door de verspreiding van meer dan 140.000 folders en brochures.
• Er zijn 192 seminars voor de particuliere sector en de reis- en toerisme-industrie
georganiseerd over het thema seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme. Er zijn
38 trainingen gegeven voor relevante professionals (zoals artsen, beleidsmakers en andere
stakeholders op het gebied van de kinderbescherming, maatschappelijk welzijn, justitie,
gezondheidszorg, onderwijs). Er zijn 128 jeugdgroepen actief geweest om de gemeenschap
te mobiliseren. Ook hebben vorig jaar 85 voorlichtingsactiviteiten plaatsgevonden over de
melding van kindermishandeling en seksueel misbruik. Daarnaast zijn er
179 netwerkbijeenkomsten over dit onderwerp geweest.
• Ten behoeve van op onderzoek gebaseerde lobby en pleitbezorging zijn door 19 partners
onderzoeken gestart en twaalf partners hebben samen 167 ontmoetingen met lokale,
nationale, regionale en internationale overheden gehad over bescherming van kinderen
tegen (seksueel) geweld.
• Zes partners hebben de samenwerking bij de bescherming van kinderen verbeterd door
29 multisectorale activiteiten met in totaal 591 deelnemers. Door het opstellen van
verwijzingsprotocollen hebben vier van onze partners verwijzingsmechanismen versterkt.
• De capaciteit van maatschappelijke organisaties is versterkt met 91 initiatieven van tien
organisaties en met 17 trainingen om de kennis en vaardigheden van het personeel te
vergroten.
• Meer dan 1.750 kinderen ontvingen sociaaljuridische hulp, 1.035 kinderen kregen medische
en psychologische ondersteuning en onderdak en 1.275 kinderen leerden sociale
vaardigheden, kregen beroepstraining en leerden met geld om te gaan.
• In 2014 is gestart met de ‘Global study on
sexual exploitation of children in travel and
tourism’
onder leiding van ECPAT
International. Nu ontbreekt een breed inzicht in
de verschillende vormen van seksueel geweld
tegen kinderen en er is onvoldoende kennis
over de omvang van het misbruik in
verschillende landen. Het doel is om met dit
onderzoek meer inzicht te krijgen in seksueel
geweld tegen kinderen in relatie tot toerisme.
Ook is de International Task Force against
Child Sex Tourism opgezet, met deskundigen
die het thema bovenaan de internationale
agenda kunnen plaatsen.

28

JAARVERSLAG 2014 - DEFENCE FOR CHILDREN – ECPAT

Protection First
Defence for Children – ECPAT neemt deel aan het door de EU gefinancierde tweejarig project
Protection First. Dit project richt zich op alleenstaande minderjarigen afkomstig uit Europa,
Azië en Afrika en staat onder leiding van Save the Children Italië, in samenwerking met
Save the Children Roemenië. Het doel is om de bewustwording en signalering van (potentiële)
slachtoffers van kinderhandel in de opvang te verhogen. Daarnaast worden kinderen die risico
lopen bewust gemaakt van hun kwetsbaarheid en ontvankelijkheid voor misbruik, waardoor zij
leren de signalen van mensenhandel te herkennen.
Resultaten:
• Er zijn interviews gehouden met politie en andere professionals om profielen op te stellen
van specifieke risicogroepen.
• We hebben acht bewustwordingsworkshops georganiseerd met minderjarige asielzoekers.
• Er zijn ansichtkaarten in verschillende talen ontwikkeld, waarop op speelse wijze informatie
wordt aangeboden over mensenhandel en mogelijkheden om hulp te vragen.
• We hebben een multi-agency meeting georganiseerd met vertegenwoordigers van het Leger
des Heils, Jeugdzorg & Reclassering Services, Nidos, het ministerie van Veiligheid en
Justitie, Bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Politieacademie, Fier Frylân,
Den Haag Jeugdzorg crisisdienst, Comensha en Roma Sinti Issues. De deelnemers zullen
bevorderen dat op nationaal niveau maatregelen worden genomen om mensenhandel en
uitbuiting van minderjarigen voor criminele activiteiten aan te pakken.
• Ook werd een multi-agency training georganiseerd met specifieke aandacht voor de
bestrijding van mensenhandel en uitbuiting en het gebruik van het Awareness-/Identificatieverwijsinstrument.
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16 mei 2014
Hart van Nederland, SBS6
Don’t Look Away

15 juli 2014
Het Parool
ANWB let scherper op
Kindersekstoerisme

09 mei 2014
Algemeen Dagblad
Oranjefans, blijf van de
kinderen af!

15 januari 2014
Algemeen Overleg van
de Tweede Kamerleden

05 november 2014
blikopnieuws.nl
Nederland bindt strijd aan tegen
seksueel misbruik (VGT)
2014
Artikel van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen
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KINDERRECHTEN EN MIGRATIE
Een paar honderd gewortelde
p het terrein van Kinderrechten en
kinderen vallen onterecht buiten
Migratie zet Defence for Children – ECPAT
het Kinderpardon. Daarom was een
zich in voor kinderen die kwetsbaar zijn
Eerlijk Kinderpardon ook in 2014 een
omdat ze bescherming zoeken in Nederland
en (nog) geen verblijfsvergunning hebben,
belangrijk speerpunt voor het team
voor kinderen voor wie de uitoefening van
Kinderrechten en Migratie. Daarnaast
hun recht op gezinsleven onmogelijk wordt
werkten we als coördinator van de
gemaakt, en voor de sociale rechten van
migrantenkinderen. Aan de ene kant vragen
Coalitie Geen Kind in de Cel aan
we van de overheid extra inspanningen om
het beëindigen van de detentie van
het recht van deze kinderen op bijzondere
gezinnen.
bescherming te waarborgen. Anderzijds
vragen we aandacht voor het feit dat deze
Ook op andere fronten waren
kinderen dezelfde rechten hebben als
we actief. Zo werd in een
andere kinderen in Nederland.
gezinsherenigingszaak bij het
Europees Hof voor de Rechten van de
Mens een groot succes geboekt. Ons
project rond kwaliteitsstandaarden
voor voogden van alleenstaande minderjarigen krijgt navolging bij de
Raad van Europa. Ook vroegen we bij Kamerleden door middel van
een nieuwe publicatie van de Werkgroep Kind in azc aandacht voor de
zorgelijke situatie op gezinslocaties voor uitgeprocedeerde gezinnen.

O

Geen Kind in de Cel
In januari 2014 overhandigde Defence for Children – ECPAT als coördinator van de Coalitie
Geen Kind in de cel de publicatie ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?’ aan de vaste Tweede
Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. De publicatie belicht de ervaringen van gezinnen in
detentie. Eind mei kondigde de staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie aan dat gezinnen in
beginsel niet meer in de cel worden geplaatst bij binnenkomst in Nederland. Dit is een grote
verbetering. Wel zijn er zorgen over een nieuwe gesloten gezinslocatie in Zeist waar
voornamelijk gezinnen worden ondergebracht voor uitzetting naar het land van herkomst.
Overige resultaten:
• De rechtbank Rotterdam deed op 17 december een belangrijke uitspraak. Het ging om een
zaak van twee jonge kinderen die in bewaring waren gesteld in de gesloten gezinsvoorziening
in Zeist. Defence for Children – ECPAT ondersteunde de advocaat en stelde dat een juiste
afweging van de belangen van de kinderen ertoe had moeten leiden dat van
inbewaringstelling was afgezien. De rechtbank gaf de advocaat en Defence for Children –
ECPAT hierin gelijk.
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Eerlijk Kinderpardon
Defence for Children – ECPAT, VluchtelingenWerk Nederland,
Kerk in Actie, Stichting LOS en Stichting INLIA lanceerden op
5 mei 2014 de campagne Eerlijk Kinderpardon.
De organisaties willen dat kinderen die langer dan vijf jaar in
Nederland zijn een verblijfsvergunning krijgen. Bijna 300
burgemeesters ondertekenden de brief van burgemeester
Ostendorp van Bunnik aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid
en Justitie. In deze brief verzochten zij de staatssecretaris om
opnieuw aandacht te geven aan de zaken van kinderen die buiten
de boot vallen. De staatssecretaris zegde toe om discretionair
naar zaken te kijken die de burgermeesters zouden aandragen.
Tot een structurele oplossing kwam het echter niet, waarmee
honderden kinderen nog steeds in onzekerheid verkeren. Defence for Children – ECPAT zal de
strijd voor een Eerlijk Kinderpardon dan ook in 2015 voortzetten.
Overige resultaten:
• Campagne Eerlijk Kinderpardon gelanceerd.
• 36.637 mensen tekenden de petitie voor een Eerlijk Kinderpardon.
• In juni vond de manifestatie voor een Eerlijk Kinderpardon plaats in Den Haag, die leidde tot
veel aandacht in de media.

Rechten alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Europese coördinatie

Sinds 1 januari 2013 is Defence for Children – ECPAT coördinator van het Separated Children
in Europe Programme (SCEP, www.scepnetwork.org ), een netwerk van 33 Europese organisaties
in 28 landen dat zich inzet voor de rechten van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
Defence for Children – ECPAT bracht vorig jaar de tweejaarlijkse nieuwsbrief uit over de actuele
stand van zaken in Europa. In november 2014 vond in Londen een bijeenkomst plaats van het
Separated Children in Europe Programme. Informatie werd uitgewisseld om op nationaal en
Europees niveau als sterk netwerk het verschil te maken voor de rechten van deze groep
kinderen.
Als coördinator van het door de Europese Commissie gefinancierde project ‘Closing a
protection gap 2.0: implementing the Core Standards for guardians of separated children in
Europe in practice, policy and legislation’ werkten we aan de implementatie van
kwaliteitsstandaarden voor voogden van alleenstaande minderjarigen.
Overige resultaten:
• Tijdens een speciale hoorzitting heeft Defence for Children – ECPAT gepleit voor het gebruik
van de voogdijstandaarden door de Raad van Europa. Eind 2014 nam de Raad een motie
aan om een rapporteur voor dit onderwerp te benoemen. In december 2014 werd het project
officieel beëindigd met een expertmeeting in het Europees Parlement in Brussel, maar het
proces van de implementatie van de voogdijstandaarden wordt voortgezet. Defence for
Children – ECPAT blijft de voogdijstandaarden promoten waar dit relevant is, en we blijven de
Raad van Europa van input voorzien.
• Defence for Children – ECPAT werkt in 2014 en 2015 als partner aan een Europees project
over duurzame oplossingen voor alleenstaande minderjarigen, ‘Best Practices in
Determining and Implementing Durable Solutions for Separated Children in Europe’.
Coördinator van het project is de Irish Refugee Council.

KINDERRECHTEN IN BEELD

33

Nederlands beleid

In 2014 werd bekendgemaakt dat vanaf 2016 de grootschalige campussen voor alleenstaande
minderjarige vreemdelingen worden gesloten. Dit is de belangrijkste kinderrechtelijke
overwinning die voor deze doelgroep is gerealiseerd. Defence for Children – ECPAT en UNICEF
Nederland hebben jarenlang aangedrongen op sluiting van deze locaties die schadelijk zijn voor
de gezondheid van kinderen. Wij zullen er scherp op toezien dat de nieuwe opvangvorm voor
deze kinderen in lijn is met de kinderrechten.
Opvang kinderen in asielzoekerscentra
Defence for Children – ECPAT is actief in de Werkgroep Kind in azc, samen met UNICEF
Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Vluchtelingenwerk Nederland en Kerk in
Actie. De werkgroep streeft ernaar om de opvang van kinderen die in Nederland asiel
aanvragen in lijn te brengen met het VN-Kinderrechtenverdrag. In november 2014
overhandigden jongeren uit gezinslocaties de publicatie ‘Het is hier in één woord gewoon…
stom!’ aan Tweede Kamerleden. Uit dit rapport van de werkgroep blijkt dat gezinslocaties
schadelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen en in strijd zijn met kinderrechten.
Woon- en leefsituatie ongedocumenteerde kinderen
De onderzoeksgroep van Defence for Children – ECPAT, het lectoraat Innovatieve
Maatschappelijke Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht (HU) en Stichting Landelijk
Ongedocumenteerden Steunpunt onderzochten in 2014 de woon- en leefsituatie van
ongedocumenteerde kinderen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Uit het
onderzoek blijkt dat kinderen zonder verblijfsstatus opgroeien in gezinnen met een gering
inkomen, vaak slecht gehuisvest zijn en regelmatig onder grote psychische druk staan.
Belangrijke uitspraken bij het Europees Hof
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
deed in 2014 een baanbrekende uitspraak,
die van grote invloed is op het huidige gezinsmigratiebeleid in Nederland. Een Surinaamse
vrouw klaagde over een schending van haar recht op
gezinsleven met haar Nederlandse man en kinderen,
omdat zij geen verblijfsvergunning kreeg. Defence for
Children – ECPAT kreeg van het Hof toestemming om
vanuit kinderrechtelijk perspectief schriftelijk input te
geven (een ‘third party intervention’). Wij hebben in
deze interventie de relatie tussen het
VN- Kinderrechtenverdrag en de rechtspraak van het
Europees Hof benadrukt en de Nederlandse praktijk
bekritiseerd. Het Europees Hof oordeelde dat
Nederland onvoldoende aandacht heeft besteed aan
de belangen van de kinderen.
Op 4 november 2014 deed het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens nog een belangrijke uitspraak. In de zaak van de Afghaanse familie
Tarakhel betoogde Defence for Children – ECPAT dat het terugsturen van de familie door de
Zwitserse staat naar Italië in strijd zou zijn met de rechten van de kinderen. Het Hof oordeelde
dat de uitzetting inderdaad in strijd is met de mensenrechten, gezien het feit dat de Italiaanse
staat geen garanties kon geven met betrekking tot de opvang. Daarnaast gaf het Hof aan dat
de algemene situatie met betrekking tot de opvangfaciliteiten in Italië op een aantal punten
tekortschiet. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor zaken in Nederland waarin gezinnen naar
Italië uitgezet dreigen te worden.
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Onderzoek naar gezinsmigratiebeleid
Defence for Children – ECPAT deed in 2014, gefinancierd door Foundation Adessium,
onderzoek naar het gezinsmigratiebeleid en de concrete invulling van het belang van het kind.
Het onderzoek staat onder begeleiding van een academische commissie en de publicatie wordt
in het voorjaar van 2015 verwacht.
Onderzoek minderjarige vreemdelingen
Defence for Children – ECPAT neemt als Nederlandse partner deel aan het Europese
onderzoeksproject ‘Durable solutions for Separated Children in Europe’. In negen verschillende
Europese lidstaten wordt de vraag onderzocht in hoeverre en op welke wijze naar duurzame
oplossingen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen wordt gezocht. In 2014 is er voor
dit project op nationaal niveau desk research gedaan en zijn twaalf interviews met voor dit
onderzoek relevante personen gehouden. Daarnaast heeft in november 2014 een bijeenkomst
plaatsgevonden in Londen met alle projectpartners. Naast negen nationale rapporten komt er
in 2015 ook een internationaal rapport uit waarin de bevindingen uit de nationale rapporten
met elkaar worden vergeleken.
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Tom Janssen
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9 mei 2014
Trouw
Cartoon Kinderpardon

