
Veel van het werk van Defence for Children is 
een kwestie van lange adem. In verschillende 
tijdslijnen geeft dit jaarverslag een indruk van 
dit werk.

jaarverslag 2012
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Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind*
Wereldwijd worden de rechten van kinderen nog dagelijks  
veelvuldig geschonden. Mensenrechten gelden voor iedereen, 
dus ook voor kinderen en jongeren. Maar omdat kinderen en 
jongeren zich nog ontwikkelen – en zij soms kwetsbaarder zijn –  
hebben zij eigen rechten, vastgelegd in het VN-Kinderrechten-
verdrag. Het Verdrag is geratificeerd door alle landen, behalve 
de VS en Somalië.

Defence for Children
Defence for Children is een internationaal opererende  
organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Het is 
onze missie om kinderrechten in Nederland en daarbuiten  
te bevorderen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag.
Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen  
gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd 
zijn in wet- en regel geving en er continu toezicht plaatsvindt  
op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het 
VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende juris-
prudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt 
om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving 
te monitoren.  
Defence for Children doet dit door gericht lobby te voeren,  
door studie en onderzoek, informatievoorziening, training en 
scholing, beleidsbeïnvloeding en actie. Bij Defence for Children 
staat het kind centraal en komen dus de belangen van  
kinderen op de eerste plaats; in die zin is Defence for Children 
in de eerste plaats de belangenbehartiger van kinderrechten. 
Dit krijgt mede vorm in de participatie van kinderen en jonge-
ren in het werk van Defence for Children.

De medewerkers van Defence for Children zijn gepassioneerde 
professionals, die vasthoudend en gebaseerd op gedegen 
vooronderzoek, de belangenbehartiging van kinderen ter hand 
nemen. Kinderen verdienen bescherming en kinderen hebben 
recht op goede ontwikkelingskansen. Het is de motivatie  
van de medewerkers van Defence for Children om daaraan 
invulling te geven.

* Verder het VN-Kinderrechtenverdrag
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Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van Defence for Children. Wij zien terug op een druk maar succesvol jaar.  
Op veel terreinen van kinderrechten zijn we actief geweest en hebben we mooie resultaten geboekt. 
Het nieuwe regeerakkoord van oktober 2012 heeft daarbij extra geholpen omdat daarin het Kinderpardon was 
opgenomen. Zo'n achthonderd kinderen kunnen nu een permanente verblijfsvergunning aanvragen, omdat zij 
'geworteld' zijn in Nederland. 
Een belangrijke rol speelde ook in 2012 weer onze Kinderrechtenhelpdesk. Wij ontvingen maar liefst 30% meer  
vragen, klachten en informatieverzoeken dan in 2011. 
Wij hebben in 2012 een aantal relevante publicaties doen verschijnen, zoals het Handboek Internationaal 
Jeugdrecht en, als voorzitter van het Kinderrechtencollectief, de vierde ngo-rapportage aan het 
VN-Kinderrechtencomité die uitgebracht wordt als schaduwrapportage bij het rapport van de Nederlandse overheid. 
Deze publicaties zijn voor de uitoefening van ons werk en voor de professionals in het veld van groot belang.
In dit jaarverslag is er per thema waarop Defence for Children werkt, een tijdslijn opgenomen van een representa-
tief project. Sommige lopen over lange periodes en vaak wordt er buiten het zicht van media en het grote publiek 
aan een verbetering gewerkt. Wij hopen met deze opzet dat de lezer beter inzicht krijgt in ons werk en dat duidelijk 
wordt dat dit werk soms veel tijd en vasthoudendheid vraagt. Zo kunt u bijvoorbeeld lezen in het Hoofdstuk 
Kinderrechten algemeen, hoe de productie van het Handboek Internationaal Jeugdrecht tot stand is gekomen of in 
het hoofdstuk over Jeugdzorg welk proces we doorlopen hebben vanaf de wet op de jeugdzorg in 2005 tot aan ons 
laatste advies aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het conceptwetsvoorstel Jeugdwet in 
oktober 2012. 
 
Op alle gebieden van kinderrechten zijn vorderingen gemaakt, maar we zullen ons ook in de toekomst moeten  
blijven inzetten om verbeteringen in wetgeving en beleid te realiseren, opdat uiteindelijk ‘alle rechten voor alle  
kinderen’ werkelijkheid wordt. 
Wij zijn daarom het jaar 2013 weer zeer gemotiveerd gestart. En dat lukt omdat we ons zowel inhoudelijk als  
financieel gesteund voelen door de vele partners met wie wij samenwerken. Waarvoor onze dank. 

Wij hopen dat u dit jaarverslag met veel belangstelling en plezier leest. 

Aloys van Rest    Cees Weeda
Directeur     Voorzitter
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2012
2012 was een enerverend jaar voor Defence for Children; er is veel bereikt en veel veranderd. 
Regelmatig besteedden de media aandacht aan bepaalde zaken en thema’s, maar  
veel gebeurde ook op de achtergrond of in het kader van internationale projecten.

Kinderrechtenhelpdesk
Een belangrijk onderdeel van het  
werk van Defence for Children is de 
Kinderrechtenhelpdesk waar juridisch 
advies wordt gegeven bij schendingen 
van kinderrechten. Defence for Children 
heeft in 2012 in totaal 774 kinderen en 
hun belangenbehartigers bijgestaan, een 
toename met bijna 30% in vergelijking 
met 2011 (599 in 2011). Net als in eer-
dere jaren zijn er veel zaken behandeld 
die te maken hebben met de positie van 
kinderen in het migratierecht (460) en 
familierecht, jeugdzorg en jeugdstraf-
recht (314). Dertig zaken gingen over 
seksuele uitbuiting. De medewerkers 

van de Kinderrechtenhelpdesk schreven 117 deskundigen-
rapporten om advocaten wegwijs te maken in de toepassings-
mogelijkheden van het VN-Kinderrechtenverdrag. 

In 2012 heeft Defence for Children zich extra ingespannen  
om de helpdesk toegankelijk te maken voor kinderen met een 
handicap. In 2012 zijn in totaal 36 zaken behandeld die direct 
of indirect betrekking hadden op een kind met een handicap.  
De rechtshulpverlening aan kinderen met een handicap zal  
op termijn een integraal onderdeel vormen van de 
Kinderrechtenhelpdesk.

Kinderrechten algemeen
In 2012 verscheen de tweede, herziene versie van het 
Handboek Internationaal Jeugdrecht, het standaardwerk op  
het gebied van kinderrechten in Nederland. Hieraan is lang 
gewerkt door een grote groep in- en externe deskundigen.  
Het Handboek wordt ook digitaal aangeboden en maandelijks 
verschijnen er updates via een speciale nieuwsbrief. Met de 
publicatie van het Handboek bereikte Defence for Children een 
nieuwe mijlpaal.
Verder stond 2012 in het teken van verschillende kinderrech-
tenrapportages. Het Kinderrechtencollectief, waar Defence for 
Children voorzitter van is, publiceerde begin 2012 het rapport 
‘Kinderrechten in Nederland 2008-2012’, dat door ruim tachtig 
organisaties werd ondertekend. Dit is de vierde ngo-rapportage 
aan het VN-Kinderrechtencomité. In mei verscheen voor de 
vijfde keer het Jaarbericht Kinderrechten. Een nieuwe editie 
van het Databoek Kinderen in Tel kwam uit in juni. Er was veel 

(media)belangstelling voor de verschillende rapporten en er is 
voor het eerst breed ingezet op social media om de conclusies 
onder de aandacht te brengen van de politici en professionals 
die met de aanbevelingen aan de slag moeten.
Defence for Children was in 2012 verder nauw betrokken bij 
het onderzoek naar de rechten van kinderen met een handicap 
in het kader van Kinderen in Tel. Ook in algemene zin is er 
meer aandacht uitgegaan naar de rechten van kinderen met 
een handicap. Een ander thema dat in 2012 meer aandacht 
kreeg, waren de ontwikkelingen rond passend onderwijs en 
zorgleerlingen.
Het tijdschrift Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind, 
dat Defence for Children al jaren uitgeeft, werd erg positief 
gewaardeerd in het lezersonderzoek dat in 2012 uitgevoerd 
werd. Daarnaast bewees Right! ook in 2012 weer zijn waarde 
door verschillende keren onderwerpen te adresseren die 
daarna breed opgepakt werden.
In 2012 vond de eerste Kinderrechtenmissie plaats met jonge-
renvertegenwoordigers van de politieke partijen. Zij gingen 
naar de bezette Palestijnse gebieden om met eigen ogen te 
zien hoe het daar gesteld is met kinderrechten.

Kinderrechten en migratie
Moesten wij eind 2011 nog constateren dat het er somber  
uitzag voor kinderen die in Nederland geworteld zijn maar geen 
verblijfsvergunning hebben, in 2012 keerde het tij met de val 
van het kabinet en een nieuw regeerakkoord.  
Defence for Children voerde campagne met ‘Stem voor kinde-
ren’ en bereikte haar doel. Het nieuwe kabinet kwam met een 
regeling voor langdurig verblijvende kinderen. Hiermee is een 
belangrijke stap gezet, maar bij de invulling van de regeling 
voor gewortelde kinderen vallen toch nog enkele groepen  
kinderen buiten de boot.
Defence for Children nam in 2011 deel aan een Europees pro-
ject gericht op het ontwikkelen van standaarden voor voogden 
van alleenstaande minderjarigen. In 2012 is een plan voor een 
vervolg ingediend en goedgekeurd, gericht op implementatie 
van de standaarden.
Tevens werkte Defence for Children mee aan een internatio-
naal en nationaal rapport en de vertaling daarvan in een 
Nederlandstalig lobbydocument om te komen tot een betere 
bescherming van minderjarige buitenlandse slachtoffers van 
mensenhandel. 
Een belangrijke stap vooruit werd gemaakt in het recht op 
onderwijs. Defence for Children voerde een proefproces waar-

een terugblik

JAAR
VER

S
lAG

 2
0

1
2

6



bij de rechter in 2012 bepaalde dat ook jongeren zonder  
verblijfsvergunning stage moeten kunnen lopen. Ook mogen 
bedrijven geen boetes opgelegd krijgen wanneer ze deze jonge-
ren stage laten lopen. De minister van Werkgelegenheid en 
Sociale Zaken gaf daarop aan dat bepaalde jongeren zonder 
papieren wel op stage kunnen. Defence for Children zal de 
lobby voortzetten voor jongeren voor wie het nog niet duidelijk 
is of zij stage mogen lopen. Hierbij valt te denken aan ver-
plichte stages voor jongeren die een hbo-opleiding volgen. 

Kinderrechten en jeugdzorg
De stelselherziening van de jeugdzorg was in 2012 een  
centraal thema; op veel manieren heeft Defence for Children 
geadviseerd, meegedacht en bekritiseerd. Defence for Children 
gaf op verzoek van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport en Veiligheid en Justitie een reactie op het concept-
wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet. Hierin vroeg  
Defence for Children aandacht voor een kinderrechtelijke visie 
op kwaliteit en zette ze uiteen op welke punten de conceptwet 
verbeterd kan worden om de rechtspositie van verschillende 
groepen kwetsbare kinderen en jongeren beter te waarborgen.  
Een aparte paragraaf was gewijd aan de rechtspositie van  
kinderen en jongeren in gesloten jeugdzorg. 
In 2012 sloot Defence for Children twee grote internationale 
projecten af in Oekraïne en Georgië, waarin zij samen met 
Nederlandse deskundigen lokale organisaties en de overheid 
adviseerde over de hervorming en opbouw van hun kinderbe-
schermings- en jeugdzorgstelsels. Bovendien werd door middel 
van training door Nederlandse deskundigen bijgedragen aan 
de deskundigheidsbevordering van Oekraïense en Georgische 
professionals.

Kinderrechten en jeugdstrafrecht
Defence for Children reageerde op de plannen voor het  
adolescentenstrafrecht. Het adolescentenstrafrecht moet  
volgens Defence for Children niet gaan gelden voor minder-
jarigen. Bovendien staat de omzetting van een PIJ-maatregel  
in een TBS op zeer gespannen voet met het 
VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children zette ook in 
2012 de lobby ter verbetering van de waarborging van de  
privacy van jeugdige delinquenten voort. Deze lobbytrajecten 
zijn gericht op een zorgvuldig beleid bij minderjarige veroordeel-
den ten aanzien van het afgeven van een Verklaring Omtrent 
het Gedrag en DNA-afname. 
In 2012 hebben jonge onderzoekers die in het verleden zelf  
in een justitiële jeugdinrichting hebben gezeten op verzoek en 
onder leiding van Defence for Children gesprekken gevoerd 
over veiligheid en geweld met jongeren die nu in een justitiële 
jeugdinrichting zitten. Defence for Children heeft de tien  
aanbevelingen die hieruit voortkwamen besproken met beleid-
smakers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en met 
directeuren van justitiële jeugdinrichtingen. 

Seksuele uitbuiting van kinderen
Defence for Children en ECPAT werken in Nederland samen 
aan de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen.  
In oktober 2012 werd een grootschalige campagne gelanceerd 
op de vliegvelden Schiphol, Rotterdam en Eindhoven, die reizi-
gers moet stimuleren om (signalen van) kindersekstoerisme  
te melden. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de 
Koninklijke Marechaussee, reisbrancheorganisatie ANVR, tour-
operator TUI, Defence for Children - ECPAT en Plan Nederland 
werken hierin samen.
Met steun van Plan Nederland kon Defence for Children - ECPAT 
in 2012 ruim honderd medewerkers in de toerismesector  
trainen. Ook bezocht Defence for Children - ECPAT touropera-
tors om hen te overtuigen deel te nemen aan de Tourism Child 
Protection Code, een gedragscode voor de reisindustrie, 
gericht op het actief bijdragen aan het vergroten van de 
bewustwording over kindersekstoerisme en het doen van een 
melding bij www.meldkindersekstoerisme.nl, onderdeel van het 
Meldpunt Kinderporno. In 2012 tekende Accor Nederland als 
eerste Nederlandse hotelketen de Tourism Child Protection 
Code. Ook de vrijwilligersorganisatie Activity International 
onderschreef de Code, alsmede SNP Natuurreizen,  
de lawson Travel Group, Footprint en TravelUnique.
In nagenoeg alle opleidingen voor toerisme op mbo- en hbo-
niveau gaf Defence for Children - ECPAT voorlichting over het 
herkennen van kindersekstoerisme en over wat te doen als je 
dit tegenkomt.
In landen waar Nederlanders naartoe gaan om kinderen seksu-
eel te misbruiken, werkt Defence for Children - ECPAT samen 
met lokale partners om overheden en de hotelindustrie te 
motiveren acties te ondernemen om kinderen te beschermen 
tegen seksuele uitbuiting. In Thailand, Cambodja, Filippijnen, 
Gambia en de Dominicaanse Republiek wordt met steun van 
het Mensenrechtenfonds van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken voorlichting gegeven aan grote groepen professionals 
en aan jongeren en ouders die wonen in de omgeving van toe-
ristische gebieden.
ECPAT International, waarvan Defence for Children - ECPAT de 
Nederlandse vertegenwoordiger is, won in 2012 twee prijzen: 
de Gold Standard Award voor de gezamenlijke campagne met 
The Body Shop ‘STOP seksuele uitbuiting van kinderen en  
jongeren’ en de Asia Democracy and Human Rights Award  
vanwege het vooraanstaande en toonaangevende mondiale 
netwerk dat zich inzet voor de beëindiging van seksuele uitbui-
ting van kinderen. 

Defence for Girls
Het Defence for Girls-initiatief van Defence for Children - ECPAT 
maakt deel uit van het Girl Power Programma (2011-2015)  
van de Child Rights Alliance, die bestaat uit Plan Nederland,  
Child Helpline International, Defence for Children - ECPAT,  
Free Press Unlimited, International Child Development 
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Initiatives en Women Win. Met dit programma werkt de allian-
tie aan structurele verbetering van de positie van meisjes en 
jonge vrouwen in tien ontwikkelingslanden: Bangladesh, 
Bolivia, Ethiopië, Ghana, liberia, Nepal, Nicaragua, Pakistan, 
Sierra leone en Zambia. Onderwijskansen, economische en 
sociaalpolitieke 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). 
Defence for Children - ECPAT ondersteunt de projecten van zes 
partnerorganisaties in de Girl Power landenprogramma’s van 
Ethiopië, Ghana, liberia, Sierra leone en Zambia. De partner-
projecten focussen op de bestrijding van geweld tegen meisjes 
en jonge vrouwen. In 2012 zijn 32.350 meisjes en jonge vrou-
wen bereikt door voorlichting, begeleiding, sociaaljuridische 
hulp, life skills-trainingen, workshops, Girls Clubs, Child Rights 
Clubs, sportactiviteiten, beurzen en beroepsvaardighedentrai-
ningen. Daarnaast is gewerkt aan bewustzijnsbevordering, 
beleidsbeïnvloeding en versterking van het maatschappelijk 
middenveld.

Actuele ontwikkelingen
Defence for Children heeft al verschillende malen haar zorgen 
kenbaar gemaakt over de gevolgen van de aangekondigde 
bezuinigingen voor kinderen in Nederland en andere landen. 
Defence for Children heeft een belangrijke rol te vervullen in 
het blijven opkomen voor kinderen. Daarom ook zal Defence 
for Children zich inzetten om, ondanks de bezuinigingen, haar 
eigen werk op hetzelfde niveau te houden. Dat zal een extra 
inspanning vragen. Defence for Children prijst zich dan ook 
gelukkig met haar samenwerkingspartners, waarmee zij al vele 
jaren het verschil kan maken voor kinderrechten in Nederland.

Met de flinke bezuinigingen waar het kabinet Rutte II op inzet 
neemt het belang van particuliere fondsenwervers zoals de 
Nationale Postcode loterij toe. De bijdrage van de loterij en 
haar deelnemers is uniek, want deze is niet alleen meerjarig, 
maar de goede doelen bepalen zelf ook de besteding ervan, 
op basis van hun expertise en hun eigen beleid. Het huidige 
kabinet heeft aangegeven het kansspelbeleid te willen moder-
niseren. Defence for Children hoopt dat de voorgestelde wijzi-
gingen in het kansspelbeleid de Postcode loterij voldoende 
ruimte geven om de succesvolle fondsenwerving op dit niveau 
voort te zetten. Want zonder de Postcode loterij en haar  
deelnemers zou Defence for Children een groot deel van  
haar initiatieven immers niet kunnen realiseren. 

Defence for Children heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
totstandkoming van de Kinderombudsman. In 2012 gaf de 
Kinderombudsman nadere invulling aan zijn taak.  
Defence for Children kan een significante rol spelen bij de  
versterking van de rol van de Kinderombudsman.

Nederland heeft het derde Facultatieve Protocol van het 
VN-Kinderrechtenverdrag, dat voorziet in een klachtenproce-
dure voor kinderen, nog niet geratificeerd. Hier, maar ook op 
andere gebieden, dreigt Nederland zijn internationale (voortrek-
kers)rol op het gebied van kinderrechten te verliezen. Zo bleek 
ook weer uit een aantal evaluaties en rapporten in 2012. 
Defence for Children heeft een belangrijke rol te vervullen in 
het blijven waken over de vervulling van de internationale  
kinderrechtenverplichtingen van Nederland.

Er zijn belangrijke wijzigingen in de corporate communicatie 
doorgevoerd en er is een nieuwe pay-off, Hart voor 
Kinderrechten. Beide zullen in de eerste helft van 2013 ook 
vorm krijgen op de nieuwe website. Hierbij komt ook de verbon-
denheid met het internationale ECPAT-netwerk en de internatio-
nale Defence for Children-beweging beter tot uitdrukking.

Defence for Children en de Universiteit leiden werken ieder 
vanuit hun eigen expertise op het gebied van kinderrechten 
steeds meer samen en voor de toekomst biedt deze samen-
werking nog vele mogelijkheden. Verschillende medewerkers 
van Defence for Children werken mee in de nieuwe master 
Jeugdrecht en de universiteit is medeafzender van het 
Handboek Internationaal Jeugdrecht. 

De bevordering van het recht van kinderen op toegang tot het 
recht blijft een belangrijke focus van Defence for Children in 
Nederland, alsook van de andere nationale secties van 
Defence for Children International. In 2012 is een plan  
ontwikkeld om samen te werken aan de versterking van de  
Child Defence Centers van de secties; een direct toegankelijke 
voorziening waar kinderen, jongeren en betrokken volwassenen 
aan kunnen kloppen. Onze aanvraag bij de Nationale Postcode 
loterij om dit plan uit te voeren, werd niet toegekend, maar 
ook in 2013 blijft het onze ambitie om bij te dragen aan de 
verdere ontwikkeling van deze unieke centra.

Veel van de werkzaamheden uit 2012 zullen doorlopen in 
2013. Onze agenda voor 2013 zal eveneens worden bepaald 
door actuele kinderrechtschendingen of politieke ontwikkelin-
gen op het gebied van kinderrechten.
In Hoofdstuk 4 vindt u een samenvatting van de belangrijkste 
activiteiten en doelstellingen voor 2013.

2012
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algemeen
Defence for Children zet zich in om de volledige naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag te 
bevorderen. Het uiteindelijke doel is dat het Verdrag de standaard wordt voor alle wet- en 
regelgeving aangaande kinderen. Eén manier om dit te bereiken is samenwerking binnen  
diverse kinderrechtencoalities in Nederland, zoals het Kinderrechtencollectief, Kinderen in Tel, 
het Platform Mensenrechteneducatie, het Breed Mensenrechtenoverleg en op Europees niveau, 
EuroChild. 