22 nov 2014
Algemeen Dagblad
Actievoerders bestormen
terrein kamp Zeist
19 feb 2014
Trouw
Voogden voelen grote druk van
overheid, voogden minderjarige
asielzoekers

27 mei 2014
NRC Handelsblad
Het gaat om kinderen

8 januari 2014
Brabants Dagblad
Asielzoeker Sharif Salihi wacht af

16 april 2014
Dichtbij Nederland
Kinderpardon

5 mei 2014
EO
Burgemeesters willen ruimer
kinderpardon
28 januari 2014
Volkskrant
Stop detentie van jeugdige
vluchtelingen
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25 juni 2014
Hart van Nederland, SBS6
Protest op Plein voor
kinderpardon
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KINDERRECHTENHELPDESK
O

Van de 1.077 zaken die in
2014 door de helpdesk werden
behandeld, kwamen er 697 binnen
bij de sectie migratie, 326 bij
jeugdrecht en 54 bij uitbuiting. Er
zijn 104 kinderrechtenrapportages
geschreven waarmee rechters
en advocaten zijn gewezen op de
toepassingsmogelijkheden van het
VN-Kinderrechtenverdrag (in 2013
waren dit er 107). Op deze manier
draagt de Kinderrechtenhelpdesk bij
aan het verspreiden van kennis over
het Kinderrechtenverdrag.

p de Kinderrechtenhelpdesk van Defence
for Children – ECPAT werken

gespecialiseerde juristen die dagelijks
directe juridische hulp verlenen in zaken
waarin kinderrechten in het geding zijn. De
Kinderrechtenhelpdesk is een essentieel
onderdeel van het werk van Defence for
Children – ECPAT. Wij krijgen via de helpdesk
zicht op signalen en trends en kunnen deze
opvolgen met onderzoek en lobbywerk.
Kinderrechtenschendingen die binnenkomen
via de helpdesk, worden gemeld door
kinderen, jongeren, ouders en professionals.
Ook adviseren wij regelmatig advocaten.
Uitgangspunt voor ons werk is altijd het
VN-Kinderrechtenverdrag.

Aantal helpdeskzaken en aandeel per rechtsgebied

Totaal

2014

2013

2012

2011

2010

1.077

980

774

599

562

Migratierecht

697

65%

656

67%

460

59%

328

55%

281

50%

Jeugdrecht

326

30%

324

33%

314

41%

271

45%

281

50%

54

5%

-

Uitbuiting

-

-

-

Bij de Kinderrechtenhelpdesk is deskundigheid aanwezig op het terrein van jeugdrecht,
uitbuiting en migratierecht. Daarmee is het mogelijk om vanuit verschillende rechtsgebieden te
kijken naar oplossingen voor de vragen waarmee de cliënten de Kinderrechtenhelpdesk
benaderen.
De helpdeskmedewerkers beschikken over gedegen kennis van nationale wetgeving en
internationale regelgeving inzake kinderrechten. Ook zijn zij volledig op de hoogte van het
actuele relevante Nederlandse beleid voor kinderen. Meestal behandelen de
helpdeskmedewerkers ingewikkelde rechtsvragen, die beantwoord worden op basis van de
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Kinderrechtenhelpdesk
071 - 516 09 80
of per e-mail via info@defenceforchildren.nl

internationale rechtstheoretische ontwikkelingen (zoals de
uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens, het Europese Hof voor Justitie of commentaren van het
VN-Kinderrechtencomité).
Op de Kinderrechtenhelpdesk richt Defence for Children –
ECPAT zich vooral op de rechten van de meest kwetsbare
groepen kinderen: kinderen in de jeugdzorg, slachtoffers van
kindermishandeling en uitbuiting, kinderen die in aanraking
komen met het jeugdstrafrecht en kinderen die te maken
hebben met het vreemdelingenrecht.
Het werk van de Kinderrechtenhelpdesk, en dan met name het
adviseren van advocaten en het schrijven van
kinderrechtenrapportages, draagt bij aan versterking van de
positie van het VN-Kinderrechtenverdrag in de jurisprudentie.
De Kinderrechtenhelpdesk werd in 2014 gefinancierd door
onder meer de Nationale Postcode Loterij, Stichting
Kinderpostzegels Nederland, NSGK, Stichting Dijkverzwaring,
Adessium, Kerk in Actie en Save the Children.

RESULTATEN, ONTWIKKELINGEN EN SIGNALEN IN 2014
Kinderrechtenrapportages
In 2014 hebben we 104 kinderrechtenrapportages geschreven (in 2013 waren dit er 107).
De vragen die binnenkomen op de afdeling Jeugdrecht leiden minder vaak tot
kinderrechtenrapportages, deze zaken lenen zich daar niet altijd voor. Vaak kan er veel worden
bereikt door middel van uitleg, via intensieve bemiddeling of met het geven van advies per
e-mail of telefoon.
Kinderen met een beperking
De rechtshulpverlening aan kinderen met een beperking is een integraal onderdeel van het
werk van de Kinderrechtenhelpdesk. In 2014 behandelde de helpdesk in totaal tachtig zaken
die direct of indirect betrekking hadden op kinderen met een beperking. In heel 2013 waren dit
er 35. Steeds meer kinderen met een beperking, hun ouders, verzorgers of professionals weten
hun weg te vinden naar de Kinderrechtenhelpdesk.
Kinderrechten en migratie
In 2014 ging 65% van het totaal aantal zaken over kinderrechten en migratie. De invoering van
het kinderpardon, en de vele kinderen die daar tevergeefs een beroep op hebben gedaan, is
een belangrijke oorzaak van het grote aandeel migratiezaken. De enorme stijging van het aantal
vragen is wellicht ook het gevolg van de aanhoudende mediabelangstelling voor dit onderwerp,
waardoor er een grotere bewustwording is ontstaan bij het algemene publiek. In 2014 wisten
niet alleen veel advocaten, maar ook ouders en anderen, zoals kennissen en buurtbewoners,
hun weg naar de Kinderrechtenhelpdesk te vinden.
De medewerkers van de Kinderrechtenhelpdesk ondersteunen niet alleen bij het vinden van
een goede advocaat, maar bieden vooral ondersteuning op inhoudelijk vlak. Dit gebeurt onder
meer door advisering van advocaten over de te voeren procedure en door het schrijven van
kinderrechtenrapportages.
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Jeugdrecht
Van de 326 zaken die bij Jeugdrecht werden behandeld, gingen er 110 over het familierecht,
122 over jeugdzorg, 42 over het jeugdstrafrecht en 52 vielen in de categorie overig (onderwijs
en voorlichting). De familierechtzaken hebben vooral betrekking op het gezag, zoals vragen over
de verblijfplaats van een kind, de uitoefening van het gezag en onderhoudsplicht. De vragen zijn
veelal van praktische aard. Zo willen ouders en kinderen weten of een kind zelf mag bepalen bij
welke ouder hij of zij gaat wonen, of vragen ouders, kinderen en professionals welke
beslissingen een kind vanaf welke leeftijd zelf mag nemen. Ook worden er vaak vragen gesteld
over de omgang tussen ouder en kind. Vaak kunnen de helpdeskmedewerkers in dit soort
zaken volstaan met het geven van advies en een uiteenzetting van de toepasselijke wet- en
regelgeving. In andere gevallen verwijzen de helpdeskmedewerkers vragenstellers regelmatig
door naar andere instanties.
Uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen en kindermishandeling waren in 2014 onderwerpen
waarover we veel vragen kregen. Veruit het grootste deel van de vragen werd door een ouder of
pleegouder gesteld. Dit zijn vaak ingewikkelde kwesties, waarbij de belangen van de ouders en
het kind niet altijd parallel lopen. De medewerkers van de helpdesk bekijken per casus of er
sprake is van een kinderrechtenschending en komen waar nodig in actie.
Voorlichting over het Kinderrechtenverdrag
Op de Kinderrechtenhelpdesk komen met enige regelmaat algemene vragen over het VNKinderrechtenverdrag binnen. Deze vragen lopen in moeilijkheidsgraad uiteen. Zo worden er
soms complexe vraagstukken voorgelegd over de werking van het Kinderrechtenverdrag.
Kinderrechten en uitbuiting
Kinderen, jongeren, ouders, professionals en andere volwassenen benaderen de
Kinderrechtenhelpdesk ook regelmatig met vragen over uitbuiting van minderjarigen. In 2014
behandelden de helpdeskmedewerkers in totaal 54 van dergelijke zaken. In deze zaken kunnen
zowel jeugdrechtelijke aspecten als migratierechtelijke aspecten spelen. Er zijn twintig
kinderrechtenrapportages geschreven in zaken over uitbuiting van minderjarigen.
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DEFENCE FOR GIRLS
De Girl Power Alliance bestaat
et het Defence for Girls-initiatief zet
uit Plan Nederland, Child Helpline
Defence for Children – ECPAT zich in voor
International, Defence for Children –
de bestrijding van geweld tegen meisjes en
ECPAT Nederland, International Child
jonge vrouwen in vijf landen in Afrika:
Ethiopië, Ghana, Liberia, Sierra Leone en
Development Initiatives, Free Press
Zambia. Dit initiatief maakt deel uit van het
Unlimited en Women Win. Met het
internationale programma van de Girl Power
Girl Power programma (2011-2015)
Alliance.
werkt de alliantie aan de structurele
verbetering van de positie en kansen
van meisjes en jonge vrouwen in tien
ontwikkelingslanden: Bangladesh,
Bolivia, Ethiopië, Ghana, Liberia,
Nepal, Nicaragua, Pakistan, Sierra
Leone en Zambia. Onderwijskansen,
economische en sociaal-politieke
participatie en de bestrijding van
geweld tegen meisjes en jonge
vrouwen zijn de kernthema’s van het programma dat gesubsidieerd
wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken (MFS II).

M

Defence for Girls-initiatief
Het Defence for Girls-initiatief van Defence for Children – ECPAT maakt deel uit van de vijf Girl
Power landenprogramma’s in Afrika: Ethiopië, Ghana, Liberia, Sierra Leone en Zambia.
De Defence for Girls-projecten én de capaciteitsontwikkeling van zes lokale
kinderrechtenorganisaties worden ondersteund. DCI-Ghana, DCI-Liberia en DCI-Sierra Leone zijn
nationale secties van Defence for Children International (DCI). CHIN (Zambia), FSCE (Ethiopië)
en GNCRC (Ghana) zijn aangesloten bij ECPAT International. Het Defence for Girls-initiatief is
gestart in januari 2011 en loopt tot het einde van 2015.
Met de Defence for Girls-projecten wordt gewerkt aan structurele verbetering van de
bescherming van meisjes en jonge vrouwen tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld.
De projecten omvatten interventies op vier niveaus: individueel (meisjes en jonge vrouwen),
sociaal-cultureel (gemeenschappen), institutioneel (overheidsinstanties) en het maatschappelijk
middenveld (non-gouvernementele organisaties en groepen).
Resultaten:
• 57.323 meisjes en jonge vrouwen werden in 2014 rechtstreeks bereikt door voorlichting,
begeleiding, sociaaljuridische hulp, life-skills trainingen, workshops, Girls Clubs, Child Rights
Clubs, sportactiviteiten, beurzen en trainingen in beroepsvaardigheden.
• Daarnaast werkten we aan bewustwording op gemeenschapsniveau, het versterken van
beschermingsstructuren op nationaal, district- en lokaal niveau, de veiligheid op en rondom
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scholen, beleidsbeïnvloeding en -verbetering, en het versterken van het maatschappelijk
middenveld.
• We namen deel aan de Girl Power Alliance-instituties en verzorgden het
programmamanagement van de zes partnerprojecten.
• We gaven ondersteuning aan de zes partners op het gebied van capaciteitsontwikkeling.
Zo kwamen in juni 2014 de directeuren van DCI-Sierra Leone, DCI-Liberia en DCI-Ghana bij
elkaar in Kumasi, Ghana. Zij bespraken daar de vijf organisatorische kernbekwaamheden
onder het Girl Power programma en de ontwikkelingsbehoeften van de drie organisaties.
Ook bespraken ze samenwerking bij het versterken van de organisatorische capaciteit en
stelden een gezamenlijk actieplan voor de komende jaren vast.
Sierra Leone

DCI-Sierra Leone werkt in de Western Area en het
Moyamba district. De organisatie heeft sinds 2011
meisjesgroepen opgezet waar meisjes hun ervaringen
uitwisselen, nieuwe vaardigheden leren en kennis
opdoen over hun rechten. Het is van belang dat de
Defence for Girls meisjesgroepen ook na afloop van
het project blijven bestaan. Samen met de groepen
ontwikkelde DCI-Sierra Leone een strategie om één
van de jonge-vrouwengroepen te transformeren in een
eigen meisjes-/vrouwenrechtenbeweging die de
idealen van gendergelijkheid, trots, waardigheid en
respect promoot. In 2014 werd Hope for Girls Sierra
Leone als organisatie geregistreerd bij de overheid.
Met ondersteuning van DCI-Sierra Leone
heeft de organisatie een intern beleid en richtlijnen opgesteld. Ook zijn de leden van de
organisatie door DCI-Sierra Leone getraind in institutionele ontwikkeling, projectmanagement
en gender- en kinderbeschermingsissues.
Liberia

DCI-Liberia werkt in de gebieden Bomi and Montserrado en zet zich in voor de bescherming van
meisjes en jonge vrouwen tegen geweld, onder meer door juridische hulpverlening en
bewustwording via mediacampagnes. Nadat een 12-jarig meisje zeer ernstig was mishandeld,
vroeg DCI-Liberia aandacht voor deze zaak en hield samen met de Jeugdraad een
persconferentie. Deze Jeugdraad is opgezet door DCI-Liberia en bestaat uit veertig jongeren die
zich inzetten om alle vormen van geweld tegen kinderen te bestrijden. De persconferentie werd
opgepakt door veel nieuwskanalen, zoals de kranten Heritage, New Democrat, Daily Observer
en de tv- en radiostations Power TV/Radio, Love TV/Radio, Real TV/Radio, Truth FM en FABRIC
Radio. De zaak is met ondersteuning van DCI-Liberia voorgekomen bij het Magisterial Court en
zal in 2015 worden behandeld.
Ghana