Eind 2012 verscheen de volledig herziene versie van het  
Handboek Internationaal Jeugdrecht, zowel in druk als digitaal.  
Een belangrijke mijlpaal voor Defence for Children als gezaghebbende 
kennisorganisatie. Verder stond 2012 in het teken van verschillende 
kinderrechtenrapportages. Het Kinderrechtencollectief publiceerde 
begin 2012 het rapport ‘Kinderrechten in Nederland 2008-2012. 
De vierde ngo-rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité’. In mei 
verscheen voor de vijfde keer het Jaarbericht Kinderrechten.  
Een nieuwe editie van het Databoek Kinderen in Tel kwam uit in juni,  
net als de Jongerenrapportage over de naleving van kinderrechten  
in Nederland.

Gemeenten zullen vanaf 2015 volledig verantwoordelijk zijn 
voor alle vormen van jeugdhulp in Nederland. De ontwikkelin-
gen in de stelselherziening jeugdzorg stonden daarom centraal 
bij de voorlichtingswerkzaamheden van het Kinderrechten-
collectief, waarvan Defence for Children voorzitter is.  
In 2012 is geïnvesteerd in voorlichting aan gemeenten en 
grondig onderzoek naar de ontwikkeling van een leercampagne 
over kinderrechten voor ambtenaren en professionals in de 
jeugdhulp. 

het kinderrechtencollectief
In 2012 trad War Child toe tot het Kinderrechtencollectief en 
vertrok Jantje Beton, waarmee het bestaat uit: UNICEF 
Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Augeo 
Foundation, Bernard van leer Foundation, Terre des Hommes, 
War Child, CG-Raad en NJR, met als adviseur het Nederlands 
Jeugdinstituut. Defence for Children is voorzitter en coördina-
tor van het Kinderrechtencollectief. Het Kinderrechtencollectief 
volgt de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in 
Nederland en rapporteert daarover aan het 
VN-Kinderrechtencomité. leidraad zijn daarbij de aanbevelin-
gen van het comité aan Nederland en de ngo-rapportage die in 
samenwerking met een brede achterban van kinder- en  
mensenrechtenorganisaties geschreven wordt.  
Het Kinderrechtencollectief voert lobby en geeft voorlichting 
over kinderrechten, dit laatste met name via de website  

www.kinderrechten.nl. Er zijn twee themawerkgroepen:  
de werkgroep Kindermishandeling en de werkgroep  
Kinderen in Tel. 

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van het 
Kinderrechtencollectief in 2012:

lobby

Ngo-rapportage
Begin 2012 verscheen de vijfjaarlijkse ngo-rapportage van het 
Kinderrechtencollectief met daarin een terugblik op de nale-
ving van kinderrechten en op de belangrijkste aanbevelingen 
om de rechtspositie van kinderen en jongeren in Nederland te 
verbeteren. Ruim tachtig organisaties hebben het rapport 
ondertekend. De (geactualiseerde) rapportage van het 
Kinderrechtencollectief en de Jongerenrapportage zullen naar 
verwachting in 2014 bij het VN-Kinderrechtencomité ingediend 
worden, ten behoeve van behandeling van het rapport van de 
Nederlandse overheid (namens het Koninkrijk) in Genève. 

RESulTATEN

 ∙ Maar liefst 82 organisaties hebben de conclusies uit het 
rapport onderschreven.

 ∙ Het rapport doet 149 aanbevelingen aan de politiek. De 
aanbevelingen zijn in een Vijftienpuntenplan samengevat.

tijdslijn: Handboek  
internationaal 
jeugdrecHt

Het Handboek internationaal jeugdrecht is het standaardwerk in nederland op het gebied van de rechten 
van het kind. in het najaar van 2012 is de volledige herziening van het Handboek voltooid. Het volledig 
actualiseren van het Handboek door een groot aantal deskundigen met het nationale en internationale beleid, 
regelgeving en jurisprudentie, is een omvangrijk meerjarenproject geweest.
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 ∙ De presentatie in 
Nieuwspoort in april 2012 van 
de ngo-rapportage van het 
Kinderrechtencollectief werd 
goed bezocht. 
 ∙ De ngo-rapportage is 
samen met een samenvatting 
van de aanbevelingen en het 
Vijftienpuntenplan aan de 
betrokken ministers gestuurd, 
aan alle Kamerleden, de 
Commissies van de Tweede 
Kamer, de grote gemeenten, de 
VNG, Bureaus Jeugdzorg, leden 
van het Kinderrechtencollectief, 
auteurs en deskundigen.

 ∙ Een digitale versie van de ngo-rapportage is aan alle 
gemeenten en de ondertekenende organisaties gestuurd.

 ∙ Een Engelstalige versie van het Vijftienpuntenplan is ver-
zonden naar diverse internationale instanties, zoals het 
Child Rights International Network en EuroChild.

 ∙ Er verschenen artikelen in onder meer de Telegraaf, Trouw, 
Nederlands Dagblad en onder andere BNR, NOS, Radio 1, 
het Jeugdjournaal, 7Days en de Wereldomroep besteedden 
aandacht aan het rapport.

lobby bij de overheid
Met de val van het Kabinet Rutte in april 2012 ontstond een 
nieuwe politieke situatie en richtte het Kinderrechtencollectief 
zijn pijlen op de verkiezingsprogramma’s van de politieke par-
tijen en het regeerakkoord. Het Kinderrechtencollectief ontwik-
kelde een Jeugdparagraaf - met een pleidooi voor een Minister 
voor Jeugd en het instellen van een kindeffectrapportage - en 
een troonrede voor de jeugd. Via diverse lobbybrieven aan de 
nieuw gekozen Kamerleden, (in)formateurs en de bewindslie-
den zijn kinderrechten goed onder de aandacht gebracht.  
Het Kinderrechtencollectief maakte duidelijk dat kwetsbare 
groepen kinderen niet de dupe mogen worden van dreigende 
bezuinigingen. 

RESulTATEN

 ∙ Een jeugdparagraaf die onder meer via de lijsttrekkers van 
de politieke partijen en de informateurs en formateurs is 
verspreid.

 ∙ Een brief aan de voorzitters van alle programmacommis-
sies met daarin de speerpunten voor een kindgericht 
beleid.

 ∙ Gesprekken met diverse politieke partijen.
 ∙ Een opiniestuk in het Nederlands Dagblad met daarin een 

pleidooi voor een Minister voor Jeugd, dat vervolgens door 
andere media, zoals www.nu.nl is opgepakt.

 ∙ De Kinderrechtentroonrede verscheen in het Tijdschrift 
Kindermishandeling.

Jongerenrapportage aan het VN-Kinderrechtencomité
Het Kinderrechtencollectief vindt het belangrijk dat de stem 
van jongeren gehoord wordt. Het ondersteunt daarom de NJR 
bij het opstellen van de Jongerenrapportage over 
Kinderrechten in Nederland. 

RESulTATEN

 ∙ Presentatie van de Jongerenrapportage, die gebaseerd is 
op een representatieve steekproef van 746 jongeren,  
71 hiervan bevonden zich in een kwetsbare positie.

Ambtelijk overleg
Het Kinderrechtencollectief heeft in 2012 kritisch, maar posi-
tief, overlegd met de overheid in het kader van de Nederlandse 
conceptrapportage aan het VN-Kinderrechtencomité. Dit heeft 
geleid tot nader contact en uitwisseling tussen de organisaties 
van het Kinderrechtencollectief en ambtenaren bij de 
Ministeries, zoals Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid 
Welzijn en Sport, Immigratie en Asiel, en Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 

RESulTATEN

 ∙ Consultatiegesprekken met ambtenaren bij het Ministerie 
van VWS, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en 
andere departementen.

 ∙ Gelegenheid voor het Kinderrechtencollectief om een  
(informele) reactie te geven op het concept- 
overheidsrapport.

voorlichting

algemeen
Op de website www.kinderrechten.nl is informatie te vinden 
over kinderrechten, voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Er komen hier ook vragen binnen over kinderrechten en kinder-
rechtenschendingen, die indien dat nodig is, juridisch afgehan-
deld worden door de Kinderrechtenhelpdesk. In 2012 is de 
website uitgebreid met de digitale module van het volledig  
herziene Handboek Internationaal Jeugdrecht. 

RESulTATEN

 ∙ In 2012 was het totaal aantal bezoekers van de website 
115.462. Het gemiddeld totaal aantal bezoekers per 
maand was 9.622 (juli 5.332 – november 13.988).

 ∙ Het aantal unieke bezoekers was 73.359. Het gemiddeld 
aantal unieke bezoekers per maand was 6.113  
(juli 2.835 – november 8.995).

2005

November 2005. Het Handboek internationaal jeugdrecht wordt gepubliceerd door  
ars aequi. de recensies in de vakbladen zijn positief. naast het Handboek verschenen 
er nog twee bundels: de jurisprudentiebundel 1988-2005 en de Wetseditie 2005-2007. 
om de beschikbare informatie in het Handboek internationaal jeugdrecht actueel te 
houden, worden via de website www.kinderrechten.nl berichten over veranderingen in 
de wetgeving, nieuwe jurisprudentie, ratificaties van verdragen, literatuur en andere 
relevante ontwikkelingen ter beschikking gesteld aan de gebruikers van het Handboek. 
deze berichten worden maandelijks geplaatst op een weblog.

2012. ngo-rapportage
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handboek internationaal Jeugdrecht
Het Handboek Internationaal Jeugdrecht is het standaardwerk 
in Nederland op het gebied van de rechten van het kind. Het 
Handboek is digitaal beschikbaar gesteld via contentintegratie-
systemen, waarbij met geavanceerde zoekdiensten directe  
toegang wordt verschaft tot alle relevante (vak)informatie.  
Het Handboek en de actuele aanvullingen zijn daarmee voor 
professionals, juristen en niet-juristen, permanent (en koste-
loos) beschikbaar.
Het Handboek is door Defence for Children uitgegeven in eigen 
beheer, mede dankzij de subsidie van het Ministerie van VWS 
voor het Kinderrechtencollectief. 

RESulTATEN

 ∙ Het Handboek Internationaal Jeugdrecht, tweede volledig 
herziene versie.

 ∙ Digitaal eenvoudig toegang tot de volledige tekst van het 
Handboek Internationaal Jeugdrecht via  
www.kinderrechten.nl en via www.defenceforchildren.nl, 
inclusief een trefwoordenzoekfunctie en digitaal bladeren.

 ∙ Via Rechtsorde en legal Intelligence bereikt het Handboek 
alle juridische professionals via juridische databanken en 
zoekfuncties.

 ∙ Het Handboek Internationaal Jeugdrecht is in samenwer-
king met de Universiteit leiden uitgebracht en vormt ver-
plicht studiemateriaal van de masteropleiding Jeugdrecht 
van de Universiteit leiden. 

cursussen en voorlichting kinderrechten
In de klankbordgroep voor de stelselwijziging jeugdzorg werd 
duidelijk dat kennis van het VN-Kinderrechtenverdrag en van 
kinderrechten in het algemeen niet tot nauwelijks aanwezig is 
bij de gemeenten. De wet (in concept) haalt het 
VN-Kinderrechtenverdrag aan en baseert hierop diverse artike-
len, maar er wordt niet uitgelegd wat het bijvoorbeeld vanuit 
het kinderrechtenperspectief betekent dat het huidige recht op 
zorg door een algemene zorgplicht van gemeenten vervangen 
wordt. Beleidsmakers in gemeenten dienen dit te weten en 
moeten ook bekend raken met de basisbeginselen van het 
VN-Kinderrechtenverdrag en de specifieke verdragsbepalingen. 

Het Kinderrechtencollectief is in 2012 begonnen met het 
opzetten van een campagne om bekendheid te geven aan de 
rechten van kinderen en de verplichtingen van lokale overhe-
den zoals die voortvloeien uit het VN-Kinderrechtenverdrag. 

RESulTATEN

 ∙ Deelname door het Kinderrechtencollectief aan diverse  
bijeenkomsten van de klankbordgroep stelselwijziging 
jeugdzorg van het Ministerie van VWS.

 ∙ Gesprekken met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en consultatie van de gemeenten leiden, 

Hengelo, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Westland, 
Den Haag en Stichtse Vecht over de stelselwijziging in  
relatie tot kinderrechten.

 ∙ Conclusie: er is behoefte aan inspirerend, motiverend,  
prikkelend digitaal voorlichtingsmateriaal met herkenbare 
praktijkvoorbeelden.

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 bestond in 2012 uit Defence for 
Children, UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels 
Nederland, Jantje Beton, Bernard van leer Foundation en 
Johanna KinderFonds en opereerde onder het 
Kinderrechtencollectief. Het Verwey-Jonker Instituut is verant-
woordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Defence for 
Children is, mede als coördinator, verantwoordelijk voor de 
campagne. Het Verwey-Jonker Instituut verzamelt de gegevens 
voor twaalf indicatoren die gebaseerd zijn op het 
VN-Kinderrechtenverdrag, zoals speelruimte, kindermishande-
ling, achterstandsleerlingen, jeugdwerkloosheid, kinderen in 
uitkeringsgezinnen, tienermoeders, kinderen en jongeren bin-
nen de jeugdzorg, kindersterfte en jeugdcriminaliteit.  
De ontwikkelingen in de jeugdzorg stonden centraal in het 
Databoek 2012. Doel is om alle betrokkenen bij het jeugdbe-
leid inzicht te geven in hoe het is gesteld met de rechten van 
kinderen op lokaal niveau en hen tot een dialoog te inspireren.

April 2009. drie jaar na de publicatie van het handboek 
blijkt er behoefte te zijn aan een herziene druk. in opdracht 
van het kinderrechtencollectief gaat defence for children 
aan de slag met het plannen van een geactualiseerde versie 
van het omvangrijke Handboek internationaal jeugdrecht. 
diverse auteurs wordt gevraagd de teksten te beoordelen en 
te herschrijven waar nodig. sommige onderdelen blijken in de 
huidige opzet lastig te herzien en dus wordt er voor gekozen om 
deze niet te herzien, maar geheel te herschrijven. 

December 2010. externe deskundigen wordt gevraagd 
om te helpen bij het herschrijven van paragrafen 
waarover de medewerkers van defence for children niet 
voldoende kennis hebben, zoals voor het hoofdstuk 
over internationaal familierecht. ook wordt aan 
diverse deskundigen gevraagd om mee te lezen met 
de conceptteksten van het handboek, waarmee wordt 
gewaarborgd dat het boek inhoudelijk correct is en 
niets ontbreekt. 

2012. aanbieding jaarbericht.
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RESulTATEN

 ∙ De landelijke pers (NRC, de Volkskrant, Telegraaf, AD, 
Trouw), diverse regionale kranten, NOS-journaal, 
Jeugdjournaal en het radionieuws (onder meer Radio 1) 
besteedden ruim aandacht aan de publicatie. 

 ∙ Het persbericht over het Databoek leverde veel vragen op 
over de data uit het boek. 

 ∙ Het Databoek is opgestuurd aan alle colleges B&W, 
gemeenteraden, betrokken ministers, fractievoorzitters van 
de politieke partijen in de Tweede Kamer, jongerenpartijen, 
gedeputeerden jeugd, IPO en VNG en alle relevante kinder-
organisaties. In de begeleidende brief werden de belang-
rijkste conclusies uit het onderzoek toegelicht.

 ∙ Een social mediacampagne onder leiding van  
Defence for Children.

Jaarbericht kinderrechten 2012
Jaarlijks brengen UNICEF Nederland en Defence for Children 
het Jaarbericht Kinderrechten uit, waarin vijf thema’s centraal 
staan: jeugdstrafrecht, uitbuiting van kinderen, kindermishan-
deling, vreemdelingenrecht en jeugdzorg, met een terugblik op 
het overheidsbeleid in het voorgaande jaar. Deskundigen 
geven een cijfer en formuleren op elk thema aanbevelingen. 
Kinderen reageren op de stellingen via een enquête. Het 
Jaarbericht Kinderrechten 2012 laat opvallende cijfers zien 
over het aantal kinderen in de gesloten jeugdzorg en over 
gezinshereniging. In 2011 zijn 45% meer kinderen in de geslo-
ten jeugdzorg geplaatst dan in 2010. In het afgelopen jaar zijn 
5.192 aanvragen van kinderen in het buitenland die zich willen 
herenigen met hun ouder(s) in Nederland afgewezen, een  
stijging van tien procent ten opzichte van 2010. Een groot pro-
bleem vormt het ontbreken van cijfers bij de thema’s jeugdzorg 
en kindermishandeling. 

RESulTATEN

 ∙ Het Jaarbericht Kinderrechten verschijnt voor de vijfde keer.
 ∙ De commissie Jeugd van de Tweede Kamer heeft de 

staatssecretaris van VWS gevraagd om te komen met een 
reactie op de inhoud van het Jaarbericht. Het Jaarbericht 
stond op de agenda van de Commissie Jeugd en de 
Commissie Veiligheid en Justitie.

 ∙ Het Jaarbericht Kinderrechten 2012 bleek een belangrijke 
informatiebron voor de Kinderombudsman bij het uitbren-
gen van de Kinderrechtenmonitor. 

 ∙ Via het artikel ‘Rechten kinderen in de knel’ op 26 juni 
2012 in alle GPD-kranten, is landelijk aandacht gegene-
reerd voor de conclusies uit het rapport.

 ∙ Het Ministerie van VWS schreef, mede namens de 
Ministeries van Veiligheid en Justitie en Immigratie en 
Asiel, een brief aan de Tweede Kamer in reactie op de  
conclusies uit het Jaarbericht.

 ∙ Zevenhonderd exemplaren van het Jaarbericht zijn door 

Defence for Children en UNICEF verstuurd, onder andere 
naar alle Tweede Kamerleden.

overige activiteiten
 ∙ lobby voor kinderrechteneducatie in het mensenrechtenon-

derwijs via Platform Mensenrechteneducatie.
 ∙ Coördinatie van de bijdragen van Defence for Children aan 

diverse mensenrechtenrapportages. Vertegenwoordiging 
van Defence for Children in het Europese platform 
EuroChild, met een agenda die gericht is op het inbrengen 
van kinderrechten in het beleid van de Europees Unie.

 ∙ Aansluiting bij de brede coalitie van kinderrechtenorganisa-
ties die zich inzet voor de rechten van kinderen in het 
Nederlandse internationale samenwerkingsbeleid.

 ∙ Organisatie van de kinderrechtenstudiereis naar Israël en 
Palestina, waaraan jongerenvertegenwoordigers van de 
politieke partijen deelnamen.

 ∙ Defence for Children was in 2012 nauw betrokken bij het 
onderzoek naar de rechten van kinderen met een handicap, 
in het kader van Kinderen in Tel.

Januari 2012. aan het handboek hebben meer dan 
dertig mensen meegeschreven. om de tekst uniform 
te maken is een intensieve eindredactie nodig. 
aangezien sommige paragrafen enige tijd geleden 
zijn herschreven, wordt er tijdens deze eindredactie 
gelijk gekeken of er in de tussentijd nog wijzigingen 
zijn geweest die in het handboek opgenomen 
moeten worden. er wordt besloten om het handboek 
in eigen beheer uit te geven. 

Augustus 2012. behalve dat het Handboek 
internationaal jeugdrecht in papieren versie wordt 
uitgegeven, komt de tekst ook digitaal beschikbaar 
op de website. de tekst wordt gedigitaliseerd 
en beschikbaar gemaakt voor de websites van 
defenceforchildren.nl en van kinderrechten.nl.  
op deze manier kunnen gebruikers van de website 
digitaal 'bladeren' in een pdf-versie van het boek 
en zoeken op trefwoorden. 

November 2012. Het eerste 
exemplaar van het Handboek 
internationaal jeugdrecht 
wordt in ontvangst genomen 
door ton liefaard, hoogleraar 
kinderrechten aan de 
universiteit leiden uit handen 
van aloys van rest, directeur 
defence for children. 

2012. aanbieding Handboek internationaal jeugdrecht.
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Jeugdzorg 
Defence for Children komt op voor de rechten van kinderen die te maken krijgen met 
familierecht, jeugdzorg en jeugdbescherming. Bijzondere aandacht is er voor de rechtspositie en 
veiligheid van kinderen in het gezin, pleeggezinnen en jeugdzorginstellingen. Defence for Children 
maakt zich bovendien sterk voor een betere naleving van het recht op zorg en bescherming van 
extra kwetsbare kinderen, zoals slachtoffers van kindermishandeling en kinderen en jongeren in 
gesloten jeugdzorginstellingen. Daarbij gaat de aandacht met name uit naar Nederland, maar 
Defence for Children werkt ook samen met gelijkgestemde organisaties in andere landen om 
daar de naleving van kinderrechten voor deze groepen kinderen te helpen versterken.  
Defence for Children was op deze thema’s in 2012 actief in Georgië, Oekraïne, Bulgarije  
en Kosovo. 

In 2012 is vooral ingezet om via politieke lobby het jeugdzorgbeleid 
in Nederland te beïnvloeden. Defence for Children bemoeide zich 
in 2012 - gevraagd en ongevraagd - met de ontwikkelingen in de 
jeugdzorg. Zo gaf Defence for Children in oktober op verzoek van de 
ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en 
Justitie een kinderrechtelijke reactie op het conceptwetsvoorstel voor 
de nieuwe Jeugdwet. Daarnaast reageerde Defence for Children op 
de plannen voor de stelselherziening jeugdzorg.

stelselherziening Jeugdzorg 
Voor Defence for Children stond de lobby voor verbetering van 
de naleving van de rechten van kinderen die te maken hebben 
met jeugdzorg in het teken van de stelselherziening jeugdzorg. 
De stelselherziening biedt volgens Defence for Children kan-
sen voor gemeenten om daadwerkelijk een integraal jeugdbe-
leid te gaan voeren. Tegelijkertijd maakt Defence for Children 
zich grote zorgen over de gevolgen van de huidige plannen voor 
de kinderen die jeugdzorg nodig hebben. De zorgen betreffen 
op grote lijnen: de beschikbaarheid van de jeugdzorg, de kwali-
teit van en het toezicht op de jeugdzorg en de rechtspositie 
van kinderen in de jeugdzorg.