DCI-Ghana is werkzaam in vijf gemeenschappen in zowel Kwabre als Bosomtwi (in de Ashanti
regio) en in twintig gemeenschappen in Wa Municipality (de Upper West regio). DCI-Ghana heeft
geconstateerd dat, ondanks de inzet bij voorlichting en skills building, de meisjes in de Ashantiregio nog steeds kwetsbaar zijn. Veel van hen missen de mogelijkheid om naar school te gaan
en zichzelf te ontwikkelen. Daarom werd vorig jaar het lopende project in deze regio in
samenwerking met onze partners GNCRC (Ghana NGO Coalition on the Rights of the Child) en
Plan Ghana uitgebreid met onderwijs en economische versterking. Veertig jonge vrouwen
leerden onder andere het kappers- en kleermakersvak. Daarnaast ontvingen 81 meisjes uit
Kumasi en Obuasi een toelage om naar school te kunnen gaan.
Onze partner GNCRC was actief met voorlichting voor ouders over de rechten van kinderen en
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het belang van onderwijs voor meisjes. Ook zijn er mogelijkheden gecreëerd om meisjes binnen
een alfabetiseringsprogramma non-formeel onderwijs te laten volgen. Naast het probleem van
geldgebrek, is angst voor misbruik onderweg naar school ook een reden waarom meisjes geen
onderwijs krijgen. Op gemeentelijk niveau zijn vorig jaar maatregelen genomen om meisjes
hiertegen te beschermen. GNCRC heeft bovendien de relaties met gemeenten, scholen,
maatschappelijk werkers, leerkrachten en kinderen versterkt. Dit opent de mogelijkheid om
het stilzwijgen te verbreken rondom seksueel misbruik van meisjes op scholen.
Ethiopië

DCI-Ethiopië is werkzaam in Addis Ketema en Adama. Partnerorganisatie FSCE (Forum on
Sustainable Child Empowerment) maakt in de stad Adama in verschillende stadsdelen
(kebeles) gebruik van een ‘multi-stakeholders community-based child protection system’.
In gemeenschapsbijeenkomsten wordt gesproken over zaken als genderongelijkheid en
seksueel geweld tegen kinderen. Via dit systeem worden gevallen van kindermisbruik gemeld
en overgedragen aan de politie. Kinderen worden zo nodig doorverwezen naar hulporganisaties
en worden actief beschermd. In deze aanpak wordt iedereen betrokken: familie, kinderen,
andere leden van de gemeenschap en lokale overheden.
In 2014 opende de Child Protection Council een kantoor in het busstation van Addis Ketema
(een stadsdeel van Addis Ababa). Het busstation ligt aan de grootste markt van Afrika, waar dit
jaar alleen al 450 kinderen zijn gered uit handen van mensenhandelaren. Zij zijn herenigd met
hun familie. Vier handelaren zijn overgedragen aan de politie. De Child Protection Council is
een samenwerkingsverband van politie, vrouwen- en jongerenorganisaties, het Kinderparlement,
gemeenschapsorganisaties en FSCE, de partner-organisatie van Defence for Children in
Ethiopië.
Zambia

In Zambia zijn we actief in de Eastern Province (Lundazi en Chipata) en Luapula (Nchelenge)
Provinces. Samen met onze partner CHIN (Children in Need Network) Zambia
voeren we het
Girl Power Project uit. Meer dan 222 meisjes en jonge vrouwen werden vorig jaar bereikt via
Girls Clubs, Child Rights Clubs, life-skills trainingen,
sociaaljuridische bijstand, beurzen en
beroepsvaardighedentrainingen. In lokale gemeenschappen gaf
CHIN voorlichting en organiseerde trainingen over
gendergelijkheid, mensenrechten en het recht van jonge vrouwen
en meisjes op participatie. Over dit onderwerp werden ook twee
radioprogramma’s uitgezonden op populaire radiozenders in drie
districten. Rond de twee miljoen mensen luisterden naar de
programma’s.
Op de Dag van het Afrikaanse Kind is er in drie districten
campagne gevoerd rondom de rechten van meisjes, waarmee zo’n
1.500 mensen werden bereikt. CHIN trainde daarnaast 35
religieuze en traditionele leiders om kinder- en meisjesrechten te
bevorderen en seksueel misbruik tegen te gaan. Ook spraken
jongens met elkaar in drie groepsdiscussies over genderongelijkheid, reproductieve gezondheid
en seksuele normen en waarden. De Zambiaanse nationale overheid vroeg CHIN om hulp bij
het herzien en ontwikkelen van het kinderbeschermingsbeleid en een actieplan tegen
kindhuwelijken.
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Ebola
Vorig jaar werden verschillende Afrikaanse landen getroffen door een ebola-epidemie,
waaronder Sierra Leone en Liberia. Als gevolg hiervan pasten de DCI-organisaties in deze
landen hun projectactiviteiten aan. Zo werd ebola-preventie toegevoegd aan de
voorlichtingsactiviteiten en werd er psychosociale hulp geboden aan kinderen die direct of
indirect zijn geraakt door het virus. Beide organisaties gaven bovendien extra voorlichting in
de gemeenschappen, waar weinig tot geen kennis aanwezig was over ebola.
DCI-Sierra Leone werd door de overheid gevraagd om de bescherming van kinderen en
psychosociale hulp te organiseren in het stedelijk gebied van Western Area. Ook gaf de
organisatie training aan de politie (de Family Support Unit), het Ministry of Social Welfare,
Gender and Children’s Affairs en ambtenaren. DCI-Liberia trainde de Girls Clubs, Child Welfare
Committees en Man Action Groups in het beschermen van kinderen in noodsituaties en
preventie van besmetting met ebola. Ook werd DCI-Liberia lid van The Bomi Civil Society
Organizations Ebola Working Committee, met onder meer het Rode Kruis Liberia, Bomi Rural
Women en Liberia Children Foundation.
Wij betreuren de slachtoffers die ebola heeft gemaakt, en onze gedachten gaan speciaal uit
naar de meisjes van de Defence for Girls Clubs die het afgelopen jaar zijn overleden aan de
gevolgen van deze ziekte.
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BEHEER EN ORGANISATIE
Algemeen
Defence for Children – ECPAT kijkt terug op een heel goed 2014. Eind 2013 werd al duidelijk
dat de vooruitzichten voor 2014 goed waren, onder meer doordat verschillende donoren onze
subsidieaanvragen voor 2014 en 2015 honoreerden.
Ook zijn we in 2014 door het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgenodigd om een
projectvoorstel uit te werken in het kader van seksueel geweld tegen meisjes. Met een iets
kleinere, meer flexibel ingerichte organisatie hebben we een goede financiële basis, die wij in
2015 verder zullen versterken. We sloten het jaar af met een positief resultaat van
€ 208.125,=.
Ontwikkeling beheer en organisatie
Zoals gepland, is in 2014 een nieuw financieel pakket en nieuwe financiële projectadministratie
geïmplementeerd. Op deze manier zijn de financiële administratie en de projectenadministratie
nu geïntegreerd. Bovendien zijn er via onderliggende procedures sluitende afspraken gemaakt
met betrekking tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van medewerkers. De
managementrapportages aan de directie en het bestuur zijn hierdoor frequenter beschikbaar
en het inzicht in ontwikkelingen binnen de verschillende projecten is sterk verbeterd.
Eind 2014 hebben we besloten dat voor ons ICT-netwerk aansluiting op een glasvezelkabel
wenselijk is. De relevante scenario’s zijn met de overige collega-organisaties binnen het
Kinderrechtenhuis afgestemd, en wij verwachten om vanaf 2015 met een veel sneller internet
te kunnen werken.
Personeel
De personele bezetting is in 2013 teruggebracht met 3 fte’s. Als gevolg van nieuw gestarte
projecten is de organisatie vorig jaar echter met enkele specialisten versterkt, zodat de
formatie weer enigszins is gegroeid. Eind 2014 waren er 25 medewerkers in dienst, verdeeld
over ruim 22 fte’s, van wie twintig vrouwen en vijf mannen (twintig, respectievelijk vijf in 2013).
2014

2013

25
22

25
22

Aantal medewerkers jaareinde
Gemiddeld aantal fte’s

Er is besloten een kernorganisatie te creëren met daaromheen een flexibele schil. Het aantal
medewerkers met een vast dienstverband is gedaald van twintig medewerkers (eind 2013) naar
vijftien medewerkers (eind 2014). De overige personeelsleden hebben een tijdelijk
dienstverband: tien in 2014 ten opzichte van vijf in 2013.
In 2014 hebben zestien stagiair(e)s hun medewerking verleend aan activiteiten van Defence for
Children – ECPAT. Zij kregen hiervoor een bescheiden stagevergoeding. Defence for Children
– ECPAT begeleidt tevens studenten bij hun afstudeeropdracht. Waar het kan, maakt Defence
for Children – ECPAT gebruik van vrijwilligers. Naast de incidentele vrijwilligers, zetten in 2014
drie vrijwilligers zich structureel in voor Defence for Children – ECPAT. Naast deze vrijwilligers
werken wij ook met een team van tien jongeren via de ECPAT Youth groep, die het werk van met
name ECPAT ondersteunen. Zij houden zich voornamelijk bezig met het geven van voorlichting
op scholen en het ondersteunen van de vaste medewerkers bij campagnes en op beurzen,
waarvan de Vakantiebeurs de belangrijkste is.
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In juni 2014 namen we afscheid van Carla van Os als programmamanager van het team
Kinderrechten en Migratie. In een speciaal georganiseerd afscheidsseminar, met experts vanuit
dit werkveld, werd de agenda voor de komende jaren besproken. Martine Goeman, die al zeven
jaar werkzaam is bij Defence for Children – ECPAT, nam het stokje van Carla over. Natuurlijk is
er ook op kleine schaal feestelijk afscheid van Carla van Os genomen. De organisatie is haar
veel dank verschuldigd.
Ziekteverzuim
Met 2,03% in 2014 ten opzichte van 3,95% in 2013 is het ziekteverzuim sterk gedaald.
Wij zijn trots op het feit dat, ondanks de hoge werkdruk, de uitval van medewerkers laag is.
Het meeste ziekteverzuim was kortdurend. Een enkele medewerker was iets langer ziekgemeld
vanwege een operatieve ingreep.
Loopbaanontwikkeling
De medewerkers van Defence for Children – ECPAT zijn het kapitaal van de organisatie. Het is
van groot belang om hen in de gelegenheid te stellen zich verder te ontwikkelen. Niet alleen op
inhoud, maar ook voor wat betreft verschillende voor de organisatie belangrijke zaken als
project monitoring en evaluatie, en managementvaardigheden. In 2014 was er een beperkt
budget beschikbaar, zodat er slechts incidenteel extra opleidingen gevolgd zijn. In 2015 zal hier
weer meer aandacht aan worden geschonken.
BHV
In 2014 hebben de drie medewerkers die opgeleid zijn tot Bedrijfshulpverlener aanvullende
cursussen en trainingen gevolgd. Samen met de Bedrijfshulpverleners van de andere in het
Kinderrechtenhuis gevestigde organisaties dragen zij zorg voor eerste hulp aan de gebruikers
van het pand en zijn ze verantwoordelijk voor een veilige ontruiming indien dit door hen
noodzakelijk wordt geacht. In 2014 heeft als gevolg van een werkelijke brandmelding een
ontruiming plaatsgevonden. De evacuatie verliep vlekkeloos, en de brandmelding bleek
achteraf gelukkig loos alarm te zijn geweest.
Beloning
Defence for Children – ECPAT volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, heeft
een eigen salarisregeling die een afgeleide is van de salarisregeling van de CAO en volgt voor
de vergoeding woon-werkverkeer de praktische regeling van de Belastingdienst. Werknemers
zijn deelnemer in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Het directeurssalaris van Defence for Children – ECPAT is tevens gebaseerd op de CAO Welzijn
en Maatschappelijke Dienstverlening. De directeur was in 2013 al ingeschaald in schaal 15,
periodiek 13 (was schaal: 15, periodiek 14). In 2014 is zijn inschaling op hetzelfde niveau
gebleven.
Het bruto jaarsalaris van de directeur bedroeg daardoor in 2014 € 98.100. Daarmee blijft het
salaris ruim binnen de norm van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semi-publieke sector (maximaal € 230.474 voor 2014).
Personeelsvertegenwoordiging
De vier leden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van Defence for Children – ECPAT
hebben in 2014 enkele keren vergaderd. In het jaar na de reorganisatie was er in de PVT
behoefte om goed geïnformeerd te worden over het effect van de doorgevoerde bezuinigingen
op de kleinere formatie (min 3 fte’s). Overige onderwerpen waren het jaarplan 2015, de
begroting 2015 en het jaarverslag en de jaarrekening 2013. Naast een PVT heeft Defence for
Children – ECPAT ook een vertrouwenspersoon. In 2014 is deze niet benaderd door een van de
medewerkers.
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Verzekeringen
Defence for Children – ECPAT vindt het belangrijk dat haar medewerkers en bestuurders in een
veilige omgeving kunnen werken. Daarom heeft de organisatie diverse personeelsverzekeringen
als algemene verzekering afgesloten om verschillende risico’s af te dekken en de continuïteit te
waarborgen. Het gaat om de volgende verzekeringen:
• ongevallenverzekering voor werknemers en vrijwilligers;
• zakenreisverzekering voor werknemers en derden;
• aansprakelijkheidsverzekering;
• brand/diefstalverzekering voor de inventaris;
• bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
• ziekteverzuimverzekering.
Financieel beleid
Transparantie en efficiëntie

Defence for Children – ECPAT is afhankelijk van de bijdragen van fondsen, donateurs en andere
partijen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat vertrouwen hierbij een belangrijke factor is.
Door middel van een professionele werkwijze en transparante verslaggeving legt Defence for
Children – ECPAT verantwoording af over de wijze en het doel van besteding van de bijdragen.
Defence for Children – ECPAT streeft ernaar om haar werkzaamheden daarbij zo efficiënt
mogelijk te verrichten. Waar nodig, en op verzoek van donoren, vonden er vorig jaar bij grotere
projecten accountantscontroles plaats.
Interne monitoring

De projectcoördinatoren monitoren maandelijks de projecten. Hierbij worden de verschillen
tussen de werkelijke en begrote kosten nauwlettend geanalyseerd. Bij overschrijding van het
budget wordt beoordeeld in hoeverre de kosten elders in het project kunnen worden bespaard.
Per kwartaal worden managementrapportages opgesteld die besproken worden in het
managementteam (MT). De programmamanagers en hoofden van teams rapporteren periodiek
in de MT-vergadering over de voortgang van de projecten. In 2014 kregen de
kwartaalrapportages van de directeur naar het bestuur een maandelijkse frequentie. Het
bestuur ziet erop toe dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd en let
daarbij in het bijzonder op een efficiënte bedrijfsvoering. De accountant stelt jaarlijks bij zijn
interne controle een management letter op die in het bestuur van Defence for Children – ECPAT
wordt besproken in aanwezigheid van de accountant. Daarbij wordt scherp gelet op verdere
stappen om de administratieve procedures nog beter te borgen.
Projectpartners

Voor de uitvoering van met name haar internationale projecten werkt Defence for Children
– ECPAT met projectpartners. Bij de ontwikkeling van een project inventariseren wij altijd op
welke wijze de beste resultaten behaald kunnen worden en wie welke activiteiten dient uit te
voeren. Bij de keuze van de projectpartner beoordeelt Defence for Children – ECPAT de
beheerscapaciteit van deze aanstaande projectpartner. Alle wederzijdse rechten en
verplichtingen worden vastgelegd in een subsidiecontract. In dit contract wordt tevens verwezen
naar het Sanctiebeleid, het Antifraude- en het Anticorruptiebeleid dat Defence for Children –
ECPAT hanteert. Dit beleid is in 2012 geformaliseerd en door het bestuur vastgesteld en in
2014 zijn deze documenten geactualiseerd.
Sanctiebeleid

Samenwerking en gelijkwaardigheid vormen de basis van het partnerbeleid van Defence for
Children – ECPAT. Centraal hierin is dat de afspraken door beide partijen akkoord bevonden
zijn. De samenwerking brengt rechten en plichten met zich mee. In het Sanctiebeleid van
Defence for Children – ECPAT zijn expliciet de procedures en de te ondernemen acties
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vastgelegd die van toepassing zijn wanneer projectpartners zich niet aan de afspraken uit
het subsidiecontract houden. In de volgende situaties kunnen sancties noodzakelijk zijn:
• verdenking van fraude of corruptie bij de projectpartner;
• de projectpartner voldoet niet aan de voorwaarden die zijn overeengekomen in het
subsidiecontract, zoals het tijdig indienen van inhoudelijke en financiële rapportages,
het voldoen aan de vereiste kwaliteitseisen voor de rapportages, et cetera;
• de werkelijke resultaten blijven serieus achter ten opzichte van de geplande resultaten door
externe omstandigheden of als gevolg van het niet presteren van de projectpartner.
In 2014 heeft Defence for Children – ECPAT dit soort situaties niet aangetroffen en heeft
dientengevolge geen sancties hoeven opleggen aan een van de projectpartners.
Antifraudebeleid en Anticorruptiebeleid

Defence for Children – ECPAT hanteert hoge standaarden met betrekking tot het afleggen van
verantwoording. Daarom hebben wij voor medewerkers en vrijwilligers duidelijke richtlijnen
opgesteld die aangeven hoe zij moeten handelen als er fraude wordt geconstateerd of er
verdenking van fraude of corruptie is. Defence for Children – ECPAT heeft op dit gebied een
‘zero tolerance’-beleid, hetgeen vereist dat medewerkers en vrijwilligers in alle gevallen eerlijk
en integer handelen. In het Antifraudebeleid en Anticorruptiebeleid is vastgelegd welke
verantwoordelijkheden iedereen heeft en welke stappen er genomen worden wanneer er sprake
is van verdenking of constatering van fraude of corruptie. In 2014 zijn er geen meldingen
geweest van fraude of corruptie.
Klachtenregeling

Defence for Children – ECPAT waardeert voorstellen tot verbeteringen van binnen of van buiten
de organisatie, deze zijn van groot belang voor ons functioneren. Als dit uitmondt in een klacht,
nemen we die zeer serieus en behandelen deze klacht vertrouwelijk. Om een en ander te
stroomlijnen hanteert Defence for Children – ECPAT een formele klachtenregeling. De
doelstellingen hiervan zijn:
1.
het vastleggen van een procedure om externe en interne klachten binnen redelijke termijn
op een constructieve wijze af te handelen;
2.
het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten vast te stellen;
3.
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en
klachtenanalyse;
4.
behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van een goede
klachtbehandeling.
In 2014 is er één klacht geweest in relatie tot ons werk bij de Kinderrechtenhelpdesk. Wij
hebben deze klacht uiterst serieus genomen en adequaat opgevolgd. Een en ander is naar
tevredenheid van de klager afgehandeld.
Bestuur en algemeen directeur

De belangrijkste taak van het bestuur is het aanstellen van en het houden van toezicht op de
directeur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Het bestuur bepaalt het
langetermijnbeleid en de strategie van de organisatie. Het bestuur ziet erop toe dat de
doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd en let daarbij in het bijzonder op een
efficiënte bedrijfsvoering. De taken van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuursreglement.
Aloys van Rest is algemeen directeur van Defence for Children – ECPAT. Hij is verantwoordelijk
voor de uitvoering van strategie en beleid en stelt plannen en begrotingen op die door het
bestuur worden vastgesteld. Bij de uitvoering van zijn taken wordt hij ondersteund door het
managementteam dat bestaat uit de programmamanagers en het hoofd financiën. De taken
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van de directeur zijn vastgelegd in het directiereglement. Het bestuur voert jaarlijks een
functioneringsgesprek met de directeur.
Defence for Children – ECPAT hecht veel belang aan een open en betrokken samenwerking
tussen het bestuur en de directeur. De directeur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor.
Tijdens de vergaderingen informeert hij de leden over alle belangrijke ontwikkelingen binnen
Defence for Children – ECPAT en houdt hij hen op de hoogte van de uitvoering van het jaarplan,
zodat het bestuur de activiteiten en resultaten kan toetsen aan het beleid en de voortgang kan
bewaken. Dit gebeurt door middel van inhoudelijke en financiële maand- en
kwartaalrapportages. In het najaar bepaalt het bestuur samen met de directeur de kaders van
het nieuwe jaarplan. Voor het einde van het jaar wordt het definitieve jaarplan opgesteld. Het
bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening vast. Het bestuur nodigt ook de accountant bij het
betreffende agendapunt uit voor een nadere toelichting van zijn bevindingen. Indien nodig
worden door het bestuur aanpassingen gedaan op het gevoerde beleid. Wanneer het bestuur
vragen heeft over de uitvoering van het beleid, worden deze besproken met de directeur. Het
bestuur evalueert jaarlijks het functioneren van de directeur.
Het bestuur streeft naar een evenwichtige verdeling van competenties, disciplines en expertise
over zijn leden. Voorafgaand aan de werving van een nieuw lid stelt het bestuur een functie- en
competentieprofiel op. Leden worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier jaar.
Zij kunnen slechts eenmaal worden herkozen.
Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. In 2014 heeft deze evaluatie niet
plaatsgevonden, maar in 2015 zal dat zeker weer gebeuren. Wij volgen daarbij de criteria die
zijn vastgelegd in onder meer de Code voor Goed Bestuur bij fondsenwervende
goededoelenorganisaties (Code Wijffels).
Financieel toezicht wordt naast de bestuursleden en in het bijzonder door de penningmeester,
mede gehouden door een externe accountant. Ook in 2014 werd de accountantscontrole
uitgevoerd door Dubois & Co Registeraccountants. Het bestuur heeft ook vorig jaar de relatie
met de accountant geëvalueerd en geconcludeerd dat de relatie kon worden voorgezet.
Minimaal tweemaal per jaar heeft de accountant overleg met de penningmeester van het
bestuur en eenmaal per jaar met het gehele bestuur.
De veranderingen en professionalisering binnen de organisatie vinden plaats onder het
toeziend oog van het bestuur. Het bestuur heeft in 2014 zes keer vergaderd. De belangrijkste
onderwerpen op de agenda waren:
• het beleidsplan 2014-2017;
• het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013;
• de begroting 2015 en het jaarplan 2015;
• inhoudelijke en financiële maand- en kwartaalrapportages;
• actuele ontwikkelingen.
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Samenstelling bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en van de directeur
kunnen functioneren als goede beleidsbepalers, toezichthouders en adviseurs.
In 2014 bestond het bestuur uit de volgende leden:
• Cees Weeda, voorzitter
• Denis Vijgen, penningmeester
• Gert-Jan de Haas
• Ingrid Tuinenburg
• Tineke Strik
• Nanneke Quik-Schuijt
• Kees Bakker
Functies en nevenfuncties bestuur

Cees Weeda – Voorzitter
Functie: Beroepsmatig betrokken bij het actieplan professionalisering jeugdzorg en de
richtlijnontwikkeling binnen de jeugdzorg
Nevenfunctie: Lid Commissie bezwaar en beroep van de Raad voor Rechtsbijstand
Denis Vijgen – Penningmeester
Functie: Directeur Participatiefonds en Vervangingsfonds
Gert-Jan de Haas – Bestuurslid
Functie: Programmamanager Basiszorg en Specialistische Zorg bij de Vereniging Bedrijfstak
Zorg Kennemerland, Amstelland & Meerlanden
Nevenfunctie: Bestuurslid van Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis Leiden
Ingrid Tuinenburg – Bestuurslid
Functie: Directeur/Bestuurder NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
Nevenfuncties: Algemeen lid van het bestuur van Stichting Collecteplan, duo-raadslid voor de
PvdA Lansingerland
Tineke Strik – Bestuurslid
Functies: Universitair docent migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen, Lid van de
GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer, Voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Europese
Zaken (EUZA)
Nevenfuncties: Lid van de Raad van Toezicht van De Woningstichting, Wageningen, Voorzitter
van de klachtencommissie van Stichting VluchtelingenWerk Gelderland, Voorzitter van
kunstenaarscollectief De Waterlanders
Nanneke Quik-Schuijt - Bestuurslid
Functie: Lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer
Nevenfunctie: Voorzitter bestuur Stichting Osmose
Voorheen: Kinderrechter in Utrecht
Kees Bakker – Bestuurslid
Functie: Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Jeugd Instituut
Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs /
ECO3, Lid curatorium bijzondere leerstoel ‘mediaopvoeding’ Erasmus Universiteit, Lid
curatorium bijzondere leerstoel ‘Monitoring en innovatie jeugdzorg’ Rijksuniversiteit Groningen,
Voorzitter vakjury Nationale Jeugdzorgprijzen, Voorzitter begeleidingscommissie Canon
Jeugdzorg
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De leden van het bestuur zetten hun ervaring en kennis belangeloos in. Zij ontvingen in 2014
geen salaris voor hun functie. Onkosten die gemaakt worden voor Defence for Children – ECPAT
kunnen worden gedeclareerd.
Communicatie
De afdeling Communicatie was ook in 2014 betrokken bij vele verschillende projecten en
campagnes die Defence for Children – ECPAT alleen of in samenwerking met partners
uitvoerde. Ook begeleidde de afdeling de productie van verschillende publicaties en websites.
Er werd een aantal algemene communicatiemiddelen gerealiseerd, zoals een folder over de
Kinderrechtenhelpdesk en een corporate folder. Veel aandacht ging uit naar de communicatie
rond de ngo-rapportage en 25 jaar VN-Kinderrechtenverdrag.
Right!

Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind is het (papieren) magazine van Defence for
Children – ECPAT dat zich richt op de brede groep van professionals die met kinderen en
jongeren werken of zich bezighouden met jeugdbeleid. De productie van het tijdschrift vindt
plaats in eigen beheer. Right! is een belangrijk medium om de kennis over kinderrechten te
versterken en verspreiden. Daarnaast speelde Right! ook in 2014 weer een belangrijke rol bij
het agenderen van kinderrechtenthema’s.
MediaWiSe

In plaats van het tijdschrift de HOUSEkrant, een tijdschrift voor jongeren in instellingen, is in
2014 samen met Click F1 MediaWiSe ontwikkeld. MediaWiSe is een veilige en besloten
website voor justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorgPlusinstellingen die per instelling op maat
gemaakt kan worden.
Websites

Defence for Children – ECPAT beheert een aantal websites, waarvan de belangrijkste zijn:
www.defenceforchildren.nl
www.kinderrechten.nl
www.geenkindopstraat.nl
www.iLegaalkind.nl
www.scepnetwork.org
www.corestandardsforguardians.com
Daarnaast beheert Defence for Children – ECPAT een online community www.makeitsafe.ecpat.nl,
waar jongeren en experts hun ervaringen delen over internetveiligheid en online problemen
waar zij tegenaan lopen, zoals pesten, sexting en grooming.
In de website www.defenceforchildren.nl is www.ecpat.nl geïntegreerd.
Defence for Children – ECPAT beheert ook de website van het Kinderrechtencollectief
www.kinderrechten.nl en die van het Kinderrechtenhuis www.kinderrechtenhuis.nl.
Het Handboek Internationaal Jeugdrecht is gekoppeld aan www.defenceforchildren.nl en
www.kinderrechten.nl en daar online doorzoekbaar.
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Bezoekersaantallen www.defenceforchildren.nl in 2014

Maandelijkse historie
Maand

Unieke
bezoekers

Aantal
bezoeken

Pagina's

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal 2014

8.563
8.029
9.352
8.682
48.305
18.249
11.928
8.470
11.847
12.094
11.034
10.567
167.120

18.065
16.211
18.933
17.609
82.137
37.081
25.540
19.852
25.654
26.475
24.043
23.027
334.627

80.330
142.633
98.265
88.120
297.923
124.407
89.024
62.943
96.925
94.337
131.053
189.823
1.495.783

Vergelijking gemiddelden periode 2014 - 2012

Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld

aantal unieke bezoekers per maand
totaal aantal bezoeken per maand
aantal pagina’s bezocht per maand
aantal pagina’s bezocht per bezoek

2014

2013*

2012

13.927
27.886
124.649
4,5 (4,47)

8.992
17.634
20.830
5 (4,7)

8.446
17.081
6 (5,98)

* Omdat halverwege 2013 een nieuwe website gelanceerd is, zijn de cijfers over
2013 onvolledig en gebaseerd op de periode september-december 2013.
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Social Media

Ook in 2014 is veel aandacht uitgegaan naar social
media, en dan met name naar Twitter. Bij de
campagnes is ook Facebook meegenomen, daar is
het aantal geïnteresseerden eind 2014 gestegen naar
bijna 1.000 (was 650). Het aantal volgers op Twitter
is in 2014 gestegen naar 3.000 (was 2.100).
Communicatie met belanghebbenden

Defence for Children – ECPAT heeft een breed netwerk
van contacten op verschillende niveaus. Wij leggen
verantwoording van ons werk af aan
belanghebbenden, betrokkenen en stakeholders.
In gedegen rapportages doen wij rechtstreeks verslag
van onze projecten aan de betrokken partners.
Resultaten hiervan zijn terug te vinden in ons
jaarverslag, op onze website, in nieuwsbrieven en
persberichten.
Wij worden regelmatig uitgenodigd om presentaties te
geven, trainingen te verzorgen, advies te geven en
onze deskundigheid in te brengen. Zo maken wij deel
uit van een groot netwerk van organisaties,
deskundigen, media, beleidsmakers en politici, waarin
wij continu laten zien waar we mee bezig zijn en wat
we bereiken.
Defence for Children – ECPAT in de media

In 2014 kon Defence for Children – ECPAT rekenen op
veel aandacht van radio- en tv-programma’s, kranten,
tijdschriften en online nieuwsdiensten. Het was een
bijzonder jaar voor kinderrechten en dat werd goed
opgepakt door de media. Zo was er veel aandacht
voor de ngo-rapportage en het 25 jarig jubileum van
het VN-Kinderrechtenverdrag. Maar ook het
Kinderpardon, de transitie van de jeugdzorg en de
nieuwe Jeugdwet, en de bestrijding van
kindersekstoerisme waren onderwerpen die vorig jaar
in veel media te vinden waren.
Een selectie van deze nieuwsuitingen is per
hoofdstuk uitgelicht.
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DOELSTELLINGEN 2015
1.