RESulTATEN

 ∙ Deelname aan diverse overleggen over de stelselherzie-
ning, waaronder een door het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestelde 
klankbordgroep.

 ∙ Reactie op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet.
 ∙ Een hoofdstuk in het boek ‘Q4C, Clienten actief met de 

kwaliteit van zorg’ over de Q4C-Kwaliteitsstandaarden 
Jeugdzorg en de Internationale Richtlijnen voor kinderen  
in alternatieve zorg. 

deelname aan better care network
In 2012 heeft Defence for Children zich opnieuw aangesloten 
bij het Better Care Network, het netwerk van organisaties die 
hulp bieden aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg.  
Het doel van het Better Care Network is om via samenwerking 
tussen organisaties de hulp aan deze kinderen te verbeteren. 
Defence for Children neemt deel aan de lobbygroep die de 
rechten van kinderen in alternatieve zorg beter onder de aan-
dacht wil brengen van beleidsmakers, politiek en jeugdzorg- en 
ontwikkelingsorganisaties.

gesloten Jeugdzorg
In de Nederlandse wet is vastgelegd dat uithuisplaatsing in 
een gesloten jeugdzorginstelling moet worden gezien als ulti-
mum remedium. Defence for Children zou in de praktijk willen 
zien dat het ook als zodanig wordt toegepast, want zij vindt dat 
er nog steeds te veel kinderen in gesloten jeugdzorginstellin-
gen worden geplaatst, die daar eigenlijk niet thuishoren. 
Defence for Children heeft haar zorgpunten hierover in 2012 
aangekaart bij beleidsmakers op de Ministeries van Veiligheid 
en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bij Tweede 
Kamerleden. 

alternatieven voor gesloten Jeugdzorg
Defence for Children heeft in 2012 in kaart gebracht of meer 
alternatieven voor gesloten jeugdzorg gewenst zijn en welke 



tijdslijn: 
kinderrecHten als  
basis voor jeugdzorg

de bemoeienis van defence for children met de jeugdzorg is in de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. 
vooral de laatste jaren wordt stevig ingezet en lobby gevoerd om zorgpunten onder de aandacht te brengen. 
een constante daarbij is het reageren op wetsvoorstellen: de visie en standpunten van defence for children 
hebben verschillende wetgevingstrajecten mogen beïnvloeden. dat de mening van defence for children daarin 
gewaardeerd wordt, blijkt uit het verzoek dat defence for children in juli 2012 ontving van de staatssecretaris 
van volksgezondheid, Welzijn en sport en de minister van veiligheid en justitie om een reactie te geven op 
het conceptwetsvoorstel jeugdwet. defence for children greep deze uitnodiging met beide handen aan en 
bestudeerde de wettekst vanuit kinderrechtenperspectief. in de reactie geeft defence for children advies 
over kwaliteit, inspraak en participatie, klachtrecht, gegevensuitwisseling en privacy. daarnaast gaat zij in op 
de betekenis van de jeugdwet voor diverse groepen kwetsbare kinderen en besteedt ze ruim aandacht aan 
gesloten jeugdzorg. de reactie van defence for children is meegenomen in de herziening van de conceptwet. 
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knelpunten er in de praktijk worden ervaren in de toepassing 
van bestaande alternatieven. Met de resultaten van deze  
verkenning gaat Defence for Children in 2013 meer aandacht 
vragen voor de inzet van alternatieven, waarmee kan worden 
voorkomen dat minderjarigen uit huis worden geplaatst in 
gesloten instellingen. 

rechtspositie minderJarigen in gesloten 
Jeugdzorg
In de reactie op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet besteedde 
Defence for Children bijzondere aandacht aan de rechtspositie 
van minderjarigen die in gesloten jeugdzorginstellingen zijn 
geplaatst. Een punt van zorg betreft de regelgeving voor  
jeugdigen die op verschillende titels in geslotenheid (gesloten 
jeugdhulp, psychiatrie en jeugdstrafrecht) verblijven. Defence 
for Children vindt dat de aparte regelgeving meer op een lijn 
moeten worden gebracht dan nu het geval is. Zo kan namelijk 
worden voorkomen dat de rechtspositie van de kinderen en 
jongeren in de verschillende instellingen te veel van elkaar ver-
schilt, zonder dat daarvoor een goede rechtvaardiging bestaat. 
Alhoewel door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en Veiligheid en Justitie eind 2012 werd aangegeven dat 
de harmonisatie niet voor het ingaan van de nieuwe Jeugdwet 
plaats zal vinden, zal Defence for Children in 2013 aandacht 
blijven vragen voor het belang hiervan. 
In 2012 verzamelde Defence for Children opnieuw de huisre-
gels van alle gesloten jeugdzorginstellingen om voor een 
tweede keer te beoordelen of ze qua inhoud en vorm voldoen 
aan de vereisten die het VN-Kinderrechtenverdrag en andere 
internationale regelgeving stellen. De resultaten van deze 
toets worden in 2013 bekend gemaakt. 

RESulTATEN

 ∙ Reactie op het conceptwetsvoorstel Jeugdwet.
 ∙ Organisatie van het NJCM-seminar ‘Opsluiting van jeugdi-

gen en hun recht op behandeling’ en van de boekpresenta-
tie: ‘Kindvriendelijke opsluiting. Gesloten plaatsing van 
jeugdigen in het licht van mensenrechten’.

oekraïne: tussen Jeugdzorg en 
Jeugdstrafrecht
In december 2009 startte Defence for Children samen met de 
Oekraïense organisatie All-Ukrainian Foundation for Children’s 
Rights (AUFCR) een project in Oekraïne. Dit project werd eind 
2012 afgerond. Het project richtte zich op de bescherming van 
de rechten van kinderen die een strafbaar feit hebben 
gepleegd maar vanwege hun jonge leeftijd niet strafrechtelijk 
vervolgd kunnen worden. Deze groep kinderen werd opgevan-
gen in gesloten instellingen. Er is een voorstel geschreven 
voor verbetering van de huidige wetgeving rondom deze kinde-
ren. Een speciale werkgroep gaat zich in 2013 sterk maken 
voor de invoering van dit wetswijzigingsvoorstel in Oekraïne.

Daarnaast richtte het project zich op de hervorming van het 
bestaande systeem van gesloten instellingen. In 2012 is de 
pilot afgerond die zich richtte op de invoering van een nieuwe 
methodiek. 

RESulTATEN

 ∙ Training manual.
 ∙ Workshops in Oekraïne.
 ∙ Uitwisselingsbijeenkomsten in Nederland en Oekraïne.
 ∙ Beschrijving methodiek voor de instellingen.
 ∙ Conceptwetsvoorstel.

oekraïne: ontwikkeling child 
support centers
Samen met de Oekraïense All-Ukrainian Foundation for 
Children’s Rights (AUFCR) heeft Defence for Children in 2012 
een nieuw project opgezet. Doel is om de Oekraïense overheid 
te helpen om in drie regio’s Child Support Centers voor ambu-
lante hulpverlening aan kinderen en gezinnen op te zetten.  
Het project moet een bijdrage leveren aan de opbouw en her-
vorming van het systeem van kinderbescherming en jeugdzorg 
in Oekraïne en gaat in 2013 van start. 

zorgleerlingen
Defence for Children en Stichting Kinderpostzegels Nederland 
voeren gezamenlijk lobby voor de belangen van zorgleerlingen 
(kinderen en jongeren tot 18 jaar met leer- of gedragsproble-
men in het regulier of speciaal onderwijs die een specifieke 
aanpak of extra hulp nodig hebben). De aandacht was vooral 
gericht op het Wetsvoorstel passend onderwijs en de positie 
van zorgleerlingen in de stelselwijziging van de jeugdzorg.  
De organisaties hebben tijdens de behandeling van het wets-
voorstel Passend Onderwijs in de Tweede en Eerste Kamer 
aandacht gevraagd voor de rechten van zorgleerlingen en in 
het bijzonder het recht op individuele en collectieve 
participatie.

RESulTAAT

 ∙ Inspraak en participatie voor leerlingen en ouders worden 
vastgelegd in de plannen van de samenwerkingsverbanden 
van scholen in het passend onderwijs.

2005. Wet op de jeugdzorg 
treedt in werking.

Februari 2006. defence for children publiceert resultaten 
van de quick-scan naar de toegang tot jeugdzorg voor 
ongedocumenteerde kinderen. defence for children werkt mee  
aan de totstandkoming van de Quality 4 Children standards for  
out-of-home-care.

December 2006. defence for children maakt een speciaal  
katern bij het tijdschrift voor de rechten van het kind:  
‘jeugdzorg volgens het vn-kinderrechtenverdrag’. 

2007. defence for children volgt 
nauwlettend de totstandkoming van 
het wetsvoorstel gesloten jeugdzorg, 
aangezien dit belangrijke gevolgen 
heeft voor de rechtspositie van 
minderjarigen die te maken krijgen  
met gesloten jeugdzorg. 
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kindermishandeling
Defence for Children vindt dat geen enkel kind slachtoffer  
mag worden van kindermishandeling. Toch worden nog te veel  
kinderen in Nederland en wereldwijd slachtoffer van kindermis-
handeling. Defence for Children zet zich daarom in voor de  
preventie van geweld tegen kinderen thuis en in instellingen. 
Ook komt Defence for Children op voor de rechten van kinde-
ren die slachtoffer zijn van kindermishandeling en zet zich in 
om hun recht op passende zorg te verwezenlijken. 

In 2012 heeft Defence for Children haar lobbyactiviteiten in  
de Tweede Kamer afgestemd met samenwerkingspartners 
Stichting Kinderpostzegels Nederland, Bernard van leer 
Foundation en Augeo Foundation en waar mogelijk samen 
gesprekken met Tweede Kamerleden gevoerd. De organisaties 
vormen samen ook de werkgroep Kindermishandeling van het 
Kinderrechtencollectief. 

RESulTATEN:

 ∙ In de Taskforce Kindermishandeling is een deskundige met 
kennis en expertise op het terrein van kinderen met een 
handicap en kindermishandeling aangesteld.

 ∙ De wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermis-
handeling zal ook gaan gelden voor de medewerkers van 
het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). 

positie minderJarige slachtoffers
Defence for Children wil dat de juridische procedures voor min-
derjarige slachtoffers van kindermishandeling kindvriendelijker 
worden en dat de rechtspositie van minderjarige slachtoffers 
verbetert. Defence for Children speelde een belangrijke rol bij 
de totstandkoming van de verruiming van het spreekrecht voor 
minderjarige slachtoffers. In 2012 vond de behandeling van 
het wetsvoorstel uitbreiding kringgerechtigden spreekrecht 
voor slachtoffers en nabestaanden in de Tweede Kamer 
plaats. Het wetsvoorstel werd kamerbreed gedragen en is aan-
genomen. Met deze wet worden de belangen van jonge slacht-
offers in zedenzaken beter geborgd en wordt hun positie ver-
sterkt: ouders van slachtoffers krijgen een eigen spreekrecht 
en mogen daarnaast hun kinderen jonger dan twaalf jaar verte-
genwoordigen in de uitoefening van hun spreekrecht.

RESulTAAT:

 ∙ Een wetswijziging zorgt er voor dat ouders van slachtoffers 
van ernstige misdrijven (zoals seksueel misbruik van  
kinderen) een eigen spreekrecht krijgen en daarnaast hun 
kinderen jonger dan twaalf jaar mogen vertegenwoordigen 
in de uitoefening van hun spreekrecht. 

perspectief van kinderen en 
Jongeren op geweld, veiligheid en 
kindermishandeling
Het gezin, de familie, een pleeggezin of een gezinsvervangend 
tehuis bieden vaak niet de veiligheid, zorg en bescherming die 
een kind nodig heeft. Defence for Children vindt het belangrijk 
dat er meer aandacht is voor de stem van de kinderen en jon-
geren die te maken hebben met geweld door mensen in hun 
naaste omgeving. 

‘luister Je wel?’
Samen met de Britse jeugdzorgorganisatie Barnardo’s en de 
Bulgaarse organisatie Animus maakte Defence for Children in 
2012 het boekje en de folder ‘luister je wel?’. Het boekje en 
de folder zijn bedoeld om jeugdzorgprofessionals en studenten 
in de beroepsopleidingen voor de jeugdzorg er op te wijzen hoe 
belangrijk het is om kinderen en jongeren te betrekken en te 
luisteren naar wat zij te vertellen hebben als zij thuis of in de 
instelling geweld hebben meegemaakt. Het boekje en de folder 
zijn gebaseerd op de uitkomsten van de workshops en indivi-
duele gesprekken met kinderen in de drie betrokken landen.

De organisaties werkten hiervoor samen met het Kinder- en 
Jeugdtraumacentrum Haarlem. Dit project vond plaats in het 
kader van het Daphne III-programma van de Europese 
Commissie.

RESulTAAT:

 ∙ Boekje en folder 'luister je wel?', die in 2013 onder  
professionals en studenten verspreid zullen worden.

Februari 2008. defence for 
children brengt advies uit over het 
conceptwetsvoorstel herziening 
kinderbeschermingsmaatregelen 
en vraagt aandacht voor het actief 
betrekken van minderjarigen in 
kinderbeschermingsprocedures.

April 2009. naar aanleiding van een 
brandbrief van jeugdrechtadvocaten uit 
rotterdam over het toenemende aantal 
uithuisplaatsingen van kinderen wordt op 24 
april een congres georganiseerd met als doel 
tot een constructieve oplossing te komen 
voor de problemen binnen de jeugdzorg. 
defence for children was aanwezig en leverde 
een bijdrage aan het debat.

September 2009. bij de evaluatie 
van de Wet op de jeugdzorg is 
door de onderzoekers nauwelijks 
aandacht besteed aan de mening 
van jongeren over jeugdzorg. 
defence for children start daarom 
in september een enquête onder 
kinderen en jongeren over de 
jeugdzorg. 

2008 2009 2009
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georgië: verbetering van de aanpak 
van kindermishandeling
In 2012 werd het project in Georgië ter versterking van de aan-
pak van kindermishandeling afgerond. Defence for Children 
werkte hierin samen met de organisatie Public Health and 
Medicine Development Georgia (PHMDF). Dit project werd  
gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken in het kader van het Matra-programma, met aanvullende 
bijdragen van The Body Shop Foundation en UNICEF Georgië. 
PHMDF heeft in 2012 financiering gekregen van de Europese 
Commissie voor twee projecten om daarmee voort te gaan op 
de ingeslagen weg.

RESulTATEN

 ∙ Een syllabus over kindermishandeling voor studenten.
 ∙ lesmateriaal over kindermishandeling en het horen van 

kinderen over seksueel misbruik en mishandeling voor de 
politieacademie.

 ∙ Vertaling naar het Georgisch en druk van De Horizon-
methodiek (handleiding voor therapeuten en werkboeken 
voor ouders en kinderen) van het Kinder- en 
Jeugdtraumacentrum Haarlem. 

 ∙ Vertaling in het Georgisch van tests voor gebruik in het  
psychologisch onderzoek van kinderen.

2012

Maart 2010. de antwoorden van 230 jongeren zijn 
verwerkt in het rapport ‘dat ze je naam kennen’, 
dat wordt overhandigd aan de voorzitter van de 
vaste kamercommissie voor jeugd en gezin. 

Mei 2010. in het eindrapport van de werkgroep 
toekomstverkenning jeugdzorg is een aantal 
aanbevelingen uit het rapport ‘dat ze je naam 
kennen’ terug te vinden. 

2011. defence for children neemt op verzoek van het Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en sport 
plaats in de klankbordgroep voor cliëntenorganisaties om met het vn-kinderrechtenverdrag en andere 
internationale regelgeving in de hand mee te praten over de transitie en de Wet zorg voor jeugd. 

2012. defence for children uit haar zorgen over de stelselherziening in de 
klankbordgroep voor cliëntenorganisaties en bij tweede kamerleden.

Oktober 2012. defence for children brengt advies uit over het conceptwetsvoorstel 
jeugdwet. 
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Jeugdstrafrecht

Defence for Children komt op voor de rechten van kinderen die in aanraking komen met politie 
en justitie. Het is belangrijk dat in het jeugdstrafrecht rekening wordt gehouden met leeftijd en 
ontwikkelingsniveau van het kind. Dat betekent dat in alle zaken een pedagogische aanpak 
voorop dient te staan. Vrijheidsbeneming kan alleen worden toegepast als het niet anders kan 
en zo kort mogelijk. Bijzondere aandacht is gericht op de veiligheid van kinderen in gesloten 
jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Deze uitgangspunten vormen de basis van 
de lobby die Defence for Children al jaren voert en van de trainingen die zij rond dit thema geeft 
aan verschillende groepen professionals. 

In 2012 is vooral ingezet om via politieke lobby het 
jeugdstrafrechtbeleid in Nederland te beïnvloeden.  
Defence for Children bemoeide zich in 2012 - gevraagd en 
ongevraagd - met de ontwikkelingen in het jeugdstrafrecht. 
Zo reageerde Defence for Children op de plannen voor het 
adolescentenstrafrecht. Daarnaast ging veel aandacht uit naar 
thema’s rond de privacybescherming van jongeren en werd een 
kinderrechtenreis naar Israël en Palestina georganiseerd.

2012 was ook het jaar waarin Defence for Children een  
jongerenonderzoeksteam heeft opgezet met jongeren die veel 
ervaring hebben met gesloten jeugdzorg of jeugdstrafrecht.  
Zij deden onderzoek naar de beleving van veiligheid en geweld 
onder jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Dit jongerenteam 
zal Defence for Children de komende jaren steunen om kinder-
rechten beter verankerd te krijgen in de gesloten jeugdzorg en 
het jeugdstrafrecht.

rechtspositie van minderJarigen in 
politiecellen
Op basis van de resultaten van het onderzoeksrapport dat 
Defence for Children in 2011 heeft uitgebracht over de rechts-
positie van minderjarigen in politiecellen is in 2012 lobby 
gevoerd voor verkorting van de maximumperiode die een  
minderjarige kan doorbrengen in een politiecel en voor verbete-
ring van de rechtspositie van minderjarigen tijdens het verblijf 
in de politiecel. Het onderwerp kreeg in 2012 ruim aandacht 
van Kamerleden, beleidsmakers en relevante professionals en 
organisaties uit het veld. Minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie verwees in juli in een brief aan de Tweede Kamer naar 
het rapport en onderstreepte het belang van het voeren van 
een kindgericht beleid ten aanzien van minderjarige verdachten. 
Ook uit het veld ontving Defence for Children diverse reacties. 
Zo schreven de portefeuillehouders jeugd en arrestantenzorg 
van de Raad voor Korpschefs van de Politie een brief aan 
Defence for Children waarin de korpschefs onderschrijven dat 

een zorgvuldige behandeling van minderjarigen voorop moet 
staan. Toegezegd werd dat de politie zal bekijken of er een 
aparte richtlijn kan worden opgesteld voor minderjarigen.  
Die richtlijn wordt inmiddels door een speciaal ingestelde  
werkgroep ontwikkeld. Ook het Openbaar Ministerie heeft naar 
aanleiding van het rapport toegezegd om de procedure ten 
aanzien van toetsing van de inverzekeringstelling in zaken van 
minderjarigen te verbeteren. Het rapport werd in november 
2012 in de Tweede Kamer besproken. D’66 gaf aan met een 
initiatiefwetsvoorstel te zullen komen om de wettelijke termijn 
die minderjarigen in een politiecel kunnen verblijven te 
verkorten. 

RESulTATEN

 ∙ Een speciaal ingestelde werkgroep bij de politie ontwik-
kelde een richtlijn voor minderjarigen in de politiecel.

 ∙ Toezegging D’66 tot opstellen van een initiatiefwetsvoor-
stel over de maximale wettelijke termijn voor het verblijf 
van een minderjarige in een politiecel.

 ∙ Brede verspreiding van de folder over rechten van minder-
jarigen in voorarrest bij politiebureaus en advocaten.

 ∙ Een artikel over minderjarigen in politiecellen voor de  
bundel van het Nederlands Juristen Comité Mensenrechten 
(NJCM): ’Kindvriendelijke opsluiting. Gesloten plaatsing van 
jeugdigen in het licht van mensenrechten’.