ALGEMEEN

Wij houden onze focus op kwetsbare kinderen: kinderen die in aanraking komen met politie en
justitie, kinderen die jeugdhulp nodig hebben, kinderen die slachtoffer zijn van
kindermishandeling, seksueel geweld of uitbuiting en migrantenkinderen. Ook blijven we ons
richten op kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten voor
meisjes in deze landen.
Wij blijven gericht op pleitbezorging en lobby met als doel de verbetering van wetgeving, beleid
en de dagelijkse praktijk, zowel gericht op individuen als op groepen en instituties. Dat doen we
in coalities, zoals het Kinderrechtencollectief, maar ook zelfstandig. Wij verbinden nationale
strategieën met internationale strategieën en versterken daarmee ook onze internationale
netwerken DCI en ECPAT.
Wij versterken onze positie binnen ontwikkelingssamenwerking (onder andere door een nieuwe
alliantie na 2015 met als partners Plan Nederland en Terre des Hommes). Daarnaast blijven
we ons richten op Europese samenwerking, onder meer via EU projecten.
Wij besteden aandacht aan het uitbouwen van bestaande partnerships tot duurzame relaties
en het opzetten van meer strategische partnerships (zoals met Save the Children). Daarnaast
ontwikkelen wij een fondsenwervende propositie die het aantrekkelijker maakt om Defence for
Children – ECPAT te steunen in haar basiswerkzaamheden.
We verbeteren de interne organisatie (MT, CRM-systeem, financiële monitoring, flexibele
organisatie, vermogenspositie) en investeren in ons personeel - ons kapitaal - door gerichte
opleiding en doorstroming.

2. PROGRAMMA’S EN PROJECTEN
Kinderrechtenhelpdesk

De Kinderrechtenhelpdesk is het fundament van ons werk. Hiermee houden we niet alleen
voeling met de samenleving, maar de vragen, meldingen en klachten vormen vaak aanleiding
tot vervolgonderzoek of een actieve lobbystrategie. De laatste jaren zien we een continue
stijging van vragen.
Kinderrechtencollectief

Het werk binnen het Kinderrechtencollectief valt in twee delen uiteen: lobbywerkzaamheden en
algemene voorlichting over kinderrechten. De lobby in relatie tot de ngo-rapportage zal in 2015
de meeste aandacht vragen. In mei zal een vertegenwoordiging van het Kinderrechtencollectief
afreizen naar Genève, om daar de zitting van het VN-Kinderrechtencomité met de Nederlandse
regering bij te wonen. Vanuit de werkgroepen zal het Kinderrechtencollectief in 2015 diverse
voorlichtende activiteiten over het Kinderrechtenverdrag ondernemen, onder meer op het
terrein van kindermishandeling, de zorg voor jeugd en het belang van het kind.
Pleitbezorging en lobby

Defence for Children – ECPAT is een lobbyorganisatie voor kinderrechten. Wij werken daarbij
vaak samen met partnerorganisaties, waarvan Kinderpostzegels, UNICEF, Free a Girl en Save
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the Children de belangrijkste zijn voor ons werk in Nederland. NSGK (de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind) heeft de afgelopen drie jaar de Kinderrechtenhelpdesk
ondersteund, en vanaf 2015 zullen wij daarnaast gezamenlijk een lobbystrategie ontwikkelen
gericht op ratificatie van het VN-Gehandicaptenverdrag. Vanuit private fondsen ontvangen wij
incidenteel bijdragen voor onze pleitbezorging en lobby, maar dan meestal gecombineerd met
andere activiteiten, zoals onderzoek of voorlichting. Naar verwachting zal dat in 2015 ook het
geval zijn.
Voor 2015 zijn de belangrijkste speerpunten voor onze pleitbezorging en lobby:
Migratie: het nastreven van een betere rechtspositie voor kinderen in migratieprocedures;
betere bescherming van alleenstaande minderjarige asielzoekers, ook op Europees vlak; betere
opvang dan gezinslocaties; minder verhuizingen; gezinshereniging en het nastreven van het
recht van verblijf na langdurige worteling in Nederland.
Seksuele Uitbuiting – ECPAT: het verbeteren van de positie van minderjarige (Nederlandse en
buitenlandse) slachtoffers van mensenhandel; lobby op het gebied van preventie, repressie en
multi-stakeholder-samenwerking in Nederland, met EU-landen en daarbuiten; het geven van
voorlichting aan jongeren door hen bewust te maken van hun kwetsbaarheid; het beter
identificeren van (potentiële) slachtoffers van kinderuitbuiting.
Jeugdrecht: het versterken van de rechten van kinderen in de zorg, betere naleving van
kinderrechtenbeginselen in de jeugdhulp, lobby tegen rechtsongelijkheid en voor goede kwaliteit
van de zorg; de preventie en aanpak van kindermishandeling en in het bijzonder het versterken
van de rechten van slachtoffers van kindermishandeling; het bevorderen van het
jeugdstrafrechtbeleid waarin de pedagogische aanpak centraal staat; het versterken van
kinderbeschermings-, jeugdzorg- en jeugdstrafrechtsystemen in landen als Kosovo, Oekraïne en
Georgië.
Defence for Girls: het realiseren van betere bescherming van meisjes en jonge vrouwen tegen
gender-gerelateerd geweld in de vijf landen waar het programma loopt (Zambia, Ghana, Liberia,
Ethiopië en Sierra Leone); versterking van de capaciteit van onze lokale partners; betere
toegang voor meisjes tot rechtssystemen; vergroting van het bewustzijn, de kennis en
vaardigheden van gemeenschappen; versterking van kinderrechtsystemen; versterking van de
rol van civil society.
Internationale programma’s

Door onze track record binnen de Girl Power-alliantie en via de internationale programma’s
vanuit het ECPAT-netwerk, is de positie van Defence for Children – ECPAT Nederland in de
afgelopen jaren versterkt.
De minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft Defence for Children – ECPAT in
een coalitie met Plan Nederland en Terre des Hommes tot één van de 25 strategische partners
van het ministerie van Buitenlandse Zaken benoemd. Daartoe zullen wij in 2015 een
vijfjarenprogramma ontwikkelen, dat vanaf 2016 zal starten. Het thema is de bestrijding van
gender-gerelateerd geweld tegen meisjes en de investering in een grotere economische
onafhankelijkheid van meisjes. In het programma ligt het accent op pleitbezorging en lobby voor
beter borging van kinderrechten en kinderbeschermingssystemen.
Met de afronding van het vijfjarenprogramma Defence for Girls (MFSII) in 2015, zullen onze
partners in Zambia, Ethiopië, Sierra Leone, Liberia en Ghana zelf een sterke positie verworven
hebben. Bovendien leidt de onderlinge samenwerking tot een meer regionale aanpak van de
bestrijding van geweld tegen meisjes.
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Het extra programma ‘Reducing violence against children, with a special focus on sexual
exploitation of children and child sex tourism’, dat in mei 2014 in dertig landen is gestart, zal
gedurende heel 2015 onze aandacht vragen. Het programma zal halverwege 2015 worden
afgerond en eind 2015 worden geëvalueerd. Het programma krijgt een vervolg tot eind 2016,
maar nu in samenwerking met Plan Nederland, Free a Girl en Terre des Hommes.
Via verschillende Europese samenwerkingsprojecten investeren we in het Europees netwerk
van kinderrechtenorganisaties. Van daaruit ondersteunen wij in onder meer Georgië, Oekraïne
en Kosovo de ontwikkeling en hervorming van kinderbeschermings-, jeugdzorg- en
jeugdstrafrechtsystemen. Daarnaast dragen we bij aan het SCEP (Seperated Children in
European Programme) netwerk in Europa.
Via het nog jonge partnership met Save the Children Nederland wordt in 2015 verder
onderzocht welke extra investering we doen in onze activiteiten in Nederland. Daarnaast
onderzoeken we waar internationale verbindingen gelegd kunnen worden met ons Nederlandse
samenwerkingsprogramma.

3.

PARTNERS

We gaan met behulp van een uitgewerkte fondsenwervingsstrategie nieuwe (structurele)
inkomsten aanboren. Het accent zal liggen op meerjarige subsidies voor de prioritaire thema’s.
Fondsen zullen in de eerste plaats verkregen worden vanuit de strategische samenwerking met
onze huidige partners (UNICEF Nederland en Stichting Kinderpostzegels Nederland), overheden
(ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken), particuliere
institutionele fondsen waarmee we al eerder samenwerkten (Dijkverzwaring, Weeshuis
Doopsgezindten, e.a.) en nieuwe fondsen. De relatie met het ministerie van Buitenlandse
Zaken wordt steeds belangrijker. In 2015 wordt een analyse opgesteld van alle Nederlandse en
Europese donoren, van daaruit zullen we onze fondsenwervingsstrategie toepassen.
In 2015 zullen we op basis van de vastgestelde prioriteiten een strategisch plan voor
fondsenwerving in 2015, 2016 en 2017 opstellen. We formuleren een
besluitvormingsprocedure waarlangs projectaanvragen lopen. Daarbij is het belangrijk dat we
alleen projectaanvragen initiëren als dit rendabel is. Ook intensiveren we de relatie met
bestaande donoren om waar mogelijk een meer structurele en verhoogde ondersteuning van
ons werk te verkrijgen.

4. COMMUNICATIE
Defence for Children – ECPAT heeft een goede naam in de media. Het verder verbeteren van
het persbestand krijgt prioriteit in 2015. In 2015 zal er extra geïnvesteerd worden in corporate
communicatie, om de positionering verder te verstevigen en de lobby en fondsenwerving beter
te ondersteunen.
In 2015 zullen we onderzoeken of we aan onze nieuwe website een CRM-applicatie kunnen
verbinden, zodat we klantgerichter kunnen werken.
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5.

ORGANISATIE

Uitgangspunt voor 2015 is om de organisatie verder te professionaliseren. Met ingang van 1
januari 2015 is er een nieuwe financiële administratie en een projectenadministratie
geïmplementeerd. Dit leidt niet alleen tot een meer eenduidige manier van werken, maar ook
sluit hierdoor de financiële managementinformatie goed aan op de projectadministratie. We
bouwen een kleinere deskundige organisatie met een flexibele schil van experts, die ons
projectmatig steunen en versterken. In 2015 zullen we daarom ruimte creëren voor verdieping,
om de aanwezige kennis op hoog niveau te houden. We voeren dan ook een gericht
opleidingsbeleid. Ook stellen we ons ten doel om het ziekteverzuim op het niveau van 2014 te
houden (2,03%). Voor extra projecten zullen we tijdelijk personeel aantrekken, en ook zullen we
gebruik blijven maken van stagiair(e)s.
We starten geen projecten zonder dat daarvoor een sluitende begroting is geaccordeerd en
creëren financiële ruimte om het Eigen Vermogen versneld weer op te bouwen. Er is
maandelijks operationeel inzicht in de financiële situatie van de organisatie (liquiditeit en
solvabiliteit). Ook zijn er betrouwbare kwartaalrapportages aan het bestuur waarin naast de
financiële voortgang ook de inhoudelijke voortgang van projecten wordt gemonitord.

6. FINANCIËN
Wij hebben grote projecten in het vooruitzicht.
a. De continuïteit van de MFS II-alliantie en de aandacht voor meisjesrechten is gewaarborgd door
de goedkeuring van de minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vanuit het nieuwe
partnership verwachten wij een aandeel in het vijfjarenprogramma van ongeveer € 1 miljoen per
jaar.
b. We hebben van het ministerie van Buitenlandse zaken eind 2014 opnieuw de mogelijkheid
gekregen om een programma ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen in te dienen.
Dat is eind februari 2015 gebeurd. Het aandeel van Defence for Children – ECPAT in dit
programma van € 3 miljoen over 15 maanden is € 1,5 miljoen. Het programma loopt tot eind
2016.
c. Een subsidieaanvraag bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2015
(€ 196.000) is ingediend en gehonoreerd. Ook de samenwerking met Stichting
Kinderpostzegels Nederland en UNICEF Nederland is hernieuwd voor 2015.
De beheer- en administratiekosten hebben we met 2% verhoogd. We houden in 2015 rekening
met extra communicatiekosten. Daarnaast houden we ook rekening met extra kosten als gevolg
van de implementatie van een nieuwe CRM-systeem. Ook voor de afronding van de
implementatie van het nieuwe financiële pakket is nog een kleine reservering in de begroting
2015 opgenomen. Al deze investeringen kunnen over meerdere jaren afgeschreven worden.
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7.