 ∙ Diverse reacties van professionals en politici op het  
onderzoeksrapport uit 2011.



tijdslijn:  
verklaring oM

trent 
Het gedrag

Het justitieel documentatiesysteem en de politieregisters bewaren de justitiële gegevens van iedereen boven 
de twaalf jaar. een verklaring omtrent het gedrag (vog) wordt afgegeven als iemand vier jaar lang niet 
voorkomt in deze registers. dit geldt niet als het gaat om een zedendelict of wanneer de aanvrager in die vier 
jaar tijd in de gevangenis heeft doorgebracht. dan wordt nagegaan of de feiten relevant zijn, ook al zijn ze 
langer dan vier jaar geleden begaan. 
defence for children vindt dat aan te veel jongeren na een veroordeling voor een jeugddelict een vog 
geweigerd wordt. dit belemmert hun kans op een studie, stage of baan. zij hebben recht op bescherming van 
hun privacy, een pedagogische aanpak, een tweede kans, resocialisatie en herintegratie. er moeten dus aparte 
regels gelden voor minderjarigen. ook is de terugkijktermijn van vier jaar te lang. defence for children heeft dit 
onderwerp sinds 2008 geagendeerd en onder de aandacht weten te houden. dit wordt in 2012 beloond met de 
beslissing van de staatsecretaris van veiligheid en justitie om de terugkijktermijn te verlagen naar twee jaar. 
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veiligheid in Justitiële 
Jeugdinrichtingen
In 2012 hebben vijf jonge onderzoekers die in het verleden zelf 
in een justitiële jeugdinrichting hebben gezeten op verzoek en 
onder leiding van Defence for Children gesprekken gevoerd 
met jongeren die nu in een justitiële jeugdinrichting zitten. 
Doel van de gesprekken was om te horen wat jongeren nodig 
hebben om zich veilig te kunnen voelen en hoe geweld en mis-
bruik kunnen worden voorkomen. ‘Zorg dat jongeren het perso-
neel kunnen vertrouwen’, is de allerbelangrijkste aanbeveling 
van de jongeren. Als het personeel duidelijk is, goede informa-
tie geeft en problemen bespreekbaar maakt, voelen jongeren 
zich veiliger. 
Defence for Children heeft de tien aanbevelingen gedeeld met 
beleidsmakers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en 
met directeuren van justitiële jeugdinrichtingen. Hen is 
gevraagd om de ervaringen en tien aanbevelingen van de jon-
geren serieus te nemen en om jongeren die in een gesloten 
instelling zitten structureel te betrekken bij het signaleren van 
risico’s en het maken van beleid over het voorkomen van 
geweld en misbruik in gesloten instellingen.
Het onderzoek vond plaats als onderdeel van een Europees 
project dat gecoördineerd wordt door de Child Rights Alliance 
England (CRAE) en gefinancieerd wordt door het DAPHNE III 
programma van de Europese Commissie.

RESulTATEN

 ∙ Er is een jongerenonderzoeksteam opgezet.
 ∙ Het jongerenonderzoeksteam heeft tien aanbevelingen 

opgesteld voor verbetering van de veiligheid in instellingen.
 ∙ Diverse gesprekken met relevante beleidsmakers en  

directeuren over de aanbevelingen. 

adolescentenstrafrecht
Defence for Children heeft zich in 2012 bemoeid met het wet-
gevingstraject voor de invoering van een adolescentenstraf-
recht. Het adolescentenstrafrecht moet volgens Defence for 
Children niet gaan gelden voor minderjarigen. Bovendien staat 
de omzetting van een PIJ-maatregel in een TBS op zeer 
gespannen voet met het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for 
Children heeft haar zorgpunten aangekaart via een lobbybrief 
en in gesprekken met de staatssecretaris en beleidsmedewer-
kers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Tweede 
Kamerleden. Op 8 december 2012 is het wetsvoorstel naar de 
Tweede Kamer gestuurd. Het voornemen om de termijn voor 
het opsluiten van minderjarigen te verhogen van twee naar vier 
jaar is niet overgenomen. 

RESulTATEN

 ∙ Een gesprek met de verantwoordelijke staatssecretaris en 
beleidsmedewerkers over het adolescentenstrafrecht.

 ∙ Aanpassing in het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht 
naar aanleiding van de lobbybrief van Defence for Children 
waardoor verhoging van de jeugddetentie van twee naar 
vier jaar niet doorgaat.  

privacybescherming in het 
Jeugdstrafrecht: dna-afname en 
vog
Defence for Children zette in 2012 de lobby ter verbetering van 
de waarborging van de privacy van jeugdige delinquenten 
voort. Deze lobby is gericht op een zorgvuldig beleid bij minder-
jarige veroordeelden ten aanzien van het afgeven van een 
Verklaring Omtrent het Gedrag en DNA-afname. 

dna-afname
Begin 2011 zei het Ministerie van Veiligheid en Justitie toe 
onderzoek te gaan doen naar de mate waarin minderjarigen 
benadeeld worden door het systeem van DNA-afname bij ver-
oordeelden. In 2012 lieten de resultaten van dit onderzoek 
nog steeds op zich wachten. Defence for Children heeft het 
Ministerie hierop aangesproken en deze vertraging onder de 
aandacht gebracht van Kamerleden. Er werden vervolgens 
Kamervragen gesteld en er is gerappelleerd over de toezegging 
van de staatssecretaris, voortgang van het onderzoek en de 
noodzaak om de wet aan te passen.

RESulTAAT

 ∙ Aantoonbare druk uitgeoefend op de staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie om relevante gegevens beschikbaar 
te stellen. 

kinderrechtenreis met Jonge 
politici naar israël en palestina 
Defence for Children organiseerde najaar 2012 een kinder-
rechtenreis voor jonge politici en de 
VN-jongerenvertegenwoordiger naar Israël en Palestina.  
Het doel was om de situatie van Palestijnse minderjarigen die 
berecht worden in de militaire rechtbanken van het Israëlisch 
leger onder de aandacht te brengen. 
Om te kunnen doorzien waar en hoe kinderrechtenschendingen 
plaatsvinden is het lezen van rapporten niet altijd genoeg.  

2008-2009. op de kinderrechtenhelpdesk komen 
klachten binnen van jongeren die geen stage of baan 
kunnen vinden omdat zij niet in aanmerking komen 
voor een vog.

2008. defence for children publiceert artikel over 
recht op privacy van minderjarige delinquenten in het 
tijdschrift strafblad.

2010. defence for children zoekt contact met het centraal orgaan verklaring omtrent 
gedrag (covog) over de vog-problematiek van minderjarige veroordeelden. 

Januari 2011. Het covog maakt bekend dat jaarlijks 1.200 jongeren een vog wordt 
geweigerd. Hierover worden kamervragen gesteld. 

Maart 2011. jeugdreclasseerders maken een zwartboek waarin zij laten zien welke 
impact het weigeren van een vog heeft op de jongeren die zij begeleiden. Hierover 
worden kamervragen gesteld.

2008-2009 2010-2011 19



Met financiële steun van ICCO/Kerk in Actie en Save the 
Children bezocht de delegatie onder meer de militaire recht-
banken, de wijk Silwan waar veel minderjarigen gearresteerd 
worden en de stad Hebron. De jonge politici spraken tevens 
met de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah en met 
medewerkers van de Nederlandse Ambassade in Tel Aviv.

RESulTATEN

 ∙ Er vond een kinderrechtenreis naar Israël en de Palestijnse 
gebieden plaats.

 ∙ Jonge politici zijn bewust gemaakt van de omstandigheden 
voor kinderen en jongeren in de Palestijnse gebieden en 
hebben via een blog en in diverse artikelen op websites en 
in nieuwsbrieven uitgebreid bericht over de reis. 

2011 2012

April 2011. op instigatie van defence for children wijdt vara’s 
ombudsman een item aan dit onderwerp. er worden kamervragen 
gesteld. Het covog brengt een fact sheet uit over hoe het zaken 
van minderjarigen gaat beoordelen. defence for children schrijft 
kinderrechtenstandpunten voor diverse rechtszaken. 

Oktober 2011. de staatssecretaris voor veiligheid en justitie geeft in 
de tweede kamer aan de voorlichting te zullen verbeteren en er op toe 
te zien dat er in vog-zaken van jongeren zorgvuldig getoetst wordt. 

September 2012. de raad van state bepaalt in een zaak van 
een minderjarige dat de staatssecretaris van veiligheid en 
justitie bij het beoordelen van een vog-aanvraag moet kijken 
naar de leeftijd waarop het delict is gepleegd.

November 2012. staatsecretaris teeven van veiligheid en justitie 
stuurt een brief naar de tweede kamer; jongeren tot 23 jaar die 
een jeugddelict hebben begaan, krijgen in plaats van na vier 
jaar, na twee jaar een vog. 

v.l.n.r. jeroni vergeer (dWars),  
jawad siyam  (director Wadi Hilweh information centre) 
en Maruschka gijsbertha (jonge socialisten).
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seksuele uitbuiting van kinderen 

In Nederland werken Defence for Children en ECPAT vanuit één organisatie samen bij de 
bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting, zoals kinderpornografie, kinderprostitutie, 
kinderhandel voor seksuele doeleinden en kindersekstoerisme. ECPAT (End Child Prostitution, 
Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes) maakt deel uit van een 
wereldwijd netwerk dat leden heeft in 75 landen. 

Er is in 2012 veel gebeurd in de strijd tegen kindersekstoerisme.  
In een brede samenwerking tussen overheid, politie, de reisindustrie 
en kinderrechtenorganisaties is campagne gevoerd op de 
Nederlandse vliegvelden. Verschillende touroperators tekenden 
de Tourism Child Protection Code en ook jongeren hebben zich 
ingezet om reizigers bewust te maken van kindersekstoerisme 
en de mogelijkheden om kindermisbruik te melden. In vijf landen 
die bekend staan om kindersekstoerisme, zijn lokale ECPAT-
partners versterkt om samen met de reissector en de overheid de 
bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting te verbeteren. 

striJd tegen 
kindersekstoerisme

campagne tegen kindersekstoerisme
Een van de prioriteiten van de overheid is de aanpak van sek-
sueel geweld tegen kinderen, ook als dat geweld afkomstig is 
van uit Nederland afkomstige daders in het buitenland. 
Daarom startten het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de 
Koninklijke Marechaussee, reisbrancheorganisatie ANVR, tour-
operator TUI, Plan Nederland en Defence for Children - ECPAT in 
2012 een campagne op de luchthavens Schiphol, Rotterdam 
en Eindhoven. Doel is om reizigers alert te maken op kinder-
sekstoerisme en op te roepen tot het melden van signalen 
hiervan. Reisorganisaties plaatsten banners op hun website 
en verstrekten informatie aan reizigers. Defence for 
Children - ECPAT nam deel in deze campagne vanwege de jaren-
lange ervaring met het samenwerken met de reissector in de 
bestrijding van kindersekstoerisme.

RESulTATEN

 ∙ Er zijn een half miljoen flyers door het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie en de Marechaussee geproduceerd 
die via de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Eindhoven 
verspreid worden aan reizigers naar verre bestemmingen.

 ∙ Het Meldpunt Kindersekstoerisme ontving 36 meldingen 
die naar de politie zijn gestuurd. 

tourism child protection code
Met steun van Plan Nederland trainde Defence for Children -  
ECPAT in 2012 ruim honderd medewerkers in de toerisme- 
sector. Ook bezocht Defence for Children - ECPAT touroperators 
om hen te overtuigen deel te nemen aan de Tourism Child 
Protection Code, een gedragscode voor de reisindustrie. 
Organisaties die deze gedragscode ondertekenen dragen 
actief bij aan het vergroten van de bewustwording over kinder-
sekstoerisme en roepen op om een melding te maken bij  
www.meldkindersekstoerisme.nl, onderdeel van het Meldpunt 
Kinderporno. In 2012 tekende Accor Nederland als eerste 
Nederlandse hotelketen de Tourism Child Protection Code.  
Ook de vrijwilligersorganisatie Activity International onder-
schreef de Tourism Child Protection Code, alsmede SNP 
Natuurreizen, de lawson Travel Group, Footprint en 
TravelUnique.

RESulTATEN

 ∙ Zes touroperators tekenden en implementeerden de 
Tourism Child Protection Code.

 ∙ Ruim honderd toerismeprofessionals zijn getraind in het 
herkennen van kindersekstoerisme en in wat zij kunnen 
doen om kinderen hiertegen te beschermen.

tijdslijn:  
bestrijding 
kindersekstoerisM

e

ecPat international roept de overheid en relevante partijen op om samen te werken en zich in te zetten 
voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. dat geldt ook voor kinderen in landen waar 
nederlanders heen reizen om kinderen seksueel te misbruiken. ecPat werkt nauw samen met de reisindustrie 
in het vergroten van de bewustwording over kindersekstoerisme. samen met defence for children-ecPat  
roepen reisorganisaties hun klanten op om alert te zijn en verdacht gedrag te melden bij  
www.meldkindersekstoerisme.nl, ondergebracht bij het Meldpunt kinderporno. ook spoort  
defence for children-ecPat de overheid aan om te investeren in de bestrijding van kindersekstoerisme,  
zowel in nederland als in landen waar kindersekstoeristen heen gaan. 
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toerismescholen in striJd tegen 
kindersekstoerisme
Defence for Children-ECPAT begint al met het voorlichten van 
mensen in de toerismesector tijdens de beroepsopleiding en 
geeft gastlessen bij nagenoeg alle opleidingen voor toerisme 
op mbo- en hbo-niveau. Voor het mbo organiseert Defence for 
Children-ECPAT ieder jaar een wedstrijd waarin studenten een 
gadget en slogan bedenken die door touroperators kunnen 
worden verspreid en die reizigers bewust maken van kinder-
sekstoerisme. Ze krijgen hiervoor een budget van 1.800 euro, 
gefinancierd door Plan Nederland. Het winnende idee wordt 
daadwerkelijk op de markt gebracht. In 2012 deden ongeveer 
vierhonderd leerlingen mee aan de wedstrijd. leerlingen van 
ROC landstede uit Zwolle wonnen met hun idee voor een  
zakspiegeltje met de slogan ‘Always be able to look yourself in 
the eyes’. 

RESulTATEN

 ∙ Meer dan twaalfhonderd studenten zijn voorgelicht over de 
rol van de reisindustrie bij de bescherming van kinderen 
tegen seksuele uitbuiting in toerisme.

 ∙ Ruim vierhonderd leerlingen deden mee aan de wedstrijd 
en bedachten een gadget voor touroperators.

 ∙ Duizend spiegeltjes zijn geproduceerd en verspreid onder 
touroperators, zoals Travel Counsellors en Thomas Cook.

bestriJding kindersekstoerisme in viJf landen
In landen waar Nederlanders naartoe gaan om kinderen  
seksueel te misbruiken, wordt samen gewerkt met lokale 
ECPAT-partners om overheden en de hotelindustrie te motive-
ren acties te ondernemen om kinderen hiertegen te bescher-
men. In Thailand, Cambodja, Filippijnen, Gambia en de 
Dominicaanse Republiek maakt Defence for Children-ECPAT 
met steun van het Mensenrechtenfonds van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken campagnemateriaal en worden trainingen 
georganiseerd voor hotelpersoneel, politie, beveiligingsambte-
naren, overheidsambtenaren, maatschappelijk werkers en 
mensen van kinderrechtenorganisaties. Ook worden jongeren 
en ouders die wonen in de omgeving van toeristische gebieden 
voorgelicht over signalen van mensenhandelaren, omdat juist 
in omringende dorpen kinderen gerekruteerd worden om in de 
seksindustrie te werken.

RESulTATEN

 ∙ Meer dan duizend professionals zijn getraind over hun rol 
bij de bescherming van kinderen.

 ∙ Bijna driehonderd jongeren en ouders zijn voorgelicht over 
signalen van mensenhandelaren.

 ∙ Meer 10.000 exemplaren van verschillende voorlichtings-
materialen voor diverse doelgroepen.

internationale lobby
Medewerkers van Defence for Children-ECPAT Nederland heb-
ben ook in 2012 regelmatig ECPAT International vertegenwoor-
digd tijdens internationale bijeenkomsten en bij internationale 
organisaties zoals de Europese Unie (EU), de Raad van 
Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa (OVSE) en de Verenigde Naties. Dit gebeurde in samen-
werking met het internationale secretariaat van ECPAT en het 
bestuurslid voor West-Europa van ECPAT International. Het 
internationale lobbywerk kon in 2012 worden gedaan dankzij 
steun van The Body Shop, lexis Nexis en ECPAT International.
Er werd uitgebreid lobby gevoerd bij de EU door ECPAT 
International in samenwerking met internationale netwerken 
zoals Missing Children Europe, de European NGO Alliance on 
Child Safety Online (eNACSO) inzake de omzetting van de 
EU-Richtlijn tot Bestrijding van Seksueel Misbruik en Seksuele 
Uitbuiting van Kinderen en Kinderpornografie in wetgeving in 
EU-lidstaten per 13 december 2013.

RESulTAAT

 ∙ Inhoudelijke bijdragen en advies aan onderzoek en aan de 
voorbereiding van presentaties en lobbystukken.

 ∙ Deelname namens ECPAT International aan de door 
Eurocommissaris Kroes gesteunde CEO coalition for a 
Safer Internet for Kids, waarin grote internationale onderne-
mingen op het gebied van ICT actieplannen hebben 
gemaakt om bijvoorbeeld de verspreiding van afbeeldingen 
van seksueel misbruik van kinderen (kinderpornografie) en 
misbruik en uitbuiting van kinderen met behulp van inter-
netcommunicatie, zoals sociale media, tegen te gaan. 

RESulTAAT

 ∙ Bijdragen aan conceptvoorstellen, inbreng in voorberei-
dingsvergaderingen, bilateraal overleg met ambtenaren  
van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van 
ondernemingen.

 ∙ Presentatie bij Europol-bijeenkomst over de samenwerking 
met de reisindustrie in de aanpak van kindersekstoerisme 
door ECPAT in Nederland en Frankrijk.

 ∙ Deelname namens ECPAT International aan het lanzarote 
Comité dat toeziet op de implementatie van het Raad van 
Europa Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen 
seksuele uitbuiting en seksueel misbruik door de landen 
die deelnemen aan het verdrag. 

RESulTAAT

 ∙ Inbreng tijdens twee bijeenkomsten in Straatsburg en bij 
de stukken ter voorbereiding van de bijeenkomsten. 

 ∙ Het aanleveren van informatie over de stand van zaken in 
de betrokken landen gepubliceerd in de ECPAT International 
Global Monitoring landenrapporten.

 ∙ Deelname namens ECPAT International aan het Expertteam 

1998 2003

1998. de code of conduct for the Protection of children against sexual exploitation in 
tourism, kortweg de tourism child Protection code wordt opgericht. ecPat zweden neemt 
samen met een aantal scandinavische touroperators het initiatief met ondersteuning 
van de united nations World tourism organization (unWto). de tourism child Protection 
code is een gedragscode van de reisindustrie. the code is een zelfstandige organisatie 
met een bestuur dat in meerderheid bestaat uit toeristische ondernemingen.  
ecPat fungeert als lokale aanspreekpartner. er zijn nu meer dan duizend organisaties 
in 43 landen lid van de tourism child Protection code; van touroperators (kuoni), 
vliegtuigmaatschappijen (delta air) en hotels (accor), tot lokale agenten en restaurants.

2003. in nederland tekent tui als eerste nederlandse 
touroperator de tourism child Protection code. niet lang 
daarna volgt oad reizen. Hiermee laten de twee grootste 
in nederland opererende reisorganisaties zien dat zij de 
bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in 
toerisme serieus nemen. zij dienen als voorbeeld voor de 
hele nederlandse reissector. beide organisaties informeren 
reizigers en beginnen met het trainen van personeel om 
signalen te herkennen en adequaat te reageren. 
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van de OVSE Alliantie tegen Mensenhandel onder leiding 
van de OVSE speciaal Vertegenwoordiger Mensenhandel 
Maria Grazia Giammarinaro. Samen met ECPAT Oostenrijk 
en het ECPAT internationaal secretariaat is een bijdrage 
geleverd aan de totstandkoming van aanbevelingen om het 
niet criminaliseren van slachtoffers van mensenhandel in 
de OVSE (56 landen in Europa, Azië en Noord-Amerika) te 
realiseren.

 ∙ Deelname namens ECPAT International aan de internatio-
nale NGO Raad inzake Geweld tegen Kinderen. Deze raad 
publiceerde in 2012 in New York een internationaal rapport 
over de noodzaak van de aanpak van Harmful Traditional 
Practices, waaraan ook ECPAT International een bijdrage 
leverde. De internationale NGO Raad komt twee keer per 
jaar bijeen, in Genève en New York, en ontmoet dan de VN 
Speciaal Vertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen, 
mevrouw Marta Santos País. De raad ondersteunt het werk 
van de Speciaal Vertegenwoordiger door haar van alle infor-
matie te voorzien die beschikbaar is over de verschillende 
vormen van geweld tegen kinderen en de aanpak daarvan 
in landen waar onder andere ECPAT International en 
Defence for Children International leden hebben.  
De ECPAT-vertegenwoordiger is in oktober 2012 benoemd 
tot co-chair van deze internationale NGO Raad. 

ecpat international wint twee 
priJzen
Op 6 december 2012 won ECPAT International de  
Gold Standard Award voor de gezamenlijke campagne met  
The Body Shop ‘STOP seksuele uitbuiting van kinderen en jon-
geren’. Deze campagne werd geprezen om de internationale 
en intersectorale samenwerking waarin aandacht was voor de 
effectiviteit van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
jongerenparticipatie. Op 10 december 2012 won ECPAT 
International ook de Asia Democracy and Human Rights Award 
vanwege het vooraanstaande en toonaangevende mondiale 
netwerk dat zich inzet voor de beëindiging van seksuele uitbui-
ting van kinderen.

2004 2010

2004. defence for children - ecPat wint een civiele rechtszaak 
namens een Filipijns slachtoffer van seksueel misbruik door een 
nederlander. ruim drieduizend euro moet de 52-jarige j. van der 
s. betalen aan het meisje dat op twaalfjarige leeftijd door hem 
seksueel werd misbruikt. in oktober 1996 werd hij al veroordeeld 
tot vijf jaar celstraf voor verkrachting en andere vormen van 
seksueel contact met het Filipijnse slachtoffer. Het duurde dus 
bijna tien jaar voordat het slachtoffer enige compensatie kreeg 
voor het aangedane leed. 

Januari 2010. Het Ministerie van justitie en de 
reisbrancheorganisatie anvr sluiten een convenant om 
kindersekstoerisme gezamenlijk aan te pakken. ook wordt 
het meldpunt www.meldkindersekstoerisme.nl gelanceerd 
met een drie maanden durende campagne op schiphol. de 
campagne is een initiatief van het Ministerie van justitie, 
de koninklijke Marechaussee, Meld Misdaad anoniem, de 
reisbranchevereniging anvr en defence for children-ecPat. 
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2011

2012

2012

2012

April 2011. de anvr ondertekent de tourism child 
Protection code. Met de ondertekening wil de 
reisbrancheorganisatie nóg meer doen om kinderen 
op vakantiebestemmingen te beschermen tegen 
seksuele uitbuiting. de anvr stimuleert ook haar 
leden reisagenten en touroperators om op individuele 
basis de code te ondertekenen en hier verder invulling 
aan te geven. dit is in 2011 en 2012 door een dozijn 
touroperators gedaan.

Oktober 2012. Minister opstelten van het Ministerie 
van veiligheid en justitie en luitenant-generaal leijtens 
van de koninklijke Marechaussee geven, samen met 
de anvr, Plan nederland en defence for children-
ecPat, het startsein voor een nieuwe campagne tegen 
kindersekstoerisme. bij de paspoortbalie op schiphol 
reiken zij de eerste campagneflyer uit die reizigers 
oproept te letten op signalen van kindersekstoerisme 
en kindermisbruik te melden. 

Oktober 2012. binnen de politie wordt een eenheid 
kinderpornografie en kindersekstoerisme geïnstalleerd ter grootte 
van honderdvijftig full time functies, georganiseerd in één landelijke 
en tien regionale units. in de opsporing zal de koppeling met 
de zedenafdelingen essentieel zijn. er wordt uitgegaan van een 
multidisciplinaire opzet van teams met zowel digitale, tactische als 
zedendeskundigheid. in de opleidingen van politie en justitie komt 
structurele aandacht voor alle vormen van seksuele uitbuiting van 
kinderen, ook voor kindersekstoerisme. 

2012. in 2000 is de nationaal rapporteur Mensenhandel 
aangesteld door de nederlandse regering. in 2009 werd het 
mandaat uitgebreid tot kinderpornografie. in 2012 werd het 
mandaat van de rapporteur Mensenhandel door de regering 
uitgebreid tot Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.  
de aanpak van kindersekstoerisme valt hier ook onder. 

2012. campagne tegen kindersekstoerisme, schiphol.
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kinderrechten en migratie 

Kinderrechten en migratie is een terrein waarop Defence for Children duidelijk van zich laat 
horen. Om de kinderrechten voor deze groep te realiseren, is beleidsbeïnvloeding via politieke 
lobby en mediawerk essentieel. Doel is een betere naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in 
het migratiebeleid. 

De val van het kabinet maakte de weg vrij voor het lang 
bevochten Kinderpardon. In het regeerakkoord werd zowel een 
overgangsregeling (Kinderpardon) gepresenteerd als een permanente 
regeling voor kinderen die in de toekomst geworteld raken in 
Nederland en op grond daarvan recht hebben op verblijfszekerheid. 
Op andere onderwerpen werd minder vooruitgang geboekt.

Internationale ontwikkelingen
Het VN-Kinderrechtencomité hield in 
2012 een discussiedag over de rechten 
van migrantenkinderen. Defence for 
Children presenteerde daarbij de belang-

rijkste knelpunten die in Nederland bestaan voor deze kinde-
ren. Centraal stond het pleidooi voor een belangenafweging bij 
alle beslissingen die kinderen treffen, zoals artikel 3 van het 
VN-Kinderrechtenverdrag voorschrijft. Nu vindt die niet of onvol-
doende plaats, bijvoorbeeld bij beslissingen over de aanvraag 
van een verblijfsvergunning, over de opvang en bij besluiten 
rondom terugkeer van minderjarige vreemdelingen. In 2012 
vond de ‘Universal Periodic Review’ van Nederland plaats door 
de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN).  
Het asielbeleid, en in het bijzonder de positie van kinderen 
zonder verblijfsvergunning, bleek veel landen zorgen te baren. 
Defence for Children verzorgde een bijdrage op een  
‘side event’ en riep de VN op om Nederland te manen weer  
leiderschap te tonen in de strijd voor mensenrechten.

RESulTATEN 

Artikelen:
 ∙ Het kind in het migratierecht. Het hele Kinderrechten-

verdrag voor minderjarige migranten en asielzoekers.  
In: G.G. lodder & R.R. Rodrigues (red) ‘Het kind in het 
immigratierecht’. Den Haag: SDU 2012.

lobbydocumenten:
 ∙ ‘Closing the protection gap for migrant children’. General 

Day of Discussion, UN Committee for the Rights of the 
Child, September 2012.

 ∙ Equal Rights for Undocumented Children. Universal 
Periodic Review side event, May 2012.  

rechten van kinderen in 
asielzoekerscentra

In Nederland wonen ongeveer vijfduizend kinderen verspreid 
over dertig asielzoekerscentra. Defence for Children partici-
peert in de Werkgroep Kind in azc die lobbyt voor betere 
opvang voor deze kinderen. De situatie in de gezinslocaties 
voor uitgeprocedeerde gezinnen baart zorgen en is veelvuldig 
onderwerp van gesprek geweest. Defence for Children presen-
teerde samen met UNICEF een plan om te komen tot kindvrien-
delijke, kleinschalige opvang waarbij kinderen en hun ouders 
voortaan op één veilige plek opgevangen worden en niet meer 
elk jaar hoeven te verhuizen, zoals nu het geval is. 

tell me
In het project Tell Me werken Defence for Children, 
VluchtelingenWerk Nederland en UNICEF Nederland samen 
aan een betere rechtsbescherming voor kinderen in asielzoe-
kerscentra. Het project loopt door in 2013 en wordt gefinan-
cierd door het Europees VluchtelingenFonds, het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Stichting 
Kinderpostzegels Nederland. VluchtelingenWerk gaf voorlich-
ting aan kinderen over de asielprocedure en hun rechten, 
UNICEF ontwikkelde een website voor kinderen in asiel- 
zoekerscentra en professionals die met hen werken en  
Defence for Children verzorgde kinderrechtentrainingen.

RESulTATEN

 ∙ Training van twaalf aandachtfunctionarissen ‘Kind in de 
Opvang’ van COA in hoe het VN-Kinderrechtenverdrag in 
hun werk een rol zou kunnen spelen.



tijdslijn:  
de lobby voor  
geW

ortelde kinderen

een jarenlange strijd voor de rechten van in nederland gewortelde kinderen zonder verblijfsvergunning is 
in 2012 tot een succesvolle ontknoping gekomen. Het nieuwe kabinet kondigde in het regeerakkoord een 
kinderpardon aan voor kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarige asielzoekers die voor hun 
achttiende levensjaar langer dan vijf jaar in nederland zijn. daarnaast komt er een definitieve regeling voor 
toekomstige zaken. samen met de driehonderd jongeren van 'Wij blijven!' heeft defence for children gestreden 
voor een blijvende oplossing voor deze kinderen. defence for children is zeer verheugd over de erkenning dat 
vijf jaar onzekerheid voor een asielkind meer dan genoeg is, maar maakt zich zorgen over kinderen die buiten 
de boot vallen, zoals kinderen die nooit asiel hebben aangevraagd. defence for children zet de strijd voor deze 
kinderen voort. 
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 ∙ 21 werkbegeleiders en 117 vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk leerden hoe zij het Kinderrechtenverdrag 
kunnen inzetten bij de juridische begeleiding van asielzoe-
kersgezinnen om zo hun rol van pleitbezorger te verster-
ken.  

opvang / werkgroep kind in azc
Binnen de Werkgroep Kind in azc behoren met name de  
situatie in de gezinslocaties, de vele verhuizingen, de proble-
men rondom het onderwijs aan asielzoekerskinderen en de 
politieke lobby op al deze onderdelen tot het takenpakket van 
Defence for Children. Uiteraard werkt Defence for Children 
hierin samen met de andere organisaties in de Werkgroep: 
Stichting de Vrolijkheid, UNICEF Nederland (voorzitter en initia-
tiefnemer), Stichting Kinderpostzegels Nederland, Kerk in Actie 
en VluchtelingenWerk Nederland. 
 
RESulTATEN

 ∙ Ontwikkeling van een checklist voor COA-medewerkers om 
beter de belangen van kinderen in kaart te kunnen brengen 
bij overplaatsingen.

 ∙ Gesprekken met directeuren van basisscholen op gezinslo-
caties over de problemen die zij ervaren bij het geven van 
onderwijs aan deze kinderen en waarbij afspraken zijn 
gemaakt over de politieke lobby die hiervoor gevoerd moet 
worden.

 ∙ Een update van de Werkgroep over de situatie in de 
gezinslocaties voor staatssecretaris Teeven van Veiligheid 
en Justitie.

 ∙ Een rapport van het Europees Comité voor Sociale Rechten 
van de Raad van Europa over Nederland, waarin het aan-
geeft ontevreden te zijn over de wijze waarop de 
Nederlandse overheid opvolging geeft aan de gegrond ver-
klaarde klacht van Defence for Children over het recht op 
onderdak voor kinderen zonder papieren. Defence for 
Children coördineerde de input voor dat rapport namens 
enkele ngo’s.

 ∙ Een scholingsdag voor ongeveer zestig gemeenteambtena-
ren over de opvang van uitgeprocedeerde gezinnen,  
georganiseerd samen met Picum.

 ∙ Noot bij de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Gravenhage 
11 januari 2011 in RV 2011, 29 (verschenen in 2012).

bescherming alleenstaande 
minderJarige vreemdelingen
Jaarlijks komen enkele honderden alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen naar Nederland. Zij hebben recht op bijzondere 
bescherming omdat zij driedubbel kwetsbaar zijn: als minderja-
rige, als migrant of asielzoeker en als kind dat niet bij zijn 
ouders leeft. Defence for Children zet zich in Nederland en in 
de rest van Europa in voor een betere bescherming van deze 
jongeren. Het Nederlands beleid zet veelal in op terugkeer.  

Het VN-Mensenrechtencomité tikte Nederland daarvoor op de 
vingers in de zaak van de Chinese jongen XHl.
Het netwerk van Europese organisaties uit dertig landen, 
Separated Children in Europe Programma (SCEP), dreigde 
opgeheven te worden door een gebrek aan financiering. 
Defence for Children heeft dankzij steun van de lidorganisaties 
het netwerk kunnen redden en zal vanaf 2013 SCEP 
coördineren. 

RESulTATEN

 ∙ Coördinator van werkgroep die zich bezighoudt met voogdij 
van alleenstaande minderjarige vreemdelingen binnen het 
SCEP-netwerk en eind 2012 voorbereidingen voor over-
name van coördinatie van het gehele SCEP-netwerk.  

beleid heriJkt maar niet verriJkt
Minister leers voor Immigratie, Integratie en Asiel maakte de 
herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreem-
delingen bekend, waarin terugkeer voorop staat en de speciale 
verblijfsvergunning voor alleenstaande minderjarige vreemde-
lingen voor wie geen adequate opvang is in het land van her-
komst wordt afgeschaft. Samen met UNICEF heeft Defence for 
Children haar zorgen uitgesproken over de beperking van 
invloed van de voogd in het voorgestane beleid. Die zorgen 
hebben extra urgentie verleend aan het al eerder en vaker 
ingebrachte idee om de kinderrechter meer te betrekken in de 
procedures van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 

RESulTATEN

 ∙ Een expertmeeting met rechters, advocaten, de Raad voor 
de Kinderbescherming en Nidos om te onderzoeken of de 
kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming een 
rol kunnen krijgen in de procedures van alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen. Organisatie vond plaats in samen-
werking met de Universiteit leiden.

standaarden voor voogden
In 2010 en 2011 coördineerde Defence for Children een  
succesvol Europees project dat leidde tot de totstandkoming 
van Europese kwaliteitsstandaarden voor voogden van alleen-
staande minderjarige vreemdelingen. In 2012 is hier een 
implementatieproject voor ingediend bij de Europese 
Commissie en goedgekeurd. In 2013 en 2014 zal het project 
in negen landen worden uitgevoerd. Doel van het project is om 
de standaarden bekender te maken en het gebruik ervan te 
stimuleren. Daarnaast richt het zich op het verankeren van de 
standaarden in het beleid dat door de Raad van Europa en de 
Europese Unie gepropageerd wordt. 

RESulTATEN: 

 ∙ Vervolgproject ‘Closing a protection gap 2.0: implementing 
the core standards for guardians of separated children in 

2006 2006

Maart 2006. ruim honderd kinderen van de vereniging  
'Wij Willen blijven' komen bijeen om te praten over het 
proefproces dat defence for children samen met hen  
tegen de nederlandse staat aanspant.

Juli 2006. ruim 2100 kinderen verenigd in 'Wij Willen blijven' 
dagvaarden de nederlandse staat omdat hun rechten worden 
geschonden als zij na lang verblijf nog worden uitgezet. op een 
persconferentie lichten de kinderen de procedure toe.

November 2006. de tweede 
kamer neemt met 75 tegen 74 
stemmen een motie aan die zal 
leiden tot een generaal pardon 
voor asielzoekers die voor  
1 april 2001 naar nederland 
zijn gekomen. ongeveer 80% 
van de kinderen van 'Wij Willen 
blijven' is gered. 

2007

Maart 2007. start van de campagne  
'eric Moet blijven'. de congolese eric 
dreigt na zes jaar verblijf in nederland 
te worden uitgezet terwijl zijn moeder 
en broers de nederlandse nationaliteit 
hebben. Hij valt niet onder het 
generaal pardon omdat hij geen asiel 
heeft gevraagd, maar verblijf bij zijn 
gezin.
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Europe in practice, policy and legislation’ aangevraagd en 
goedgekeurd. 

 ∙ Een bijdrage over de kwaliteitsstandaarden voor voogden 
van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in een publi-
catie over de Quality4Children standaarden (standaarden 
voor kinderen die uit huis zijn geplaatst).  

slachtoffers van mensenhandel
Defence for Children nam in 2012 deel aan een Europees  
project over de rol van voogden in de bescherming van alleen-
staande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer van men-
senhandel zijn. Dit project wordt door de Europese Commissie 
gefinancierd. De input van de jongeren, voogden, mentoren en 
pleeggezinnen staat centraal in het onderzoek. Het verbeteren 
van de opvang voor deze doelgroep zal centraal staan in de 
opvolging van dit project, onder andere bij de lobby in 
Nederland. De eindresultaten worden begin 2013 
gepresenteerd. 

RESulTAAT

 ∙ Internationaal en nationaal rapport en de vertaling in een 
Nederlandstalig lobbydocument om te komen tot een 
betere bescherming van minderjarige buitenlandse slacht-
offers van mensenhandel. 

monitoring terugkeer
Defence for Children neemt het voortouw in een klankbord-
groep over de terugkeer van alleenstaande minderjarige vreem-
delingen, waaraan deelnemen ambtenaren van het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie, de Dienst Terugkeer en Vertrek 
(DT&V), Nidos en verschillende ngo’s. Er vindt zeer waardevolle 
informatie-uitwisseling plaats. Defence for Children blijft de 
ontwikkelingen rond de totstandkoming van een terugkeerhuis 
in Afghanistan kritisch volgen. Daarnaast pleit Defence for 
Children voor monitoring van teruggekeerde kinderen om  
informatie te krijgen hoe het hen na terugkeer vergaat. 

RESulTAAT

 ∙ Coördinatie bijeenkomsten van de klankbordgroep  
terugkeer. 

gezinshereniging
De positie van het kind binnen het gezinsmigratiebeleid blijft 
een belangrijk zorg- en actiepunt voor Defence for Children. 
Duizenden kinderen kunnen niet bij hun ouders wonen van-
wege een gezinsmigratiebeleid dat geen rekening houdt met 
de bijzondere positie en belangen van kinderen. Defence for 
Children is samen met VluchtelingenWerk en een advocaat in 
2012 op een fact finding mission geweest naar Ethiopië waar 
veel Somalische kinderen tevergeefs wachten tot ze naar hun 
ouders in Nederland kunnen gaan. Die ouders hebben 
bescherming als vluchteling gekregen. Omdat er geen 

Nederlandse ambassade is in Somalië moeten de kinderen 
naar een buurland om daar een lange procedure voor gezins-
hereniging te doorlopen. De interviews waar deze kinderen op 
de Nederlandse ambassade aan onderworpen worden, voldoen 
niet aan kinderrechtelijke normen. 

RESulTATEN

 ∙ De brochure 'Hoelang duurt het nog voordat we naar onze 
moeder kunnen? Barrières bij de gezinshereniging van 
vluchtelingen'. Samen met VluchtelingenWerk.

 ∙ Verschillende publicaties, presentaties en een cursus 
gebaseerd op de uitkomsten van de onderzoeksmissie en 
het gezinsherenigingbeleid in het algemeen.

 ∙ Twee artikelen in het vakblad A&MR: Nareis: ‘Het ‘feitelijke 
band’-criterium in internationaal perspectief’, en ‘Nareis: 
Het onderzoek naar de gezinsband in de praktijk’.

 ∙ In januari 2012 werden de cijfers bekend over het aantal 
kinderen dat niet met hun ouders kan samenwonen in 
Nederland. Defence for Children heeft hiervoor een beroep 
gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur. Er werden 
Kamervragen gesteld over deze cijfers waaruit blijkt dat 
ruim 80% van de verzoeken om gezinshereniging wordt 
afgewezen.

 ∙ Een bijdrage aan het Groenboek over de 
Gezinsherenigingsrichtlijn en daaropvolgend een pleidooi 
voor een kinderrechteneffectrapportage bij de gezinshereni-
gingsrichtlijn tijdens een hoorzitting van de Europese 
Commissie. 

ongedocumenteerde kinderen
Het hele jaar door is Defence for Children dagelijks in touw 
geweest voor kinderen zonder verblijfsvergunning die geworteld 
zijn geraakt in Nederland. In december 2012 werden het 
Kinderpardon en speciale regeling voor gewortelde kinderen 
gepresenteerd.
In mei 2012 deed de rechtbank Den Haag een baanbrekende 
uitspraak over een Surinaamse jongen die de Nederlandse 
Staat had aangeklaagd omdat hij geen stage mocht lopen.  
De rechter bepaalde dat de Staat in strijd met het recht op 
onderwijs handelde door de jongen geen stage te laten lopen. 
Ook mogen bedrijven geen boetes opgelegd krijgen wanneer ze 

2007 2007

November 2007. oprichting van het comité Foute 
kinderen bestaan niet (kinderen van vermeende 
oorlogsmisdadigers die op grond van artikel 1F van 
het vluchtelingenverdrag zijn uitgesloten van een 
verblijfsvergunning) dat strijdt voor hun eigen rechten 
omdat zij uitgesloten zijn van het generaal pardon. zij 
publiceren een brochure, worden gehoord in de tweede 
kamer en de eo maakt een documentaire over hun 
ervaringen. 

Maart 2007. staatssecretaris albayrak laat daags voor een grote 
eindmanifestatie op het Plein in den Haag weten dat eric mag 
blijven. 

Juli 2007. de rechtbank in den Haag wijst de vordering van  
Wij Willen blijven en defence for children af en zegt dat de 
gevraagde oplossing voor gewortelde kinderen een besluit van 
politici vergt. start van de politieke lobby voor een wijziging van de 
vreemdelingenwet die de rechten van gewortelde kinderen erkent. 
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jongeren zonder verblijfsvergunning stage laten lopen.  
De Staat ging in hoger beroep maar de nieuwe minister van 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken heeft dit ingetrokken en 
ervoor gezorgd dat bepaalde jongeren zonder papieren wel op 
stage kunnen. Defence for Children zal de lobby voortzetten 
voor jongeren voor wie het nog niet duidelijk is of zij stage 
mogen lopen. Hierbij valt te denken aan verplichte stages voor 
jongeren die een hbo-opleiding volgen. 

RESulTATEN

 ∙ Financiering voor een project met lOS en de Hogeschool 
Utrecht waarin de noden van ongedocumenteerde kinderen 
in Utrecht worden vertaald naar aanbevelingen voor lokaal 
beleid. Het project Onzichtbare Kinderen start in 2013.

 ∙ Een nieuwe flyer over de website ilegaalkind.nl.
 ∙ De Kleine Gids voor de rechten van kinderen zonder 

papieren.
 ∙ Coördinatie van de coalitie ‘Naar een toegankelijk onder-

wijs’, begeleiding van de Surinaamse stagezaak en lobby 
rondom de opvolging van de uitspraak.

 ∙ Artikel: Met de rug tegen de muur. Staatloze kinderen  
moeten gered, met of zonder staatlozenoplossing.  
In: ‘A&MR’ 2012, nr. 2. 

September 2008. voor kinderen die buiten het 
generaal pardon vielen omdat zij een 1F-ouder 
hebben, komt speciaal beleid zodat ze na tien jaar 
alsnog een verblijfsvergunning kunnen aanvragen. 

September 2008. start van de campagne 
‘grensgevallen’ voor kinderen die buiten het 
generaal pardon vallen omdat ze tijdelijk in het 
buitenland zijn geweest. 

Maart 2009. Het gerechtshof in den Haag wijst de 
vordering van Wij Willen blijven en defence for children af. 

September 2009. grote actie op het Plein in den 
Haag voor de in dokkum geboren Hevien (11 jaar) die 
uitgezet dreigt te worden naar syrië. Hevien mag blijven 
en de Pvda kondigt aan om aan een wetsvoorstel voor 
gewortelde kinderen te gaan werken. de christenunie sluit 
zich hierbij aan.