BEGROTING 2015
Begroot 2015

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies fondsenwervende instellingen
Rentebaten en baten uit beleggingen
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Seksuele exploitatie en kinderhandel
Vreemdelingenrecht & migratie
Girl Power-programma

520.000
800.000
2.000.000
5.000
3.325.000

740.000
1.100.000
305.000
480.000

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden

2.625.000
15.000
35.000
30.000
80.000

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat

460.000
3.165.000
160.000

De begroting 2015 laat een positief resultaat zien van € 160.000,=.
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MET FINANCIËLE STEUN VAN ONZE PARTNERS
Hieronder vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners, met wie wij de resultaten
hebben kunnen bewerkstelligen.
Nationale Postcode Loterij

2014 was het vijfde jaar waarin Defence for Children – ECPAT mocht rekenen op een
substantiële bijdrage als beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Een belangrijk deel
hiervan kwam ten goede aan de Kinderrechtenhelpdesk. Zo hebben wij kunnen inzetten op een
paar belangrijke thema’s en concreet resultaat kunnen boeken. Veel kinderen hebben wij
kunnen ondersteunen bij hun aanvragen voor het Kinderpardon en de permanente regeling voor
gewortelde kinderen. Ook is er zeer actief bijgedragen aan het debat rond de totstandkoming
van de nieuwe Jeugdwet en de transitie van de jeugdzorg. De Nationale Postcode Loterij heeft
besloten om Defence for Children – ECPAT te blijven steunen in de volgende periode van vijf
jaar. Deze steun is van grote waarde voor de organisatie.
Plan Nederland

Girl Power – MFS II – Ministerie van Buitenlandse Zaken

2014 was het vierde jaar van het Girl Power programma (2011-2015) van de Girl Power Alliance
(voorheen Child Rights Alliance), die bestaat uit Plan Nederland, Child Helpline International,
Defence for Children – ECPAT, Free Press Unlimited, International Child Development Initiatives
en Women Win. Met dit programma zet de alliantie zich in voor structurele verbetering van de
positie van meisjes en jonge vrouwen in tien ontwikkelingslanden. Onderwijskansen,
economische en sociaalpolitieke participatie, en de bestrijding van seksueel en
gendergerelateerd geweld zijn de kernthema’s van het programma dat gesubsidieerd wordt door
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Defence for Girls-initiatief van Defence for Children
– ECPAT maakt deel uit van de landenprogramma’s in Ethiopië, Ghana, Liberia, Sierra Leone en
Zambia.
Brazilië-project

Onder leiding van en in samenwerking met Plan Nederland en met de reisindustrie (de ANVR en
TUI Nederland, Travel Counsellors en Fly Brasil) is ECPAT een meerjarig programma gestart in
Brazilië en Nederland. Doelstelling van dit programma is de toeristenindustrie en haar partners
aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en samen met hen de bescherming van kinderen
tegen seksuele uitbuiting in toerisme te verbeteren. De werkzaamheden van ECPAT vinden voor
een belangrijk deel in Nederland plaats in de vorm van voorlichting en scholing voor
toerismeprofessionals en bewustwording van reizigers.
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Stichting Kinderpostzegels Nederland

Defence for Children – ECPAT werkt al lange tijd in verschillende projecten samen met Stichting
Kinderpostzegels Nederland. Zo droeg de stichting ook in 2014 substantieel bij aan de
Kinderrechtenhelpdesk en wordt er samengewerkt in een aantal lobbytrajecten op het gebied
van de aanpak van kindermishandeling, zorgleerlingen, vluchtelingenkinderen en gesloten
plaatsingen van minderjarigen. Stichting Kinderpostzegels Nederland levert een belangrijke
bijdrage aan het Kinderrechtencollectief, de Werkgroep kindermishandeling, de Werkgroep Kind
in azc en aan de publicatie Kinderen in Tel. Ten slotte is Stichting Kinderpostzegels Nederland
de financier van het proefprocessenfonds.
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Programma Maatschappelijke Transformatie (Matra)

In het kader van Matra werkte Defence for Children in de afgelopen jaren aan verschillende
langlopende projecten in Georgië en Oekraïne. Er werd in 2014 samen met Terre des Hommes
Kosovo een aanvraag ingediend, die vervolgens ook werd goedgekeurd. Jeugdzorg,
jeugdstrafrecht en de aanpak van kindermishandeling en seksuele uitbuiting (via ECPAT) zijn de
thema’s die hierbij aan de orde waren. In de langlopende projecten werden daadwerkelijke
verbeteringen bewerkstelligd.
Mensenrechtenfonds

Met steun van het Mensenrechtenfonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt in
Thailand, Cambodja, Filippijnen, Gambia en de Dominicaanse Republiek samengewerkt met
lokale ECPAT-partners om overheden en de hotelindustrie te motiveren acties te ondernemen
om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting in toerisme. ECPAT-partners maken
campagnemateriaal en geven trainingen voor hotelpersoneel, politie, beveiligingsambtenaren,
overheidsambtenaren, maatschappelijk werkers en mensen van kinderrechtenorganisaties.
Heel belangrijk is dat we steun hebben toegezegd gekregen dit werk ook in de komende jaren
voort te zetten.
UNICEF Nederland

Met UNICEF Nederland is het Jaarbericht Kinderrechten 2014 gemaakt, waarbij het beleid van
het kabinet wordt afgezet tegen het VN-Kinderrechtenverdrag. In juni werd het Jaarbericht
gepresenteerd aan de Tweede Kamer. UNICEF Nederland is een belangrijke partner binnen het
Kinderrechtencollectief.
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UNICEF Nederland en Defence for Children – ECPAT werken daarnaast samen in de lobby voor
alleenstaande minderjarige vreemdelingen, voor een betere opvang van asielzoekerskinderen
binnen de Werkgroep Kind in azc en voor de verblijfsrechtelijke bescherming van minderjarige
buitenlandse slachtoffers van uitbuiting.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Defence for Children ontving als voorzitter en secretariaat van het Kinderrechtencollectief in
2014 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een instellingssubsidie voor de
voorlichting in kinderrechten. Zij legt verantwoording af aan het ministerie over de besteding
van de gelden. Hiervan zijn verschillende activiteiten gefinancierd, voorlichtingsmaterialen,
trainingen aan professionals, de website www.kinderrechten.nl en het Handboek Internationaal
Jeugdrecht, inclusief digitale updates en een nieuwsbrief. Tevens is een e-learning module
ontwikkeld en gelanceerd, gericht op gemeenteambtenaren en wethouders jeugdzorg in de
gemeenten.
EU – DAPHNE
Defence for Children – ECPAT neemt deel aan diverse projecten die gefinancierd worden in het
kader van het Daphne III-programma van de Europese Unie. Sinds 2011 is Defence for Children
– ECPAT coördinator van een project gericht op kwaliteitsstandaarden voor voogden van
alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In dit project werken acht Europese landen samen.
Het project liep eind 2014 af.
Europese Commissie

Defence for Children – ECPAT is deelnemer in twee door de Europese Commissie gesteunde
projecten tegen kinderhandel.
Mario II is een project ter bescherming van kinderen uit met name Zuidoost Europa
(de Balkanlanden, Roemenië en Bulgarije) tegen mensenhandel in samenwerking met Terre des
Hommes, Save the Children en Nobody’s Children Foundation en met steun van Oak Foundation
en het DAPHNE programma van de Europese Commissie.
Protection First, gestart eind 2013 in samenwerking met Save the Children Italië en Roemenië,
is gericht op het versterken van minderjarige asielzoekers om zich te weer te kunnen stellen
tegen de risico’s van mensenhandel in landen van aankomst zoals Nederland. Dit project wordt
gesteund door het ISEC-programma van de Europese Commissie.
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Make IT Safe
In januari 2013 is Defence for Children – ECPAT het tweejarige project Make IT Safe gestart,
gefinancierd door het DAPHNE-programma van de Europese Commissie en uitgevoerd door
ECPAT in vijf landen onder leiding van ECPAT Duitsland. Binnen Make IT Safe worden jongeren
getraind om andere jongeren voor te lichten om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van
online misstanden of weten waar ze hulp kunnen zoeken wanneer dit wel het geval is.
Don’t Look Away
Don’t Look Away is eind 2012 gestart door Defence for Children – ECPAT. Het is een driejarig
project, gesteund door het EuropeAid-programma van de Europese Commissie. Het project
heeft als doel de bewustwording over de aanpak van kindersekstoerisme in Europa te
vergroten. Het wordt uitgevoerd in zestien Europese landen en vijf toeristische
bestemmingslanden in Afrika en Brazilië en staat onder leiding van ECPAT Frankrijk.
Partners Kinderrechtenhelpdesk

De Kinderrechtenhelpdesk is in 2014 gesteund door: Stichting Kinderpostzegels Nederland,
Stichting Dijkverzwaring, Kerk in Actie, Free a Girl, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind, Verenigde Naties: Slavery Fund, Adessium Foundation, Save the Children en de Nationale
Postcode Loterij.
Kinderrechtencollectief

Defence for Children coördineert het Kinderrechtencollectief. De kernpartners van het
Kinderrechtencollectief betalen ieder een bijdrage voor de coördinatiekosten. In 2014 waren
dat Ieder(in), Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Augeo Foundation,
Bernard van Leer Foundation, Terre des Hommes, NJR en NJi als adviseur.
Overige samenwerkingspartners in 2014
Adessium Foundation
Defence for Children België
ECPAT Duitsland
ECPAT Frankrijk
Fonds 1818
Fonds 21
Fonds Slachtofferhulp
Gemeente Leiden
H.A.J. Bekhuis
ICCO & Kerk in actie
Instituto Don Calabria
International Detention Coalition, IDC
Irish Refugee Council
Jantje Beton
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Johanna Kinderfonds
JSO Expertisecentrum
Kinderombudsman
LOC Zeggenschap in zorg
Missing Children Europe
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, NSGK
PHMDF, Georgië
Save the Children Italië
Stichting Alexander
Stichting Dijkverzwaring
Stichting Heilige Geest
Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen
Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt, LOS
Stichting Nationale Reclasserings Aktie
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
Terre des Hommes Hongarije
UAFCR, Oekraïne
Universiteit van Maastricht
Vereniging Defence for Children International, DCI
VluchtelingenWerk Nederland
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
INLEIDING
In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de baten en bestedingen van Defence for
Children in 2014. Dankzij een aantal grote bijdragen is dit jaar aanzienlijk beter geëindigd dan
de voorgaande jaren en heeft Defence for Children- ECPAT weer enig, zij het bescheiden,
reserves.

BATEN
De totale baten zijn gestegen van € 2.823.985 in 2013 naar € 4.722.364 in 2014. De baten
van Defence for Children waren nog nooit zo hoog. Ten opzichte van de begrote baten van
€ 4.037.000 zijn de totale baten € 685.364 hoger uitgevallen.
Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen. De baten uit eigen fondsenwerving bestaan
voornamelijk uit geoormerkte bijdragen van organisaties en instellingen. De gerealiseerde
baten uit eigen fondsenwerving vallen ruim € 70.000 lager uit dan begroot, maar zijn
€ 132.603 hoger dan in 2013.
Baten uit acties van derden
De baten uit acties van derden zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met 8% van
€ 1.076.675 in 2013 naar € 1.162.899 in 2014. Ten opzichte van de begroting zijn de baten
uit acties van derden gestegen met een bedrag van ruim € 128.000,-. Conform vorig jaar heeft
Defence for Children een structurele bijdrage ontvangen van de Nationale Postcode Loterij van
€ 500.000. De baten verkregen van fondsenwervende instellingen presenteren wij gescheiden
van de baten van de Nationale Postcode Loterij, omdat het onvergelijkbare inkomsten zijn.
Subsidies van overheden
De subsidies van overheden zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen van € 1.342.990 in 2013
naar € 3.023.074 in 2014. Ten opzichte van de begroting zijn de subsidies met 26% gestegen.
Dat de baten zijn gestegen is met name een gevolg van extra fondsen van het Ministerie van
Buitenlandse zaken.
Baten beleggingen
De baten uit beleggingen bestaan uit rente op liquide middelen. De rentestand is ook in 2014
uiterst laag geweest in Nederland, waardoor ook deze baten beperkt zijn.

BESTEDINGEN
De totale bestedingen zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen van € 3.218.316 naar
€ 4.514.239. Ook de bestedingen van Defence for Children zijn nog niet zo hoog geweest. Een
gedetailleerde specificatie van de kosten per bestemming is terug te lezen in de jaarrekening.
Ten opzichte van de begrote bestedingen van € 3.837.000 is er in 2014 € 677.239 meer
besteed dan begroot.
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In 2014 is er € 4.075.945 rechtstreeks besteed aan de doelstellingen. Dit is 90,3% van de
totale baten. In 2013 werd 89,2% van de totale baten rechtstreeks besteed aan de
doelstellingen. De subsidies en bijdragen van Defence for Children – ECPAT aan onze
projectpartners zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen van € 816.829 naar € 2.402.183.
Een zeer grote stijging als gevolg van extra fondsen. Ten opzichte van de begroting zijn deze
€ 886.683 hoger uitgevallen. Deze kosten worden geheel gefinancierd vanuit subsidies.
Defence for Children besteedde in 2014 2,0% van haar uitgaven aan fondsenwerving
(2013: 13,7%). Dit is ruim onder het door het CBF gestelde maximum van 25%. De sterke
daling is een direct gevolg van minder inspanningen om eigen fondsen te werven in 2014.
Een deel van de inspanningen waren reeds in 2013 gerealiseerd. Voorts zijn veel baten uit
eigen fondsenwerving het gevolg van DCI’s en ECPATs in andere landen die het Nederlandse
kantoor inzetten bij de uitvoering van door hen verkregen EU-projecten. Het beleid van de
organisatie is erop gericht om de kosten inzake de werving van baten zo laag mogelijk te
houden zodat de ontvangen gelden zoveel mogelijk worden besteed aan de doelstellingen van
de organisatie. Vooral in 2013 hebben we extra tijd moeten steken om meer fondsen te
werven. Dit is minder geweest in 2014, waardoor de percentages over de hele breedte minder
zijn geweest. De kosten ‘acties derden’ bedragen 2,2% (2013: 9,4%) van de baten ‘acties
derden’. De kosten ‘subsidies van overheden’ bedragen 0,4% (2013: 3,0%) van de ontvangen
‘subsidies van overheden’.
De kosten voor de werkorganisatie zijn met circa € 342.000 gedaald tot ruim € 1.586.000.
De daling is het gevolg van een daling van het aantal fte en de bijbehorende personeelskosten
van ruim € 342.000,-. De huisvestingskosten zijn zoals verwacht gestegen door een hogere
huurprijs. De kantoor- en algemene kosten zijn gedaald door bewust ons kostenniveau naar
beneden bij te stellen. De afschrijvingen zijn gestegen door de aanschaf van een nieuw
financieel systeem, dat in 5 jaar zal worden afgeschreven.