April 2010. Motie spekman (Pvda)/ 
anker (christenunie) die oproept om 
gewortelde kinderen niet uit te zetten 
wordt aangenomen door de tweede 
kamer. 

December 2010. Minister leers schrijft 
in een brief aan de tweede kamer dat hij 
de motie niet zal uitvoeren. 

2008 2009 2010
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Maart 2011. de vara ombudsman start de serie nederland 
zwaait uit waarin gewortelde kinderen in één minuut de kijker 
confronteren met het harde beleid dat jegens hen gevoerd 
wordt. 

April 2011. Minister leers kondigt aan dat de afghaanse sahar 
en andere verwesterde afghaanse meisjes in nederland mogen 
blijven. een eerste concrete stap op weg naar de erkenning van 
worteling als verblijfsgrond voor kinderen. 

September 2011. vijf leden van Wij blijven! nemen deel 
aan satirische vPro-quiz Weg van nederland. start van de 
campagne onschuldig veroordeeld. 

December 2011. Mauro krijgt een studievisum; zijn recht op 
familieleven is niet erkend, maar hij mag wel voorlopig blijven. 

December 2011. op initiatief van tofik dibi (groenlinks)  
start een groep bekende nederlanders de petitie  
www.kinderpardon.nu 

Juni 2012. Wij blijven! presenteert op Wereldvluchtelingendag 
een eigen rap die oproept om te stoppen met het 
uitzetten van gewortelde kinderen en krijgt steun van drie 
gelegenheidskinderrechters in hun strijd. 

Augustus 2012. defence for children en Wij blijven! lanceren 
de verkiezingscampagne 'stem voor kinderen' en trekken met 
een bus langs verkiezingsdebatten om duidelijk te maken dat 
de stemmers ook voor of tegen gewortelde kinderen kiezen. 

December 2012. samen met verschillende vluchtelingen- en 
kinderrechtenorganisaties stuurt defence for children een brief 
naar staatssecretaris teeven van justitie en veiligheid over 
kinderen die buiten het kinderpardon (dreigen te) vallen.

December 2012. staatssecretaris teeven van justitie en 
veiligheid stuurt een brief naar de tweede kamer over de 
uitwerking van een overgangsregeling (kinderpardon) en een 
permanente regeling voor langdurig verblijvende kinderen. 

Mei 2011. de actie nederland zwaait uit wordt afgesloten tijdens een uitzending van vara 
uitgesproken waarbij alle deelnemers aanwezig zijn en defence for children de oprichting  
van het actiecomité Wij blijven! aankondigt. 

Mei 2011. startbijeenkomst van ongeveer honderd leden van Wij blijven!  
de eerste ideeën voor een campagne ontstaan.

Juni 2011. start van massale acties voor de in limburg gewortelde Mauro. brede 
maatschappelijke en politieke steun om tot een oplossing te komen voor gewortelde kinderen. 

Februari 2012. de Pvda en cu presenteren onder grote belangstelling 
het wetsvoorstel voor gewortelde kinderen in de tweede kamer. Wij 
blijven! werkt mee aan diverse interviews. 

Mei 2012. uniceF en defence for children roepen de regering op om te 
stoppen met het uitzetten van gewortelde kinderen naar aanleiding van 
de cijfers uit het jaarbericht kinderrechten 2012. 

September 2012. tofik dibi biedt minister leers voor 
immigratie, asiel en integratie de 130.000 handtekeningen 
van www.kinderpardon.nu aan. Wij blijven! is aanwezig en doet 
verslag in onder meer het jeugdjournaal en rtl nieuws. 

Oktober 2012. de coalitiepartijen Pvda en vvd kondigen in het 
regeerakkoord aan dat er een kinderpardon gaat komen en een 
permanente regeling voor toekomstig gewortelde kinderen. 

2012. Wereldvluchtelingendag, den Haag.

2012. lancering campagne 'stem voor kinderen', den Haag.
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defence for girls

Met het Defence for Girls-initiatief zet Defence for Children - ECPAT zich in voor de bestrijding van 
geweld tegen meisjes in vijf ontwikkelingslanden in Afrika: Ethiopië, Ghana, liberia, Sierra leone 
en Zambia. Dit initiatief maakt deel uit van het Girl Power Programma van de Child Rights 
Alliance.

De Child Rights Alliance bestaat uit Plan Nederland, Child Helpline 
International, Defence for Children - ECPAT, International Child 
Development Initiatives, Free Press Unlimited en Women Win. 
De Child Rights Alliance zet zich in voor de bescherming van 
kinderrechten in ontwikkelingslanden. Met het Girl Power Programma 
(2011-2015) werkt de Child Rights Alliance aan 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 in het kader van MFS II. De landenpro-
gramma’s zijn opgesteld in samenwerking met de lokale part-
ners van de alliantieleden. Voor een goede samenwerking op 
landenniveau zijn in de tien landen ‘Country Steering 
Committees’ opgericht, die bestaan uit de lokale partners.  
De tien ‘Country Teams’ van de Child Rights Alliance werken 
nauw samen met de landencomités. 

Belangrijke resultaten van de Child Rights Alliance:
 ∙ Reflectiebijeenkomsten in de tien landen met als doel het 

versterken van de landenprogramma’s.
 ∙ Vaststelling en start van de leeragenda’s van de tien lan-

denprogramma’s. De leeragenda’s gaan over relevante 
vraagstukken, zoals het versterken van ‘child protection 
systems’ en het betrekken van mannen en jongens bij de 
bestrijding van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen.  
 

feiten en ciJfers over meisJes
Meisjes worden in veel landen achtergesteld en gediscrimi-
neerd. Wereldwijde statistieken schetsen een onthutsend 
beeld van het lot van meisjes in ontwikkelingslanden:
 ∙ Jaarlijks ‘verdwijnen’ ruim honderd miljoen nog ongeboren 

of pasgeboren meisjes.
 ∙ 62 miljoen meisjes gaan nog steeds niet naar school.
 ∙ Ieder jaar worden twee miljoen meisjes besneden.
 ∙ Meer dan negenhonderd miljoen vrouwen en meisjes  

moeten leven van minder dan één dollar per dag, zij maken 
daarmee zeventig procent uit van alle armen.

 ∙ Van alle slachtoffers van seksueel geweld is de helft een 
meisje van vijftien jaar of jonger.

 ∙ Ruim zeven miljoen jonge vrouwen zijn geïnfecteerd met 
HIV, tegenover vier miljoen mannen.

 ∙ 68.000 tienermeisjes sterven jaarlijks door een onveilige 
abortus.

 ∙ Naar verwachting worden de komende tien jaar ruim  
honderd miljoen meisjes uitgehuwelijkt; sommigen van  
hen niet ouder dan twaalf jaar.

 ∙ In zuidelijk Afrika is tweederde van alle nieuwe HIV-
slachtoffers tussen vijftien en negentien jaar een vrouw. 

(Bron: www.plannederland.nl/feiten-over-meisjes)

het 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.  
Met het initiatief worden de Defence for Girls-projecten én de 
capaciteitsontwikkeling van zes lokale kinderrechtenorganisa-
ties ondersteund: Defence for Children Ghana, Defence for 
Children liberia en Defence for Children Sierra leone zijn nati-
onale secties van Defence for Children International (DCI), en 
CHIN (Zambia), FSCE (Ethiopië) en GNCRC (Ghana) zijn aange-
sloten bij ECPAT International. De projecten zijn gestart in april 
2011 en lopen tot eind 2015. 
Met de projecten wordt gewerkt aan structurele verbetering 
van de bescherming van meisjes en jonge vrouwen tegen   



Met het defence for girls-initiatief zet defence for children - ecPat zich in voor de bestrijding van geweld tegen 
meisjes in vijf afrikaanse landen. dit initiatief maakt deel uit van het girl Power Programma van de child rights 
alliance. defence for children – ecPat begon in 2011 met de uitvoering van het defence for girls-initiatief. 
een relatief lange voorbereidingsperiode ging hieraan vooraf, niet alleen om samen met de partners het 
programmavoorstel rond te krijgen, maar ook om te kunnen voldoen aan, bijvoorbeeld, de drempelcriteria-
toets, de organisatietoets en de alliantietoets van het Ministerie van buitenlandse zaken. en toch was het 
maar het begin. Want in januari 2011 is het defence for girls-initiatief gelijk van start gegaan met de zes 
partnerprojecten in ethiopië, ghana, liberia, sierra leone en zambia. 
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seksueel en gendergerelateerd geweld, met als leidraad het 
VN-Kinderrechtenverdrag, de African Charter on the Rights and 
Welfare of the Child en het VN-Vrouwenverdrag. De projecten 
omvatten interventies op vier niveaus: individueel (meisjes en 
jonge vrouwen), sociaal-cultureel (gemeenschappen), institutio-
neel (overheidsinstanties) en het maatschappelijk middenveld 
(non-gouvernementele organisaties en groepen). 

In 2012 zijn 32.350 meisjes en jonge vrouwen rechtstreeks 
bereikt door voorlichting, begeleiding, sociaaljuridische hulp, 
life skills trainingen, workshops, Girls Clubs, Child Rights 
Clubs, sportactiviteiten, beurzen en beroepsvaardighedentrai-
ningen. Daarnaast is gewerkt aan bewustwording op gemeen-
schapsniveau, het versterken van beschermingsstructuren op 
nationaal, district en lokaal niveau, de veiligheid op en rondom 
scholen, beleidsbeïnvloeding en het versterken van het maat-
schappelijk middenveld.

RESulTATEN DEFENcE FOR chIlDREN - EcPAT

 ∙ Ondersteuning aan de zes partners voor 
capaciteitsontwikkeling.

 ∙ Deelname aan de Child Rights Alliance-instituties.
 ∙ Cross-country linking & learning/networking activiteiten 

voor de zes partners. 

RESulTATEN zES PARTNERPROJEcTEN

 ∙ 32.350 meisjes en jonge vrouwen bereikt door voorzienin-
gen (bijvoorbeeld Girls Clubs, Child Rights Clubs, life skills 
trainingen, sociaaljuridische bijstand, beurzen, 
beroepsvaardighedentrainingen).

 ∙ 85 gemeenschappen bereikt via bewustwordingsactivitei-
ten en trainingen.

 ∙ 560 overheidsprofessionals bereikt door trainingen.
 ∙ 390 overheidspersoneel bereikt door lobby.
 ∙ 146 lokale ngo’s zijn bereikt door capaciteitsversterking.  

resultaten van partnerproJecten: 
belangriJke voorbeelden

zambia
De Children in Need Network (CHIN) in Zambia zette zich suc-
cesvol in voor een betere bescherming van meisjes en jonge 
vrouwen, door het betrekken van traditionele leiders bij de aan-
pak van seksueel en gendergerelateerd geweld. Traditionele 
leiders hebben grote invloed en spelen een belangrijke rol bin-
nen de gemeenschap, vooral op het platteland. CHIN bezocht 
de leidster Kanyembo van het Nchelenge district in de province 
luapula. De leidster was verheugd toen ze het doel van het 
bezoek hoorde: de mogelijkheden onderzoeken om samen met 
haar te werken aan het bestrijden van geweld tegen meisjes 
en jonge vrouwen in haar gemeenschap. Ze vertelde uitgebreid 

over de ernst van het probleem. De leidster werd geïnterviewd 
door CHIN voor een radioprogramma. De reacties waren over-
weldigend. Er kwamen telefoontjes vanuit het gehele 
Nchelenge district, maar ook uit omliggende districten en zelfs 
vanuit het naburige Congo. De mensen belden om hun ervarin-
gen te delen en vroegen advies over hoe om te gaan met,  
bijvoorbeeld, huiselijk geweld. De luisteraars werden geïnfor-
meerd over het doen van aangifte en bij welke instanties ze 
hiervoor terecht kunnen, zoals bij de afdeling slachtofferonder-
steuning van de politie.

sierra leone
Defence for Children Sierra leone voerde met succes lobby 
voor de versterking van de rechtspositie en adequate toegang 
tot het recht van meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer zijn 
geworden van geweld in het Moyamba district. Defence for 
Children Sierra leone pleitte ervoor dat een bevoegde rechter 
regelmatig aanwezig moet zijn voor het behandelen van zulke 
zaken. Als resultaat is er nu binnen de rechtbank wekelijks 
ruimte voor het horen van slachtoffers. Defence for Children 
Sierra leone verleende ook sociaaljuridische hulp aan slacht-
offers en nam een advocaat aan die slachtoffers kan bijstaan.

liberia
Defence for Children liberia richtte zich op het verbeteren van 
de bescherming van meisjes en jonge vrouwen in Montserrado 
en Bomi Counties en pleitte met succes voor betere rappor-
tage, registratie en doorverwijzing van slachtoffers van geweld. 
Defence for Children liberia werkte aan het versterken van de 
lokale Child Welfare Committees en het ontwikkelen van de 
Child Protection Reporting Form, in samenwerking met het 
Ministerie van Gender en Ontwikkeling. Hierdoor wordt beter 
gerapporteerd aan zowel de County Child Welfare Officer als 
het Ministerie van Gender en Ontwikkeling. Defence for 
Children liberia zette zich ook in voor de versterking van het 
maatschappelijk middenveld door te werken aan de oprichting 
van de liberia Child Rights NGO Coalition, met als kernpart-
ners Plan liberia, Save the Children en ANPPCAN liberia. 

2009 2009

Januari-maart 2009. besprekingen tussen Plan nederland,  
defence for children – ecPat en de andere partners over 
het indienen van een aanvraag in het kader van het MFs ii.

April - november 2009. de MFs-ii fase 1 aanvraag wordt 
opgesteld door Plan nederland (penvoerder), defence for 
children - ecPat, child Helpline international, international 
child development initiatives, Free Press unlimited en 
Women Win.

November 2009. de partnerovereenkomst van de child rights alliance wordt ondertekend 
door Plan nederland, defence for children - ecPat, child Helpline international, 
international child development initiatives, Free Press unlimited en Women Win.
 
December 2009. de MFs ii fase 1 aanvraag van de child rights alliance ‘girl Power: 
Promoting equal rights and opportunities for girls and young Women’ wordt ingediend bij 
het Ministerie van buitenlandse zaken. Het beknopte programmavoorstel betreft vijftien 
ontwikkelingslanden: benin, ghana, liberia, Mali, sierra leone, togo, ethiopië, Malawi, 
zambia, Mozambique, bangladesh, nepal, Pakistan, bolivia en nicaragua.

liberia.
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Defence for Children liberia werkte aan de indiening van een 
schaduwrapport door de coalitie, in februari 2012, aan het 
VN-Kinderrechtencomité. Defence for Children liberia en 
ANPCCAN liberia woonden op uitnodiging de behandeling van 
de liberiaanse regeringsrapportage aan het 
VN-Kinderrechtencomité bij, in september 2012 in Genève.

ghana
Defence for Children Ghana zette zich in voor betere educatie 
aan meisjes en jonge vrouwen over gendergelijkheid, voor de 
rechten van meisjes en vrouwen en voor bescherming tegen 
seksueel en gendergerelateerd geweld. Defence for Children 
Ghana gaf een workshop in Kumasi waaraan 124 meisjes en 
jonge vrouwen deelnamen. Honderd leden van de Child Rights 
Clubs van Defence for Children Ghana waren uitgenodigd.  
De andere 24 kwamen uit enthousiasme met hun vriendinnen 
mee. Mede hierdoor werd de activiteit een groot succes.  
Dit gold ook voor andere activiteiten. Maar liefst 244 nieuwe 
meisjes hebben zich aangemeld bij de Girls Clubs, in plaats 
van de beoogde tweehonderd. Aan de life skills trainingen  
hebben in totaal 309 meisjes en jonge vrouwen deelgenomen, 
veel meer dan de geplande tweehonderd. 
De Ghana NGOs Coalition on the Rights of the Child richtte 
zich op het verbeteren van de bescherming van de rechten van 
meisjes en jonge vrouwen en organiseerde drie bijeenkomsten 
in het Bosomtwi District in Ashanti, in samenwerking met de 
districtsdirecteur van het Ministerie van Sociale Zaken, mos-
limleiders en christelijke leiders en de lokale overheid. Volgens 
de districtsdirecteur is het de Ghanese cultuur die vrouwen 
weerhoudt om door te groeien naar hogere functies. Meisjes 
worden thuisgehouden zodat de jongens naar school kunnen 
gaan. 191 vrouwen en vijftien mannen namen deel aan de 
bijeenkomsten.

ethiopië
Het Forum on Sustainable Child Empowerment (FSCE) in 
Ethiopië zette zich in voor betere educatie aan meisjes over 
gendergelijkheid, voor de rechten van meisjes en voor bescher-
ming tegen seksueel en gendergerelateerd geweld. FSCE 
richtte Girls Clubs in scholen op in Adama en Addis Ketema. 
De meisjes leerden dat zij een stem moeten hebben in beslis-
singen die hen aangaan. De clubs kregen informatie en trainin-
gen over man-vrouw verhoudingen, omgang met volwassenen, 
samenwerking, leiderschap, bewustwording en geweld tegen 
meisjes. Zo zijn de meisjes door een toegenomen gevoel van 
eigenwaarde en zelfvertrouwen beter in staat om de confronta-
tie aan te gaan met geweld op school en daarbuiten. De clubs 
zijn ook zelf actief geworden in het aanpakken van geweld 
tegen meisjes.

2010

November 2010. de MFs ii fase 2 aanvraag van de  
child rights alliance wordt goedgekeurd door het Ministerie  
van buitenlandse zaken, met een verlaging van het budget.

November - December 2010. vanwege de verlaging van het 
budget gaat het girl Power Programma van vijftien naar 
tien landen: ghana, liberia, sierra leone, ethiopië, zambia, 
bangladesh, nepal, Pakistan, bolivia en nicaragua. 

2010

Maart 2010. de MFs ii fase 1 aanvraag van de child rights alliance wordt 
goedgekeurd door het Ministerie van buitenlandse zaken.

April - juni 2010. de MFs ii fase 2 aanvraag wordt opgesteld door de leden van 
de child rights alliance, in samenwerking met de partners in ontwikkelingslanden. 

Juli 2010. de MFs ii fase 2 aanvraag van de child rights alliance ‘girl Power: 
Promoting equal rights and opportunities for girls and young Women  
(2011-2015)’ wordt ingediend bij het Ministerie van buitenlandse zaken.

zambia. sierra leone.
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2011 2012

Januari 2011. Het girl Power Programma gaat van start.

April 2011. de zes partnerprojecten die defence for 
children - ecPat ondersteunt in ethiopië, ghana, liberia, 
sierra leone en zambia gaan van start.
 
December 2011. de eerste voortgangsrapportages komen 
binnen; alle projecten hebben een goede start gemaakt. 

2012. in 2012 zijn 32.350 meisjes en jonge vrouwen 
rechtstreeks bereikt door voorlichting, begeleiding, 
sociaaljuridische hulp, life skills trainingen, workshops, 
girls clubs, child rights clubs, sportactiviteiten, beurzen 
en beroepsvaardighedentrainingen.
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kinderrechtenhelpdesk

De Kinderrechtenhelpdesk vormt de basis van het werk van Defence for Children. Ook al gaat 
het over het algemeen goed met kinderen in Nederland, toch worden de rechten van kinderen, 
zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag, hier niet altijd voldoende nageleefd. 
Medewerkers van Defence for Children verlenen individuele rechtshulp aan kinderen, jongeren, 
ouders en professionals via de Kinderrechtenhelpdesk. Zo signaleren zij ook schendingen van 
kinderrechten. Deze signalen worden door Defence for Children opgepakt en omgezet in 
onderzoek, acties, lobbytrajecten en (proef)processen. 

In 2012 kwamen er maar liefst 774 helpdeskvragen binnen, 
175 meer dan in 2011. Deze vragen leidden tot vele adviezen, 
kinderrechtenrapportages en waar nodig aanvullend onderzoek. 
Net als in eerdere jaren zijn er veel zaken behandeld die te maken 
hebben met de positie van kinderen in het migratierecht (460) en 
met familierecht, jeugdzorg en jeugdstrafrecht (314). Dertig zaken 
gingen over seksuele uitbuiting.

De Kinderrechtenhelpdesk, gefinancierd door onder andere de 
Nationale Postcode loterij, Stichting Kinderpostzegels 
Nederland, Stichting Dijkverzwaring en Stichting Zonnige Jeugd, 
biedt individuele rechtshulpverlening in zaken waarbij kinder-
rechten in het geding zijn, maar dat niet alleen. Defence for 
Children signaleert trends en veelvoorkomende problemen en 
zo is de Kinderrechtenhelpdesk een belangrijke 
informatiebron. 

De helpdeskmedewerkers beschikken over gedegen kennis 
van nationale wetgeving en internationale regelgeving inzake 
kinderrechten. Ook beschikken zij over up-to-date kennis van 
het relevante Nederlandse beleid voor kinderen. De helpdesk-
medewerkers behandelen nieuwe zaken en zaken die in voor-
gaande jaren zijn gestart en doorlopen. Meestal gaat het om 
ingewikkelde rechtsvragen, die bijvoorbeeld door advocaten 
(die vaak niet voldoende vertrouwd zijn met het 
VN-Kinderrechtenverdrag) voorgelegd worden aan de specialis-
ten van de helpdesk en die beantwoord worden op basis van 
de internationale rechtstheoretische ontwikkelingen (zoals de 
uitspraken van het VN-Kinderrechtencomité). 

Op de helpdesk focust Defence for Children zich 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. 
Soms voert Defence for Children actie. Dat zijn de momenten 
waarop ook de rest van Nederland ziet dat Defence for Children 

niet ophoudt met werken als de juridische wegen doodlopend 
bleken. Ook met effectief politiek lobbywerk en door de inzet 
van publiciteit kunnen we soms een grote of kleine kinderrech-
tendoorbraak forceren. Een voorbeeld hiervan zijn de acties 
voor het verblijfsrecht van gewortelde kinderen. Deze acties, 
die voornamelijk plaatsvonden voorafgaand aan de verkiezin-
gen, hebben als resultaat gehad dat in het regeerakkoord het 
verblijfsrecht voor gewortelde kinderen is opgenomen. 

resultaten
De beoogde resultaten voor de Kinderrechtenhelpdesk zijn ook 
in 2012 gerealiseerd:
 ∙ Defence for Children heeft in 2012 maar liefst 774 kinde-

ren en hun belangenbehartigers bijgestaan. Dit is een  
stijging van bijna 30% ten opzichte van 2011, toen er 599 
kinderen werden bereikt. 

 ∙ Met ruim 117 deskundigenrapporten werden advocaten  
(en misschien ook wel rechters) wegwijs gemaakt in de toe-
passingsmogelijkheden van het VN-Kinderrechtenverdrag.

 ∙ Verreweg de meeste (72%) deskundigenrapporten zijn 
geschreven op het terrein van kinderrechten & migratie.  
De vragen over jeugdzorg, familierecht en jeugdstrafrecht 
leiden minder vaak tot deskundigenrapporten. In deze 
zaken kan namelijk vaak veel bewerkstelligd worden met 
intensieve bemiddeling en uitgebreid advies per email of 
telefoon.

 ∙ In 2012 hebben meer kinderen en jongeren gebruik 
gemaakt van de Kinderrechtenhelpdesk dan in 2011 en 
rechtstreeks een vraag gesteld. 



2003. de kinderrechtenhelpdesk
behandelt 21 zaken.

2008. de kinderrechtenhelpdesk
behandelt 452 zaken.

tijdslijn: 
kinderrecHten
HelPdesk

2003 2008
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 ∙ Het werk van de Kinderrechtenhelpdesk, en dan met name 
het adviseren van advocaten en het schrijven van kinder-
rechtenrapportages, heeft bijgedragen aan versterking van 
de positie van het VN-Kinderrechtenverdrag in de 
jurisprudentie. 

 ∙ In 2012 heeft Defence for Children zich extra ingespannen 
om de helpdesk toegankelijk te maken voor kinderen met 
een handicap. In 2012 zijn in totaal 36 zaken behandeld 
die direct of indirect betrekking hadden op een kind met 
een handicap. De Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind heeft de Kinderrechtenhelpdesk hierbij 
financieel ondersteund. De rechtshulpverlening aan kinde-
ren met een handicap zal op termijn een integraal onder-
deel vormen van de Kinderrechtenhelpdesk.

 ∙ Met financiering van Stop Kindermisbruik zette Defence for 
Children - ECPAT zich in 2012 in voor minderjarige slachtof-
fers van mensenhandel en seksuele uitbuiting. In dertig 
zaken werd hulp geboden, veelal betrof het minderjarige 
meisjes uit het buitenland die slachtoffer waren van handel 
en uitbuiting in de prostitutie. Er waren ook vier zaken met 
een minderjarig mannelijk slachtoffer. Defence for 
Children - ECPAT ondersteunde advocaten in verblijfsrecht-
procedures van minderjarige buitenlandse slachtoffers van 
mensenhandel en zo kregen vier slachtoffers een verblijfs-
vergunning. Ook hielp Defence for Children - ECPAT bij het 
realiseren van specialistische zorg voor één slachtoffer. 

case 1.

Een school weigerde om een meisje zonder verblijfsvergunning 
stage te laten lopen en toegang te verlenen tot verder onder-
wijs. De helpdeskmedewerker heeft hierop een brief gestuurd. 
Daarin wees hij op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag 
op grond waarvan alle jongeren stage moeten kunnen lopen 
om hun diploma te behalen. Ook verwees hij naar de toezeg-
ging van de minister dat er geen boetes meer worden opge-
legd. Het meisje mag nu naar school en stage lopen. 
 
case 2.

Twee jongens zijn uit huis geplaatst en wonen al bijna een jaar 
in een instelling. Eén van de gronden voor de uithuisplaatsing 
was dat er mogelijk sprake was van ouderverstoting. Het zou 
volgens de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau 
Jeugdzorg in het belang zijn van de kinderen dat ze in een  
neutrale omgeving zouden wonen om zo ‘los’ te komen van 
hun moeder. De moeder van de kinderen nam contact op met 
de Kinderrechtenhelpdesk voor hulp. De medewerker van de 
Kinderrechtenhelpdesk schreef voor de kinderen een kinder-
rechtenrapportage waarin verzocht werd de kinderen ondanks 
hun nog jonge leeftijd te horen. Naar aanleiding hiervan heeft 

de kinderrechter de kinderen gehoord. Vervolgens zijn de kin-
deren bij hun vader geplaatst en zal worden gewerkt aan een 
co-ouderschapsregeling.

ontwikkelingen en signalen in 2012
Het vele verhuizen van asielzoekerskinderen is een enorm  
probleem. Elke fase in de asielprocedure brengt een andere 
opvangvorm met zich mee. Zo verhuist ieder kind standaard al 
drie keer. Daarnaast moeten veel kinderen ook tussen ver-
schillende asielzoekerscentra verhuizen omdat deze meestal 
slechts een tijdelijk contract hebben met de gemeente waarin 
ze staan. Gemiddeld verhuist een asielzoekerskind één keer 
per jaar.

Defence for Children maakt zich zorgen over kinderen die bui-
ten de boot dreigen te vallen in de regeling voor langdurig in 
Nederland verblijvende kinderen (bijvoorbeeld kinderen die 
nooit asiel hebben aangevraagd maar een reguliere vergun-
ning, of jongeren die als kind naar Nederland zijn gekomen of 
hier als kind van een asielzoeker zijn geboren en opgegroeid, 
maar inmiddels ouder dan 21 jaar zijn).

De Kinderrechtenhelpdesk ontving ook signalen dat er jonge-
ren onnodig in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst, bijvoor-
beeld omdat er wachtlijsten zijn bij ‘gewone’ residentiële 
instellingen of omdat er onvoldoende passende ondersteuning 
tijdens de wachttijd geboden kan worden. 

In 2012 kwamen er verschillende verontrustende signalen  
binnen bij de Kinderrechtenhelpdesk over gezinnen die uit hun 
huis werden gezet. Ouders verliezen hun inkomen en zijn niet 
meer in staat de maandelijkse woonlasten te voldoen. Enkele 
gezinnen belandden op straat, anderen werden opgenomen in 
een voor kinderen ongeschikte opvangvoorziening.

11 januari 2011. een baanbrekend arrest van 
het gerechtshof in den Haag maakt een einde 
aan de jarenlange procedures, waaraan defence 
for children veel heeft bijgedragen met een 
beroep op het kinderrechtenverdrag. Hiermee 
kwam erkenning gekomen voor het feit dat ook 
‘illegale’ kinderen recht hebben op onderdak en 
dat de staat hierin moet voorzien als ouders dit 
niet kunnen. 

2012. de kinderrechtenhelpdesk 
behandelt 774 zaken, er is expliciet 
aandacht voor de rechten van 
gehandicapte kinderen.

15 december 2011. de rechtbank 
amsterdam besluit de ouders van 
de slachtoffers in de amsterdamse 
zedenzaak de gelegenheid te geven 
namens hun kinderen het spreekrecht uit 
te oefenen. defence for children heeft de 
ouders ondersteund in dit verzoek door 
een beroep te doen op de rechten en 
belangen van de zeer jonge slachtoffers.

2011 20122011 35
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beheer en organisatie
Algemeen
In 2012 is de organisatie verder versterkt. Er is nieuw beleid 
ontwikkeld en er zijn nieuwe ict-mogelijkheden en automatise-
ringsprogramma’s ingezet. Het bestuur is nauw betrokken bij 
de ontwikkelingen binnen de organisatie. Ook op het gebied 
van communicatie zijn belangrijke stappen gezet.

ontwikkeling beheer en organisatie
In 2012 werd gewerkt aan de versterking van de interne orga-
nisatie. Er is een werkgroep planning- en controlcyclus gestart 
om de financiële processen rond nationale en internationale 
projecten beter op elkaar te laten aansluiten. Er heeft een 
informatieanalyse plaatsgevonden op bestuurlijk, manage-
ment- en operationeel niveau. Vanuit deze analyse zijn de func-
tionele eisen vastgesteld en is de noodzaak van geïntegreerde 
ondersteunende systemen vastgesteld. Na een oriëntatiefase 
is eind 2012 een keuze gemaakt voor een leverancier.  
Het systeem zal in de eerste helft van 2013 worden 
geïmplementeerd.

Het ict-netwerk is verder geoptimaliseerd, zodat sinds het 
najaar van 2012 de medewerkers vanuit huis in een beveiligde 
omgeving kunnen werken.

Door de complexiteit van een aantal projecten, waaronder het 
Handboek Internationaal Jeugdrecht, de ngo-schaduwrappor-
tage, Kinderen in Tel, de reis met jonge politieke vertegen-
woordigers naar de Palestijnse gebieden en met name ook 
vanwege de vele extra werkzaamheden rond het Kinderpardon, 
was er in 2012 extra formatie noodzakelijk om deze projecten 
succesvol af te ronden. 

personeel
In 2012 is het functiehuis gerealiseerd. Dit functiehuis bestaat 
uit een organigram, een functiematrix, functiedefinities, functie-
profielen, een competentiehandboek en een beoordelingssys-
tematiek. Met het functiehuis heeft Defence for Children  
helderheid en duidelijkheid gecreëerd over de doorgroei- 
mogelijkheden in de organisatie. 
Medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden zijn van 
groot belang voor Defence for Children. Op basis van het c 
ompetentiehandboek kunnen de medewerkers meer invulling 
geven aan hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het functiehuis is 
mede onderdeel van het professionaliseringstraject dat in 
2012 is ingezet. 

Personeelsbezetting
De personele bezetting is ten opzichte van het jaar 2011 toe-
genomen met twee fte’s. Van gemiddeld 23 fte naar gemiddeld 
25 fte. Het aantal medewerkers verspreid over deze fte’s is 

gedurende 2012 27 personen. Eind 2012 zijn er 27 mede- 
werkers in dienst bij Defence for Children, 24 vrouwen en  
3 mannen (tegenover 23 respectievelijk 4 in 2011).  
De meeste medewerkers hebben een parttime dienstverband. 

      
2012 2011

Aantal medewerkers jaareinde 27 27
Gemiddeld aantal fte’s 25 23

In het jaar 2012 hebben twaalf stagiaires, afkomstig van 
diverse opleidingsinstituten, hun medewerking verleend aan de 
activiteiten van de organisatie. Zij krijgen hiervoor een beschei-
den stagevergoeding. Defence for Children begeleidt tevens 
studenten bij hun afstudeeropdracht. Waar het kan maakt 
Defence for Children gebruik van vrijwilligers. Naast de inciden-
tele vrijwilligers verleende in 2012 vijf vrijwilligers structureel 
hun medewerking aan de werkzaamheden van Defence for 
Children. 

Het ziekteverzuim lag in 2012 met 3.99% hoger dan het voor-
afgaande jaar (2,68%). Oorzaak van deze stijging is de lange 
ziekteperiode van een medewerker. Binnen een kleine organi-
satie is de impact daarvan groter. Voor de betreffende mede-
werker is een re-integratietraject opgezet. 

Beloning
Defence for Children volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening, heeft een eigen salarisregeling die een afge-
leide 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 is tevens geba-
seerd op de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
Het bruto jaarsalaris van de directeur bedroeg in 2012  
€ 98.100. Hiermee wordt voldaan aan de eis van MFS II dat 
het brutosalaris van een directeur niet hoger mag zijn dan het 
brutosalaris van een directeur-generaal in dienst van de rijks-
overheid, dat vorig jaar € 126.000 bedroeg.

Personeelsvertegenwoordiging
De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) van Defence for 
Children bestaat uit vier leden. De PVT is in 2012 vijf keer bij-
een geweest om de algemene belangen van het personeel te 
bespreken. Belangrijke onderwerpen waren het personeels-
handboek, het jaarplan 2013, de begroting 2013 en het jaar-
verslag en de jaarrekening 2011. Daarnaast is er in meerdere 
vergaderingen gediscussieerd over de functiebeschrijvingen in 

tijdslijn: 
deFence For cHildren
in de M

edia

veel radio- en tv-programma’s, kranten, tijdschriften en online nieuwsdiensten besteedden in 2012 
aandacht aan onze thema’s. er was met name veel belangstelling voor alle ontwikkelingen rond het 
kinderpardon, de lancering van de campagne tegen kindersekstoerisme op schiphol, de uitspraak 
dat kinderen zonder papieren stage moeten kunnen lopen, het bezoek van gerard Horton  
(defence for children Palestina) aan nederland, de onderzoeksmissie met jonge politici naar 
Palestina, de problemen rond gezinshereniging, de moeilijke omstandigheden voor kinderen op de 
gezinslocaties, de presentatie van de ngo-rapportage (kinderrechtencollectief), de stelselwijziging 
jeugdzorg en de presentatie van het jaarbericht kinderrechten.
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Ontwikkeling van jonge 
asielzoekers onder de loep

Februari 29-2-2012
eenvandaag
kinderpardon: lastig voor leers

Januari 23-01-2012
trouw
ontwikkeling van jonge asielzoekers onder de loep

het functieloonhuis. Het functieloonhuis is mede door de input 
van de PVT op onderdelen aangepast. 

Verzekeringen
Defence for Children vindt het belangrijk dat haar medewerkers 
en bestuurders in een veilige omgeving kunnen werken. 
Daarom heeft de organisatie diverse personeelsverzekeringen 
als algemene verzekeringen afgesloten om verschillende  
risico’s af te dekken en de continuïteit te waarborgen.  
De volgende verzekeringen zijn afgesloten:
 ∙ 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 is afhankelijk van de bijdrages van fond-
sen, donateurs en andere partijen. Vertrouwen is hierbij een 
belangrijke factor. Door middel van een professionele werk-
wijze en transparante verslaggeving legt Defence for Children 
verantwoording af hoe en waaraan de bijdrages zijn besteed. 
Defence for Children streeft ernaar om daarbij haar werkzaam-
heden zo efficiënt mogelijk te verrichten. 

Interne monitoring
De projectmanagers monitoren maandelijks de projecten. 
Hierbij worden de verschillen tussen de werkelijke en begrote 
kosten nauwlettend geanalyseerd. Bij overschrijving van het 
budget wordt beoordeeld in hoeverre die kosten elders in het 
project kunnen worden bespaard. Per kwartaal worden 
managementrapportages opgesteld die besproken worden in 
het managementteam (MT). De programmamanagers en hoof-
den van teams rapporteren periodiek in de MT-vergadering 
over de voortgang van de projecten. Mede aan de hand van  
de kwartaalrapportages legt de directeur verantwoording af 
aan het bestuur. Het bestuur ziet erop toe dat de doelstellin-
gen van de organisatie worden gerealiseerd en let daarbij in 
het bijzonder op een efficiënte bedrijfsvoering. 

Projectpartners
Voor de uitvoering van met name de internationale projecten 
werkt Defence for Children met projectpartners. Bij de ontwik-
keling van een project wordt nagegaan op welke wijze de beste 
resultaten behaald kunnen worden en wie welke activiteiten 
dient uit te voeren. Bij de keuze van de projectpartner beoor-
deelt Defence for Children de beheerscapaciteit van de project-
partner. Alle rechten en verplichtingen worden vastgelegd in 
een subsidiecontract. In dit contract wordt tevens verwezen 
naar het Sanctiebeleid, het Antifraude- en het 

Anticorruptiebeleid en de Klachtenprocedure die Defence for 
Children hanteert. Dit beleid is in 2012 geformaliseerd en 
door het bestuur vastgesteld. 

Het Sanctiebeleid 
In het partnerbeleid van Defence for Children vormen samen-
werking en gelijkheid de basis. Centraal hierin staat 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 zijn expliciet de 
procedures en de toe te passen acties vastgelegd wanneer 
projectpartners zich niet aan de afspraken uit het subsidiecon-
tract houden. In de volgende situaties kunnen sancties nood-
zakelijk zijn:
1. Verdenking van fraude of corruptie bij de projectpartner.
2. De partnerorganisatie heeft niet voldaan aan de voorwaar-

den die zijn overeengekomen in het subsidiecontract, zoals 
het tijdig indienen van inhoudelijke en financiële rappor-
tage, het voldoen aan de vereiste kwaliteit voor de rappor-
tages, et cetera. 

3. De resultaten blijven serieus achter ten opzichte van de 
geplande resultaten door het niet presteren van de 
projectpartner. 

In 2012 heeft Defence for Children geen sancties hoeven 
opleggen aan een van de projectpartners. 

Antifraudebeleid en Anticorruptiebeleid
Defence for Children hanteert hoge standaarden met betrek-
king tot het afleggen van verantwoording. Daarom is het 
belangrijk dat duidelijke richtlijnen zijn opgesteld voor mede-
werkers en vrijwilligers over hoe zij moeten handelen als er 
fraude wordt geconstateerd of er verdenking van fraude of  
corruptie is. Defence for Children heeft een ‘zero tolerance’-
beleid met betrekking tot fraude en corruptie. Dit 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 2012  
zijn er geen meldingen geweest van fraude of corruptie. 

Klachtenregeling
Defence for Children neemt elke klacht serieus en behandelt 
deze vertrouwelijk. Daarom heeft Defence for Children een  
formele Klachtenregeling. De doelstellingen van de 
Klachtenregeling 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. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel 

2012
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Draagsters hebben een 
plekje in ons hart

Maart 1-3-2012
spits 
draagsters hebben en plekje in ons hart

April 3-4-2012
jeugdjournaal
kinderen weten weinig van rechten

Mei 31-5-2012
njcM boek
een paar nachtjes in de politiecel

van een goede klachtbehandeling;
4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met 

behulp van klachtbehandeling en klachtenanalyse.
In 2012 zijn geen formele klachten ingediend.

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 lan-
getermijnbeleid 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 effi-
ciënte bedrijfsvoering. De taken van het bestuur zijn vastge-
legd in een bestuursreglement. 

Aloys van Rest is algemeen directeur van Defence for Children. 
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 hoofden van teams. De taken van de 
directeur zijn vastgelegd in het directiereglement. 

De organisatie hecht veel belang aan een open en betrokken 
samenwerking tussen het bestuur en de directeur. De direc-
teur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor. Tijdens de 
vergaderingen informeert hij de leden over alle belangrijke ont-
wikkelingen binnen Defence for Children en houdt hij het 
bestuur 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 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. Wanneer het bestuur vragen heeft over de 
uitvoering van het beleid, worden deze besproken met de direc-
teur. Het bestuur nodigt ook de accountant bij dat betreffende 
agendapunt uit voor een nadere toelichting van hun bevindin-
gen. Indien nodig worden door het bestuur aanpassingen 
gedaan op het gevoerde beleid. Het bestuur evalueert jaarlijks 
het functioneren van de directeur. 

Het bestuur streeft naar een evenwichtige verdeling van com-
petenties, 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. De leden worden benoemd voor een periode van vier 
jaar en kunnen slechts eenmaal worden herkozen. 

Het bestuur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Vanaf 
2013 zal deze evaluatie plaatsvinden volgens de criteria die 

zijn vastgelegd in bijvoorbeeld de Code voor Goed Bestuur bij 
fondsenwervende goededoelenorganisaties (code Wijffels).

Toezicht wordt mede gehouden door een externe accountant. 
Ook in 2012 werd de accountantscontrole uitgevoerd door 
Dubois & Co Registeraccountants. Het bestuur benoemt en 
evalueert de accountant na het inwinnen van advies bij de 
directeur. Minimaal tweemaal per jaar heeft de accountant 
overleg met de penningmeester van het bestuur en eenmaal 
per jaar met het gehele bestuur. Het bestuur evalueert jaarlijks 
het functioneren van de accountant. 

De veranderingen en professionalisering binnen de organisatie 
vinden plaats onder het toeziend oog van het bestuur. Het 
bestuur heeft in 2012 zeven maal vergaderd. De belangrijkste 
onderwerpen op de agenda waren:
 ∙ Het jaarverslag 2011 en de jaarrekening 2011.
 ∙ De begroting 2013 en het jaarplan 2013.
 ∙ Verbetering van de interne organisatie en het borgen van 

de primaire processen.
 ∙ De nieuwe positionering van Defence for Children.
 ∙ Het vaststellen van drie protocollen: Klachtenregeling, 

Antifraude- en Anticorruptiebeleid en Sanctiebeleid.
 ∙ Inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages.
 ∙ Het functiehuis van Defence for Children.

Het bestuur stelde in 2012 vier bestuurlijke werkgroepen in die 
op strategisch niveau de volgende onderwerpen voorbereiden:
a. Het verbeteren van de planning- en-controlcyclus gericht op 

de financiële processen en rapportages.
b. Een analyse van de huidige aandachtsgebieden en thema’s 

om met een advies te komen over het aanbrengen van 
focus in het brede werkgebied van Defence for Children.

c. Een analyse van het huidige nationale en internationale 
beleid om vandaaruit met aanbevelingen te komen.

d. Een analyse van de identiteit en functie van de organisatie. 
Is Defence for Childeren een kennisinstituut of een lobbyor-
ganisatie? En wat betekent welke keuze voor de 
organisatie? 