RESULTAAT
Het resultaat is voor 2014 uitgekomen op € 208.125 positief (2013: € 394.332 negatief).
Het begrote resultaat was € 200.000. Het resultaat is voornamelijk veroorzaakt doordat de
inkomsten in 2014 sterk zijn gestegen. Voorts heeft de reorganisatie uit 2013 bijgedragen aan
het resultaat.
In het najaar van 2015 zal het meerjaren-vermogensbeleid aan de orde komen in de
bestuursvergadering. Op basis van een vergelijking met andere organisaties zal een norm voor
het vermogen van Defence for Children worden afgesproken.
De uitgaven aan het werk in Nederland (Jeugdrecht en jeugdstrafrecht plus Kinderrechten en
migratie) zijn licht gedaald, terwijl de uitgaven aan werk in het buitenland (Seksuele exploitatie
en kinderhandel en het Girl Power-programma) sterk zijn toegenomen. Opvallend is de sterke
groei van het team dat seksuele exploitatie en kinderhandel tegengaat.

BALANS
Liquide middelen
Het bestuur heeft het beleid om de gelden die Defence for Children ter beschikking heeft
gekregen, maar waarvan de bestedingen afhankelijk zijn van de voortgang van een project, vast
te zetten op een depositorekening of een spaarrekening. In 2014 heeft de directie maandelijks
het bestuur voortgangsrapportages verstrekt inclusief informatie over de liquiditeitspositie.
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Eigen vermogen/vermogensbeleid
Door het positieve resultaat in 2014 is het eigen vermogen van Defence for Children eind 2014
positief geworden. Deze is per 31 december 2014 € 92.143.
In de komende jaren zal alles in het werk gesteld worden om het eigen vermogen te versterken.
Vooruitlopend op een nog te voeren discussie over het vermogensbeleid, zal in 2016 gestreefd
worden het eigen vermogen te laten groeien tot een niveau van € 300.000 tot € 400.000,
zodat de organisatie in staat is financiële risico’s te kunnen opvangen.

MEERJARENOVERZICHT
De resultaten van de afgelopen jaren zijn samengevat in het onderstaande meerjarenoverzicht:

Baten
Bestedingen
Fondsenwerving %
Besteding %

Realisatie
2014

Realisatie
2013

Realisatie
2012

4.722.364
4.514.239

2.823.985
3.218.316

2.892.000
2.954.000

2,0%
90,3%

13,7%
89,2%

9,5%
83,0%
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JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)
Alle bedragen zijn in euro’s
31-12-2014

31-12-2013

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

49.239
17.256

36.551
29.530
66.495

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

1.399.772
397.276

TOTAAL ACTIVA

66.081
1.091.724
558.641

1.797.048

1.650.365

1.863.543

1.716.446

PASSIVA
Eigen vermogen
- Reserves
Continuïteitsreserve

92.143

115.98092.143

Voorziening
Reorganisatievoorziening

32.507

115.98063.565

32.507
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Kortlopende schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

72

JAARVERSLAG 2014 - DEFENCE FOR CHILDREN – ECPAT

72.114
83.242
1.583.537

63.565
65.296
89.037
1.614.528

1.738.892

1.768.861

1.863.543

1.716.446

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Alle bedragen zijn in euro’s
Werkelijk
2014

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
- Subsidies fondsenwervende instellingen
- Loterijen
- Overige acties derden
Subsidies van overheden
Baten uit beleggingen
Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Seksuele exploitatie en kinderhandel
Kinderrechten en migratie
Girl Power-programma
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten acties derden
Kosten verkrijging subsidies overheden
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat
Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve

Begroot
2014

Werkelijk
2013

528.119

600.000

395.516

662.899
500.000
3.023.074
8.272
4.722.364

528.000
500.000
6.000
2.398.000
5.000
4.037.000

570.868
500.000
5.807
1.342.990
8.803
2.823.985

967.756
2.327.800
315.791
464.599

930.000
1.400.000
390.000
467.000
4.075.945

10.778
25.148
10.778

833.544
752.363
469.428
464.640
3.187.000

70.000
40.000
30.000

2.519.974
54.016
100.676
40.270

46.703

140.000

194.962

391.590

510.000

503.380

4.514.239

3.837.000

3.218.316

208.125

200.000

-394.332

208.125
208.125

-394.332
-394.332
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KASSTROOMOVERZICHT
Alle bedragen zijn in euro’s

Saldo van baten en lasten
Aanpassing voor:
- Afschrijvingen

2014

2013

208.125

-394.332

28.211

24.476
28.211

Verandering in het werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen
- Mutaties kortlopende schulden
- Mutatie reorganisatie voorziening

-308.048
-29.969
-31.058

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Netto-investeringen in vaste activa

24.476

-633.966
1.058.710
63.565
-369.074

488.309

-132.739

118.453

-28.626

-42.268
-28.626

-42.268

Mutatie liquide middelen

-161.365

76.185

Liquide middelen
- stand per 1 januari
- stand per 31 december

558.641
397.276

482.456
558.641

Mutatie liquide middelen

-161.365

76.185

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten
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ALGEMENE TOELICHTING
Algemeen
Status Stichting Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland

Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland is sinds begin 2010
gevestigd in het Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht 17G in Leiden. De Stichting
is opgericht op 30 augustus 1989 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in
Amsterdam onder dossiernummer: 41208813.
De Stichting heeft conform de statuten als doel ‘het signaleren, stimuleren en waar mogelijk
coördineren van lokale, nationale en internationale initiatieven gericht op het bevorderen en
beschermen van de rechten van het kind, zoals omschreven in het VN-Kinderrechtenverdrag of
op andere wijze erkend; het geven van bekendheid aan deze materie; het verstrekken van
juridische en andere adviezen aan kinderen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van
schendingen van bovenbedoelde rechten, of aan hun belangenbehartigers alsmede het
opkomen voor en verdedigen van hun belangen en het steunen van de te Leiden gevestigde
vereniging: Vereniging Defence for Children International Nederland’.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:
• schenkingen, erfstellingen en legaten;
• rente;
• bijdragen van derden;
• andere inkomsten.
De Stichting heeft hetzelfde bestuur als de Vereniging Defence for Children International
Nederland en heeft ook een financiële relatie met die Vereniging. De Vereniging heeft beperkte
eigen inkomsten uit contributie van leden, donaties en uit giften. Het bestuur van de Vereniging
bepaalt jaarlijks welke bijdrage de Verening geeft aan de Stichting voor de realisatie van
diverse projecten. In 2014 bedraagt de bijdrage aan de Stichting in totaal € 3.300. De bijdrage
van de Vereniging wordt bij de Stichting verantwoord onder Eigen fondsenwerving.
Richtlijn

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving
Fondsenwervende instellingen (RJ 650), onderdeel van de richtlijn voor de jaarveslaggeving.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Algemeen

Om vergelijkingsdoeleinden zijn waar nodig de vergelijkende cijfers aangepast.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de betreffende post van de balans anders wordt vermeld,
worden de activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve-rente-methode. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben. Resultaten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en verliezen in het verslagjaar worden volledig verwerkt indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Omrekening vreemde valuta

Alle financiële transacties worden in euro’s uitgevoerd. Vorderingen, schulden en verplichtingen
in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in
vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening omgerekend verwerkt
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tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende
koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.
Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde
valuta worden omgerekend tegen de koers op de dag van afwikkeling, terwijl geldmiddelen in
vreemde valuta aan het einde van het boekjaar worden omgerekend tegen de koers op
balansdatum.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs minus de lineaire
afschrijvingen gedurende de verwachte levensduur.
De volgende percentages worden gehanteerd:
Immateriële vaste activa:

Website

20%

Materiële vaste activa:

Installaties
20%
Inventaris
20% – 33,33%
Kantoorapparatuur
33,33%
Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening
voor mogelijke oninbaarheid. In 2013 is een voorziening opgenomen voor de afvloeiing van
voormalige medewerkers. De regeling in de CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening
was bepalend bij het vaststellen van de nominale waarde van de verplichtingen voorvloeiend uit
ontslag.
Liquide midddelen

Liquide middelen bestaan uit kas -en banktegoeden. Deze worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Alle liquide middelen zijn direct opeisbaar.
Projecttoekenningen en vooruit ontvangen/nog te besteden bijdragen

In 2014 zijn alle toekenningen volledig opgenomen onder de vlottende activa, onder aftrek van
de middelen reeds ter beschikking gesteld aan Defence for Children. Het deel van de
projecttoekenning dat nog niet is verantwoord staat onder de kortlopende schulden
verantwoord.
Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om op korte termijn risico’s te dekken en om zeker te
stellen dat de organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De
continuïteitsreserve is vergroot, conform de begroting. Het bestuur zal in 2015 een norm voor
het vermogen vaststellen.
Bestemmingsfondsen

In bestemmingsfondsen zitten middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven
specifieke bestemming. Het saldo van het bestemmingsfonds betreft dat deel van de
ontvangen gelden dat nog niet is besteed aan die specifieke bestemming.
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Overige financiële verplichtingen

Crediteuren en overige schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Geoormerkte en niet geoormerkte giften

In de verslaglegging maken we onderscheid tussen giften inclusief periodieke donaties en
ontvangsten van derden uit andere hoofden, waaraan door de gever expliciet een specifieke
bestemming is gegeven (“geoormerkte giften”) en giften waarvoor de uiteindelijke bestemming
door de gever aan Defence for Children wordt overgelaten (“niet geoormerkte giften”). Alle
ontvangen giften worden aangewend voor bestedingen die worden gedaan binnen de
doelstellingen van Defence for Children. Baten uit giften worden verantwoord in het jaar van
ontvangst.
Subsidies

Subsidies worden in de staat van baten en lasten ingeboekt in het jaar waarin de
gesubsidieerde uitgaven worden gerealiseerd.
Bestedingen

Bestedingen van langlopende projecten worden verantwoord conform de gerealiseerde
projectbestedingen in het financieel boekjaar. Op het moment dat Defence for Children met een
projectpartner een subsidieverplichting is aangegaan wordt deze verplichting in de balans
opgenomen. Hiermee wordt de verplichting direct als last verantwoord in de staat van baten en
lasten. Bestedingen die nog niet daadwerkelijk betaald zijn maar wel gerelateerd aan het
financieel boekjaar zijn opgenomen als last in de periode waarover de last is verschuldigd.
Beheer- en administratiekosten

Kosten van Beheer en administratie zijn die kosten, die de organisatie maakt in het kader van
de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de
doelstelling of werving baten.
Pensioenen

De Stichting Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland heeft een
pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. De hoogte van het pensioen van de
werknemers is afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren.
Bijdragen aan de pensioenregeling worden als last in de staat van baten en lasten opgenomen
in de periode waarover de bijdragen zijn verschuldigd.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Alle bedragen zijn in euro’s

Immateriële vaste activa
Software
ontwikkeling

Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 1-1-2014

42.268
5.717
36.551

42.268
5.717
36.551

Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties gedurende het boekjaar

23.290
-10.602
12.688

23.290
-10.602
12.688

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2014

65.558
16.319
49.239

65.558
16.319
49.239

De immateriële vaste activa betreffen een nieuwe website en financiële systeem.
Materiële vaste activa

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 1-1-2014
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties gedurende het boekjaar
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde 31-12-2014

Installaties

Inventaris

Kantoor
apparatuur

Totaal

1.610
1.181
429

38.514
29.973
8.541

66.354
45.797
20.557

106.478
76.950
29.528

-322
-322

-5.300
-5.300

5.336
-11.987
-6.651

5.336
-17.609
-12.272

1.610
1.503
107

38.514
35.272
3.242

71.690
57.784
13.907

111.814
94.559
17.256

De materiële vaste activa betreft inventaris en computerapparatuur en wordt aangehouden
voor de bedrijfsvoering.
Vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies en bijdragen
Voorschotten
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen rente
Waarborgsommen
overige vorderingen
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31-12-2014

31-12-2013

1.385.279
3.000
1.692
4.370
5.445
-15
1.399.772

1.058.624
-296
20.192
7.587
5.445
171
1.091.724

Nog te ontvangen subsidies en bijdrage

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Fonds 21
ECPAT, Frankrijk
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Save the Children Nederland
Save the Children, Italië
Instituto don Calabria, Italië
Europese Commissie
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
NSGK
ECPAT, Duitsland
Stichting Alexander
UAFCR, Oekraïne
PHMDF, Georgië
DCI, België
Terres des Hommes, Hongarije
Irish Refugee Council, Ierland
Missing Children Europe, België
Stichting Dijkverzwaring
UNICEF
Fonds 1818
IederIn
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
Universiteit van Maastricht
Stichting Los
Next page
Stichting Johanna Kinderfonds
Adessium
Vereniging DCI
Free a Girl
Stichting Kinderrechtenhuis
Bernard van Leer Foundation
Fonds Slachtofferhulp
Revalidatiefonds
JSO
Child Rights Alliance, Engeland
Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Stichting Wees een Zegen
LOC
Overig
Liquide middelen
ABN-AMRO 53.72.92.586 (spaarrekening)
ABN-AMRO 54.54.30.674 (rekening courant)
ABN-AMRO 60.83.77.406
ABN-AMRO 54.54.67.225 (depositorekening)
ING 3166
Kas

31-12-2014

31-12-2013

898.580
95.000
94.299
68.381
40.000
29.563
28.355
18.188
15.500
15.187
14.562
8.000
7.335
7.205
6.579
6.047
6.019
4.800
4.000
3.533
3.000
2.500
2.325
1.096
1.046
960
686
2.534
1.385.279

426.772
189.309
22.740
26.995
43.163
26.000
21.868
14.562
10.910
14.991
9.826
4.000
3.000
8.907
1.096
977
4.430
7.367
70.000
37.000
24.000
20.000
18.000
10.000
7.653
6.400
5.699
5.153
5.000
1.201
11.607
1.058.624

335.000
11.918
50.000
358
397.276

500.000
44.307
115
4.000
6.484
3.734
558.641

Alle liquide middelen die niet direct noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering worden
overgemaakt naar een spaarrekening of een depositorekening en zijn direct opeisbaar.
Periodiek wordt de financieringsbehoefte op korte termijn beoordeeld.
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Reserves en Fondsen

Reserves
Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

31-12-2014

31-12-2013

92.145
92.145

-115.980
-115.980

-115.980
208.125
92.145

195.053
-311.033
-115.980

De continuïteitsreserve is hersteld overeenkomstig de begroting. Er is weer een klein continuiteitsreserve gecreeerd, conform de begroting. Het bestuur zal in 2015 een norm voor het
vermogen vaststellen.
Bestemmingsreserve Campagnefonds
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

-

71.799
-71.799
-

Het campagnefonds dat de laatste jaren was gecreerd, is in 2013 gebruikt om niet gedekte
activiteiten mogelijk te maken.
Bestemmingsfonds interactieve website
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

-

11.500
-11.500
-

32.507
32.507

63.565
63.565

Website is in 2013 gerealiseerd. Bestemmingsfonds is hiervoor gebruikt.
Voorziening
Reorganisatievoorziening

In 2013 is een reorganisatievoorziening getroffen om voormalige werknemers de met hen
overeengekomen aanvulling op hun uitkering te kunnen betalen.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffingen
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83.242
83.242

89.037
89.037

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te besteden subsidies/bijdragen
Aangegane projectverplichtingen
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Nog te betalen accountantskosten
Pensioenpremie

31-12-2014

31-12-2013

971.650
519.034
39.431
38.394
16.000
-972
1.583.537

1.415.118
111.161
40.978
35.790
14.000
-2.519
1.614.528

Nog te besteden subsidies en bijdragen bestaan uit daadwerkelijk vooruitontvangen subsidies
die betrekking hebben op 2015 en uit nog te besteden subsidies die voor het jaar 2014 zijn
toegekend maar niet volledig zijn besteed.
Projecttoekenningen worden in het geheel geboekt op Nog te besteden subsidies/bijdragen.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland heeft een huurovereenkomst
voor het in 2010 betrokken pand aan de Hooglandse Kerkgracht 17G te Leiden. Deze
huurovereenkomst loopt tot 31 december 2019.
De jaarlijkse huurverplichting is circa € 63.000,-.

KINDERRECHTEN IN BEELD

81

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Alle bedragen zijn in euro’s
2014
werkelijk

Baten uit eigen fondsenwerving
ECPAT, Frankrijk
Save the Children, Italië
Adessium
Stichting Dijkverzwaring
ECPAT, Duitsland
Next Page
Fonds 21
Terre des Hommes, Hongarije
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
Instituto don Calabria, Italië
Irish Refugee Council, Ierland
Stichting Jeugdfonds Wees een Zegen
Stichting Alexander
DCI, België
Fonds 1818
SCEP
Bernard van Leer Foundation
AUFCR, Oekraïne
NJR
Vereniging DCI
PHMDF Georgië
IederIn
H.A.J. Bekhuis
International Detention Coalition, Australië
Missing Children Europe, België
JSO Expertisecentrum
Stichting Heilige Geest
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Zonnige Jeugd
SiteSpirit
KMOP, Griekenland
Children’s Rights Alliance, Engeland
Animus Foundation, Bulgarije
Stichting Ons Pardon
Kattendijker Drucker Stichting
Overige bijdragen

Baten uit acties van derden
Subsidies van fondsenwervende instellingen
Stichting Kinderpostzegels Nederland
UNICEF
Save the Children Nederland
NSGK (Rechtshulp via Helpdesk)
Free a Girl
Plan Nederland
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110.444
72.073
67.432
40.000
31.630
28.060
25.291
20.394
18.571
18.286
10.038
10.000
8.000
7.540
7.316
6.327
6.000
5.677
4.561
3.625
3.197
2.500
2.200
2.071
1.667
1.428
489
13.300
528.119

246.623
117.626
88.460
48.217
48.000
28.805

2014
begroot

2013
werkelijk

600.000

66.645
18.693
9.208
40.000
33.732
11.230
9.490
5.000
7.684
3.355
8.000
10.000
8.416
2.500
4.700
6.400
2.011
40.000
20.000
10.000
6.386
5.699
3.323
2.000
1.000
60.044
395.516

212.474
99.763
11.968
15.783
30.000
44.031

2014
werkelijk

Stichting Nationale Reclasserings Aktie
Jantje Beton
NSGK (Kinderen in Tel voor het gehandicapte kind)
Fonds Slachtofferhulp
Johanna Kinderfonds (Kinderen in Tel voor het
gehandicapte Kind)
Terre des Hommes
Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
ICCO & Kerk in Actie
LOC
Stichting LOS
Revalidatiefonds

2014
begroot

2013
werkelijk

18.660
16.700
11.935
10.000

28.100
-

6.615

28.100

6.000
5.036
4.995
4.517
709
-

5.000
5.445
5.442
3.796
4.560
15.305

Fonds Verstandelijk Gehandicapten

-

10.305

Fier Fryslân
NSGK (overige)
Johanna Kinderfonds (overige)
War Child
Overige

-

Nationale loterijen
Nationale Postcode Loterij

Overige acties van derden
Subsidies van overheden
Ministerie van VWS
Ministerie van Buitenlandse Zaken
- MFS II
- Matra
- Mensenrechten en Politieke en Juridische Zaken
- Mensenrechtenfonds
Europese Commissie
Gemeente Leiden
Verenigde Naties
Kinderombudsman
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Ministerie van Justitie
Overige

Baten uit beleggingen
Rente

Subsidies en afdrachten
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Seksuele exploitatie en kinderhandel
Kinderrechten en migratie
Girl Power-programma

662.899

534.000

9.936
5.305
5.305
5.000
25.250
570.868

500.000
500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

198.940

196.000

753.527
300.353
1.696.835
1
2.949.655
37.441
25.000
7.262
2.500
1.216
3.023.074

1.446.000

783.192
14.130
168.084
1.161.406
149.119
11.477
19.700
1.288
1.342.990

15.000

8.803
8.803

1.515.500

45.579
354.356
125.513
291.381
816.829

8.272
8.272

439.970
1.691.746
6.025
264.442
2.402.183

De subsidies en afdrachten zijn hoger dan begroot doordat er in 2014 enkele grote projecten
zijn goedgekeurd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
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2014
werkelijk

Programmabestedingen
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Seksuele exploitatie en kinderhandel
Kinderrechten en migratie
Girl Power-programma

88.288
272.721
51.089
62.109
474.207

2014
begroot

2013
werkelijk

470.000

209.787
103.047
39.591
68.098
420.523

De kosten voor jeugdrecht en jeugdstrafrecht zijn in 2014 lager dan in 2013 doordat er minder
kosten zijn geweest voor het project Kinderen met een handicap in Tel.
De hogere bestedingen bij het team Seksuele exploitatie en kinderhandel komt door
toerekening van kosten uit het Medefinancieringsstelsel en een programma dat
kindersextoerisme tegengaat gesteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Publiciteit en communicatie
Right!
House
Kosten fondsenwerving
Campagne Wij Blijven
Evenementen
Netwerkkosten

20.974
2.189
11.444
17.249
51.856

22.500
12.500
2.000
2.000
48.000
63.000

23.337
7.881
13.796
5.118
22
2.743
52.895

De publiciteit en communicatiekosten zijn ongeveer gelijk aan die in 2013. De verhoogde
kosten vallende onder evenementen is een gevolg van het feest in verband met het 25 jaar
bestaan van het International Verdrag van de Rechten van het Kind.
Personeelskosten
Brutosalarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Reiskosten woon-werkverkeer
Personeelsverzekeringen
Inhuur personeel
Ontvangen ziektegelden
Congressen/Scholingskosten
Overige reiskosten en representatiekosten
Kosten vrijwilligers en stagiaires
Overige personeelskosten

Personele bezetting
Aantal medewerkers jaareinde (fte)
Aantal full time equivalenten (fte)
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923.817
180.156
113.520
57.866
24.435
2.445
-13.892
6.797
1.531
1.408
28.376
1.326.459

25
22,1

1.140.000
180.000
121.000
52.900
22.500
25.000
-25.000
20.000
1.000
1.500
20.000
1.558.900

1.156.020
181.879
121.884
50.578
27.989
56.659
-39.211
6.456
2.235
1.105
103.376
1.668.971

25
22,3

Overzicht bezoldiging directeur tbv Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semi-publieke sector
Naam
A.L.M. van Rest
Functie:
Directeur
In dienst sinds:
1 juni 2010
Dienstverband in 2014 en 2013:
36 uur per week (1 fte)
2014

2013

Beloning:
Sociale verzekeringspremies:
Pensioenlasten

98.087
9.809
11.191
119.087

98.276
8.904
11.013
118.193

WNT norm

230.474

228.599

Huisvestingskosten
Huur, inclusief energie en water
Overige huisvestingskosten

89.770
9.791
99.561

90.000
8.400
98.400

88.664
9.192
97.856

De stijging van de huisvestingskosten is het gevolg van oplopende kosten van huur en elektra.
Kantoor- en algemene kosten
Accountantskosten
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigheden, drukwerk
Juridische en Advieskosten
Documentatie en abonnementen
Telefoon, porti en vracht
Administratiekosten
Bestuurs- en vergaderkosten
Onderhoud inventaris, kantoorapparatuur en installaties
Verzekeringen algemeen
Overige

29.576
49.004
15.616
3.887
5.535
13.058
7.626
1.422
554
2.060
578
128.916

16.000
35.000
17.500
10.000
11.000
5.000
8.000
2.000
1.000
2.000
1.200
108.700

12.195
50.121
31.068
3.279
12.440
13.396
8.223
680
1.086
2.055
925
135.469

De daling in de kantoor- en algemene kosten is het gevolg van bewuste bezuinigingen.
Afschrijving en rente
Afschrijving installaties
Afschrijving inventaris en kantoorapparatuur
Bankkosten

322
27.889
2.846
31.057

322
19.678
1.000
21.000
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24.154
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TOELICHTING LASTENVERDELING
Alle bedragen zijn in euro’s

SPECIFICATIE EN VERDELING KOSTEN NAAR BESTEMMING
Doelstelling

Bestemming
Jeugdrecht en
Jeugdstrafrecht

Seksuele
exploitatie en
Kinderhandel

Kinderrechten
en migratie

Girl Powerprogramma

Subsidies en bijdragen
Programmabestedingen
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingen en rente

439.970
88.288
19.000
348.606
27.579
35.710
8.603

1.691.746
272.721
15.708
288.192
22.800
29.522
7.112

6.025
51.089
11.181
205.192
16.229
21.013
5.062

264.442
62.109
5.968
109.501
8.662
11.216
2.702

Totaal

967.756

2.327.800

315.791

464.599

21%

52%

7%

10%

Lasten

Verdeling

Toelichting
De toerekeningsgrondslagen en -methodiek zijn consistent toegepast voor de jaren 2013,
begroting 2014 en realisatie 2014, met uitzondering van de verdeling van de kosten voor de
Medefinancieringsstelsel van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Dit programma is in
bovenstaande overzicht 40 % bij Seksuele exploitatie en Kinderhandel en 60 % bij Girl Power
programma opgevoerd, naar ratio van de gewerkte uren aan het programma. De kosten van de
werkorganisatie worden grotendeels doorbelast op basis van het aantal fte’s. De verdeling van
lasten naar de werving van baten is gebaseerd op individuele urenplannen van de domeinen
naast de daadwerkelijk geschreven uren.
De kosten van de werkorganisatie van Defence for Children bestaan uit:
• Publiciteit en communicatiekosten m.b.t. fondsenwerving
• Personeelskosten
• Huisvestingskosten
• Kantoor- en algemene kosten
• Afschrijvingen en rente
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Werving baten

Eigen
fondsenwerving

Acties
derden

Beheer en
administratie

Totaal
2014

Begroot
2014

2013

1.515.500
470.000
63.000
1.558.900
98.400
108.700
22.500

816.829
420.523
52.895
1.668.971
97.856
135.469
25.774

3.837.000

3.218.316

Subsidies

9.221
597
773
186

21.515
1.394
1.805
435

9.221
597
773
186

335.012
21.704
28.104
6.770

2.402.183
474.207
51.856
1.326.459
99.561
128.916
31.057

10.778

25.148

10.778

391.590

4.514.239

0%

1%

0%

9%

100%

De kosten van de werkorganisatie worden verdeeld over de volgende categorieën:
• Doelstelling 1 t/m 4: het bevorderen van kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis
van het Interantionaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen de aan derden verstrekte subsidies en de kosten van de eigen activiteiten,
programmabestedingen genaamd, in het kader van de doelstelling.
• Kosten voor de werving van baten uit eigen fondsenwerving. Alle kosten van activiteiten die
ten doel hebben mensen en instellingen te bewegen geld te geven voor een of meer van de
doelstelling, worden aangemerkt als kosten werving baten.
• Kosten voor de werving van acties derden. Hieronder worden de kosten opgenomen die de
organisatie maakt in het kader van een actie van derden. Acties van derden betreffen
bijdragen uit nationale loterijen en bijdragen van andere fondsenwervende instellingen.
• Kosten voor beheer en administratiekosten. Kosten voor beheer en administratiekosten zijn
die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en
administratievoering en die niet kunnen worden toegerekend aan de doelstelling of de
werving van baten.
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CONTROLEVERKLARING

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Defence for Children International Nederland-ECPAT
Nederland te Leiden.
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van
Stichting Defence for Children International Nederland-ECPAT Nederland te Leiden
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de
staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 “Fondsenwervende
instellingen”, en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten.

Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
Postbus 53028
1007 RA Amsterdam
Telefoon 020 571 23 45
E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, en het
Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking.
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Defence for Children International Nederland-ECPAT Nederland per
31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 “Fondsenwervende instellingen”, en de bepalingen van en
krachtens de WNT.
Amsterdam, 30 april 2015

Dubois & Co. Registeraccountants
Origineel getekend door:
A.P. Buteijn RA en M. Belkadi RA

KINDERRECHTEN IN BEELD

89

NOTITIES

90

JAARVERSLAG 2014 - DEFENCE FOR CHILDREN – ECPAT

KINDERRECHTEN IN BEELD

91

COLOFON
© 2015 Defence for Children – ECPAT
Uitgave
Defence for Children – ECPAT
Postbus 11103
2301 EC Leiden
Bezoekadres
Kinderrechtenhuis
Hooglandse Kerkgracht 17- G
2312 HS Leiden
Tekst en redactie
Defence for Children – ECPAT
Fotografie
Moolenaar Fotografie
De kinderen op de foto’s zijn modellen.
Grafisch ontwerp
Designink.nl
Druk
Stenco Grafimedia
Informatie
Deze publicatie is ook als digitale versie beschikbaar;
www.defenceforchildren.nl/jaarverslag

JAARVERSLAG 2014 - KINDERRECHTEN IN BEELD | DEFENCE FOR CHILDREN – ECPAT

WWW.DEFENCEFORCHILDREN.NL