Het bestuur zal in het voorjaar van 2014 de resultaten van de 
werkgroepen besproken hebben, op basis waarvan het 
Meerjarenbeleidsplan geactualiseerd kan worden.
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Nederland op het matje

Juni 4-4-2012
radio bnn
illegale kinderen mogen stage lopen

Juli 2012
Wordt vervolgd
nederland op het matje

Samenstelling bestuur
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhanke-
lijk van elkaar en van de directeur kunnen functioneren als 
goede beleidsbepalers, goede toezichthouders en adviseurs.
In 2012 bestond het bestuur uit de volgende leden:

C.A.P 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 

D.J.H.G. Vijgen – Penningmeester
Functie
Directeur Participatiefonds en Vervangingsfonds. 

G.J.B. de Haas – Bestuurslid 
Functie
Programmamanager Basis Zorg en Specialistische Zorg bij 
Stichting Bureau lindenhoek/Vereniging Bedrijfstak Zorg 
Nevenfunctie
Bestuurslid van Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en 
Kinderhuis leiden

I.P. Tuinenburg – Bestuurslid
Functie
Directeur NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind) 
Nevenfunctie
Algemeen lid van het bestuur van Stichting Collecteplan

M.H.A. Strik – Bestuurslid
Functies
lid van de Groenlinks-fractie in de Eerste Kamer, Voorzitter 
van de Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA), 
Universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen 
Nevenfuncties
lid van de Raad van toezicht van De Woningstichting, 
Wageningen, Voorzitter van de klachtencommissie van 
Vereniging VluchtelingenWerk Gelderland, Voorzitter van  
kunstenaarscollectief De Waterlanders 

A.C. Quik-Schuijt - Bestuurslid 
Functies 
lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer,  
gepensioneerd kinderrechter

K. Bakker – Bestuurslid
Functie
Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Jeugdinstituut 

Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Expertisecentrum Ontwikkeling,  
Opvang en Onderwijs/ ECO3, lid curatorium bijzondere leer-
stoel 'mediaopvoeding' Erasmus Universiteit, lid curatorium 
bijzondere leerstoel 'Monitoring en innovatie jeugdzorg' 
Rijksuniversiteit Groningen, Voorzitter vakjury Nationale 
Jeugdzorgprijzen, Voorzitter begeleidingscommissie Canon 
Jeugdzorg 

De leden van het bestuur zetten hun ervaring en kennis belan-
geloos in. Zij ontvingen in 2012 evenmin salaris voor hun func-
tie. Onkosten die gemaakt worden voor Defence for Children 
kunnen worden gedeclareerd.

communicatie
2012 is een heel productief jaar geweest op het gebied van 
communicatie. Mede door versterking in de bezetting kon veel 
gerealiseerd worden. De nieuwe huisstijl is verder doorge-
voerd, er is een persprotocol opgesteld en in werking getreden, 
er is begonnen met het verder versterken van het woordvoer-
derschap van de betreffende medewerkers op de verschillende 
thema’s, er is een donateursonderzoek uitgevoerd, campagne 
gevoerd en begonnen met de modernisering van de website. 
Daarnaast waren de communicatiemedewerkers betrokken bij 
verschillende projecten en campagnes die Defence for 
Children alleen of in samenwerking met partners uitvoerde. 
Ook werd de productie van verschillende publicaties begeleid. 
Er is actief ingezet op social media.
De afdeling heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de 
campagne van de Stichting Samenwerkende Kinderfondsen en 
aan het Kinderrechten Filmfestival in het Kinderrechtenhuis.
Er is een basis gelegd voor een communicatiestrategie, die 
eerste helft 2013 afgerond zal worden. Daarnaast is de 
nieuwe corporate identiteit gepresenteerd in het internationale 
bestuur van Defence for Children International, waarop enkele 
secties deze overgenomen hebben.
 
Right!
Right! Tijdschrift voor de Rechten van het Kind is het tijdschrift 
van Defence for Children 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. Het aantal abonnees is de laatste 
paar jaar weliswaar toegenomen, maar bleef achter bij de ver-
wachtingen. In 2012 is daarom een lezersonderzoek uitge-
voerd. Dit leverde veel relevante informatie op. Belangrijkste is 
de hoge waardering die de lezers hebben voor het blad en het 
feit dat zij informatie uit het blad daadwerkelijk gebruiken in 
hun werk.
Daarnaast speelde Right! ook in 2012 weer een belangrijke rol 
bij het agenderen van kinderrechtenthema’s. Zo werden onder-
werpen als de situatie voor kinderen op de gezinslocaties, kin-
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Campagne tegen uitzetting

Augustus 29-8-2012
sbs6 Hart van nederland
stem voor kinderen

September 4-09-2012
spits
campagne tegen uitzetting

Oktober 5-10-2012
radio 1
inzet stroomstootwapen

derrechten in de Palestijnse gebieden en armoede onder kin-
deren, mede door artikelen in Right! goed opgepikt. Naar 
aanleiding van het artikel over armoede in het december- 
nummer werden zelfs Kamervragen gesteld.
In 2012 is de omvang van Right! teruggebracht van 36 naar 
20 pagina’s, om de kosten te drukken. De inhoud is daarbij 
goed overeind gebleven, zo gaven ook de lezers aan in het 
onderzoek. In 2013 wordt het tijdschrift gecontinueerd en  
worden extra inspanningen verricht om de oplage te verhogen 
en zo relevante doelgroepen te bereiken en te betrekken bij 
kinderrechten.

HOUSEkrant
Defence for Children is al jarenlang uitgever van de 
HOUSEkrant, het tijdschrift voor jongeren in instellingen.  
Door verschillende ontwikkelingen is de financiering van de 
HOUSEkrant weggevallen. In 2012 is geprobeerd financiering 
langs andere wegen te vinden, door de instellingen om een 
structurele bijdrage te vragen en door aanvragen in te dienen 
bij fondsen. Dit heeft maar zeer beperkt succes gehad. 
Daarom is besloten om de HOUSEkrant over te laten gaan in 
een digitaal platform. Dit zal in 2013 vorm krijgen. In 2012 zijn 
drie HOUSEkranten verschenen. De HOUSEkrant bestond in 
2012 vijftien jaar.

Websites
Defence for Children beheert een aantal websites,  
de belangrijkste zijn: 
www.defenceforchildren.nl,
www.ecpat.nl, 
www.kinderrechten.nl, 
www.geenkindopstraat.nl, 
www.ilegaalkind.nl.

Het bezoek aan met name de eerste twee is toegenomen tot 
samen rond de 10.000 per maand. In 2012 is gestart met het 
ontwikkelen van een nieuwe website, die voorjaar 2013 de 
lucht in zal gaan. Inzet is een toegankelijke, goed gestructu-
reerde website, met goede zoekmogelijkheden en interactieve 
elementen. In lijn met de nieuwe positionering zal de website 
van ECPAT onderdeel worden van de Defence for Children-
website, waarbij herkenbaarheid voorop staat.

Defence for Children 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. 

Defenceforchildren.nl en EcPAT.nl 
bezoekersaantallen in 2012

Maand unieke
bezoekers

Aantal
bezoeken

Pagina's

Januari 9.882 18.657 115.899
Februari 8.421 15.409 137.701
Maart 9.230 17.247 133.869
April 9.335 18.224 118.317
Mei 9.002 18.398 93.478
Juni 8.505 17.908 93.887
Juli 5.453 13.288 73.043
Augustus 5.274 12.207 106.704
September 7.459 15.271 104.314
Oktober 9.684 19.557 90.503
November 10.750 21.035 88.837
December 8.356 17.772 69.181
Totaal 101.351 204.973 1.225.733

 
Totaal aantal unieke bezoekers 101.351
Totaal aantal bezoeken 204.973
Totaal aantal bezochte pagina’s 1.225.733

Gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand 8.446
Gemiddeld totaal aantal bezoeken per maand 17.081
Gemiddeld aantal pagina’s bezocht per maand 102.144
Gemiddeld aantal pagina’s bezocht per bezoek 6
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Achthonderd asielkinderen 
mogen blijven

December 22-12-2012
de gelderlander
achthonderd asielkinderen mogen blijven

Social Media
In 2012 is substantieel meer aandacht uitgegaan naar social 
media, en dan met name naar Twitter. In campagnes zijn ook 
Facebook en Hyves ingezet. Het aantal volgers op Twitter is 
gestegen naar ruim 1200 eind 2012.

Communicatie met belanghebbenden
Defence for Children heeft op verschillende niveaus contact 
met en legt verantwoording af aan belanghebbenden, betrokke-
nen en stakeholders. Een groot deel van ons werk bestaat uit 
het ontwikkelen en uitvoeren van projecten met derden. 
Hiervan doen wij in gedegen rapportages rechtstreeks verslag 
aan de betrokken parners. Resultaten hiervan zijn terug te vin-
den in ons jaarverslag, op onze website, in nieuwsbrieven en 
persberichten.
Wij worden regelmatig uitgenodigd om presentaties te geven, 
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 wij mee bezig zijn.

defence for children in de media
Veel radio- en tv-programma’s, kranten, tijdschriften en online 
nieuwsdiensten besteedden in 2012 aandacht aan onze the-
ma’s. Er was met name veel belangstelling voor alle ontwikke-
lingen rond het Kinderpardon, de lancering van de campagne 
tegen kindersekstoerisme op Schiphol, de uitspraak dat kinde-
ren zonder papieren stage moeten kunnen lopen, het bezoek 
van Gerard Horton (Defence for Children Palestina) aan 
Nederland, de kinderrechtenreis met jonge politici naar 
Palestina, de problemen rond gezinshereniging, de moeilijke 
omstandigheden voor kinderen op de gezinslocaties, de pre-
sentatie van de ngo-rapportage (Kinderrechtencollectief), de 
stelselwijziging jeugdzorg en de presentatie van het Jaarbericht 
Kinderrechten.

(zie ook tijdslijn van dit hoofdstuk)

TV 22

Radio 23

Landelijke kranten 45

Regionale kranten 50

Tijdschriften en vakbladen 19

Media aandacht per communicatiekanaal 

November 14-11-2012
koffietijd rtl4
Hart voor kinderrechten
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2013
1. Algemeen
 ∙ De belangrijkste doelstelling was, 
is en zal ook in 2013 zijn om schendin-
gen van kinderrechten aan de kaak te 
stellen. Dat doen we vanuit een juridisch 
kader en met het VN-Kinderrechten-
verdrag als uitgangspunt.
 ∙ Defence for Children doet dat van-
uit de breedte van haar taakopvatting, 
die zaken omvat op de gebieden van  
kinderrechten en migratie, jeugdzorg, 
familierecht en jeugdstrafrecht. Ook  
strijden wij voor kinderen die (seksueel) 
uitgebuit worden. Wij staan voor de  
algehele implementatie van het 
VN-Kinderrechtenverdrag, hiertoe voeren 
wij lobby, dragen wij bij aan rapportages 
en geven wij trainingen en voorlichting.
 ∙ Veel van ons werk doen we samen 
met andere kinderrechtenorganisaties 
door het vormen van coalities, zoals het 

Kinderrechtencollectief en de Werkgroep Kind in azc.  
Op Europees niveau coördineren wij het Separated Children 
in Europe Programme en maken wij deel uit van EuroChild.

 ∙ Ook in 2013 zullen wij via de Kinderrechtenhelpdesk  
vragen beantwoorden, ondersteuning bieden aan kinderen, 
volwassenen, onder wie professionals, en instanties. Doel 
daarbij is concrete verbeteringen voor het betreffende kind 
en structurele verbeteringen in beleid en wetgeving te reali-
seren. In 2013 zullen wij net als in 2012 de aandacht voor 
gehandicapte kinderen verder vergroten. Daarnaast zal 
Defence for Children toezien op de uitwerking van het 
Kinderpardon en de permanente regeling voor gewortelde 
kinderen.

 ∙ De inbreng en participatie van kinderen en jongeren maken 
consequent deel uit van ons werk.

2. Programma’s en projecten 
 ∙ Defence for Children neemt ook in 2013 deel in internatio-

nale programma’s waarbij verbeteringen van de positie van 
kinderen worden nagestreefd. Als lid van de Child Right 
Alliance streeft Defence for Girls, als onderdeel van het  
Girl Power Programma, de bescherming en versterking na 
van meisjes in Ghana, Sierra leone, Zambia, Ethiopië en 
liberia. Defence for Children coördineert een Europees  
project om de standaarden voor voogden van alleen-
staande minderjarige vreemdelingen verder te implemente-
ren en in Europese regelgeving opgenomen te krijgen. 

 ∙ We doen in 2013 onder andere onderzoek naar de rechts-
gang in zedenzaken.

 ∙ We coördineren de ontwikkeling van een nieuwe indicator 
voor Kinderen in Tel gericht op gehandicapte kinderen.

 ∙ Defence for Children zal vanuit Nederland het Europese 
netwerk van Defence for Children verder versterken, waarbij 
ook de zichtbaarheid en effectiviteit van Defence for 
Children in Genève en Brussel een impuls krijgen.

 ∙ Via het internationale ECPAT-netwerk zal Defence for 
Children in verschillende nationale en internationale  
programma’s de uitbuiting van kinderen in onder andere 
kinderhandel, kindermisbruik, kindersekstoerisme en  
kinderpornografie hard blijven bestrijden. In toenemende 
mate met ondersteuning van private partijen.

 ∙ In 2013 zal de stelselherziening van de jeugdzorg een 
belangrijke prioriteit in ons werk zijn. Wij zullen de uiteinde-
lijke wet toetsen aan het VN-Kinderrechtenverdrag. 

3. Partners
 ∙ Defence for Children is een organisatie die een groot deel 

van haar inkomsten verwerft via projecten die zij samen 
met haar collega-kinderrechtenorganisaties in Nederland 
en internationaal ontwikkelt.

 ∙ Daarnaast zullen private fondsen gestimuleerd worden  
om ons, vaak onzichtbare, werk te ondersteunen.

 ∙ Defence for Children is blij met de structurele steun van 
Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland 
en enkele vermogensfondsen.

 ∙ Daarnaast zorgen de partners in de verschillende coalities 
voor financiële middelen om een krachtige lobbystrategie 
voor kinderrechten te kunnen voeren. 

 ∙ In 2013 zal de vijfjarige overeenkomst met de Nationale 
Postcode loterij worden geëvalueerd. Juist met deze bij-
drage van de Nationale Postcode loterij kan Defence for 
Children jaarlijks projecten en steun voor kinderen realise-
ren, waarvoor anders geen financiële middelen beschikbaar 
zouden zijn. 

4. communicatie
 ∙ De nieuwe website zal in het voorjaar van 2013 worden 

afgerond. Stap voor stap wordt de nieuwe huisstijl verder 
geïntroduceerd.

 ∙ Zoals elk jaar zal er in 2013 soms campagnematig gewerkt 
worden om een specifiek thema te agenderen. Indien er 
voldoende mogelijkheden zijn voor fondsenwerving op de 
particuliere markt zal er in 2013 een pilotcampagne  
worden gelanceerd.

doelstellingen
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5. Organisatie
Personeel
 ∙ Er wordt ruimte gecreëerd voor verdieping om het  

kennisniveau op hoog peil te houden. 
 ∙ Het ziekteverzuim blijft op het niveau van 2012  

(onder de 4%).
 ∙ Er komt geen uitbreiding van de formatie.
 ∙ Er komt een gericht opleidingsbeleid.
 ∙ Het functiehuis is in werking en wordt verbeterd op basis 

van suggesties van de organisatie. 
 ∙ Er vindt een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats.
 ∙ Er wordt actief op zoek gegaan naar mogelijkheden om een 

medewerker met een beperking aan te stellen.
Facilitaire ondersteuning
 ∙ De nieuwe ict-omgeving werkt vlekkeloos; gegevens zijn 

afdoende beveiligd; medewerkers hebben vanuit huis toe-
gang tot voor hen relevante gegevens op het netwerk van 
Defence for Children.

 ∙ Er wordt in 2013 nieuwe software ten behoeve van de 
financiële en de projectadministratie geïmplementeerd.
Daarmee worden procedures beschreven en geborgd en 
zullen kwalitatieve kwartaalrapportages gemaakt kunnen 
worden voor bestuur en management.
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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

2012 was het derde jaar waarin  
Defence for Children-ECPAT mocht reke-
nen 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: het 
Kinderpardon en een permanente regeling voor gewortelde  
kinderen waren opgenomen in het regeerakkoord van kabinet 
Rutte II, in de Amsterdamse zedenzaak hebben de ouders 
spreekrecht gekregen en er is substantieel advies gegeven bij 
de totstandkoming van de nieuwe Jeugdwet en de transitie van 
de jeugdzorg. In algemene zin hebben wij meer kunnen beteke-
nen op de gebieden seksuele uitbuiting van kinderen (ECPAT), 
jeugdstrafrecht, migratie en jeugdzorg. Daarnaast zorgt de bij-
drage van de Nationale Postcode loterij voor een versterking 
van de organisatie, die ook in 2012 bijdroeg aan een grotere 
slagkracht en betere zichtbaarheid.

Plan Nederland

Girl Power – MFS II – Ministerie van Buitenlandse Zaken
2012 was het tweede jaar van het Girl Power programma 
(2011-2015) van de 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 ontwikkelingslan-
den. Onderwijskansen, economische en sociaalpolitieke parti-
cipatie, en de bestrijding van seksueel en gendergerelateerd 
geweld zijn de kernthema’s van het programma dat gesubsidi-
eerd 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 Defence for Children-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 
Defence for Children-ECPAT vinden voor een belangrijk deel in 
Nederland plaats in de vorm van voorlichting en scholing voor 
toerismeprofessionals en bewustwording van reizigers.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Defence for Children werkt al lange tijd samen met Stichting 
Kinderpostzegels Nederland in verschillende projecten.  
Zo droeg de stichting ook in 2012 substantieel bij aan de 
Kinderrechtenhelpdesk en wordt er samengewerkt in een aan-
tal lobbytrajecten op het gebied van de aanpak van kindermis-
handeling, 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.

overzicht
samenwerkings-
partners
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overzicht
samenwerkings-
partners

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, Oekraïne en Rusland. 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 verbeterin-
gen bewerkstelligd. In 2012 zijn de projecten in Georgië en 
Oekraïne afgerond.

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, maat-
schappelijk werkers en mensen van kinderrechtenorganisaties.

uNIcEF Nederland

Met UNICEF Nederland is het Jaarbericht Kinderrechten 2012 
gemaakt, waarbij het beleid van het kabinet werd afgezet tegen 
het VN-Kinderrechtenverdrag. In juni werd het Jaarbericht 
gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het Jaarbericht diende 
tevens als basis van het jongerenparticipatieprogramma dat 
UNICEF organiseerde voor Kleine Prinsjesdag.
UNICEF Nederland is een belangrijke partner binnen het 
Kinderrechtencollectief.
UNICEF Nederland en Defence for Children werken daarnaast 
samen in de lobby voor alleenstaande minderjarige vreemdelin-
gen, 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 2012 van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidie voor de voorlich-
ting in kinderrechten. Zij legt verantwoording af aan het 
Ministerie over de besteding van de gelden. Hiervan zijn ver-
schillende activiteiten gefinancierd, voorlichtingsmaterialen, 
trainingen aan professionals, de website et cetera.

Stichting zonnige Jeugd

Defence for Children ontving in 2012 financiële steun van 
Stichting Zonnige Jeugd voor de Kinderrechtenhelpdesk,  
het doen van nader onderzoek naar signalen die bij de 
Kinderrechtenhelpdesk binnenkomen en het uitvoeren van lob-
byactiviteiten gericht op versterking van de rechtspositie van 
kinderen in de jeugdzorg.

Eu - DAPhNE

Defence for Children nam in 2012 deel aan diverse projecten 
die gefinancierd worden in het kader van het Daphne III-
programma van de Europese Unie. Defence for Children voerde 
zelf de coördinatie over een project gericht op de ontwikkeling 
van kwaliteitsstandaarden voor voogden van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen. In dit project werkten acht 
Europese landen samen. Dit project werd in 2012 afgerond.  
In 2012 werd een aanvraag voor een vervolgproject ingediend 
en toegekend.

Via PICUM werkte Defence for Children aan het vergroten van 
de kennis bij gemeenteambtenaren over het recht op opvang 
voor ongedocumenteerde gezinnen.  
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De materiële kosten werden bekostigd uit een Daphne III  
financiering voor het project ‘Strategies to Protect Children  
in an Irregular Migration Situation in Europe’. De personele  
kosten werden betaald vanuit de bijdrage van Stichting 
Kinderpostzegels Nederland. 
In 2011 en 2012 nam Defence for Children deel aan twee 
andere Europese projecten die door het Daphne III-programma 
van de Europese Commissie zijn gefinancierd. In het kader van 
het eerste project dat werd gecoördineerd door de Bulgaarse 
organisatie Animus, werd de visie van kinderen op veiligheid, 
geweld en kindermishandeling in drie landen bijeengebracht in 
het boekje ‘luister je wel?’ In het kader van het tweede project 
onder coördinatie van de Children’s Rights Alliance England 
zette Defence for Children een jongerenonderzoeksteam op 
dat onderzoek deed onder jongeren in justitiële 
jeugdinrichtingen.
 
Europees Vluchtelingen Fonds

Europees
Vluchtelingenfonds

Ruimte voor innovatieve
projecten

Defence for Children heeft in 2012 subsidie gekregen van het 
EVF via Stichting VluchtelingenWerk Nederland die coördinator 
is van het project Tell Me. Defence for Children heeft trainin-
gen verzorgd binnen Tell Me aan COA en VluchtelingenWerk. 
De eigen bijdrage van het project werd gefinancierd door 
Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Europese commissie

Op het gebied van migratie en uitbuiting heeft Defence for 
Children in 2012 met financiering van de Europese Commissie 
(ISEC Action Grant) gewerkt aan een onderzoek naar de 
bescherming van buitenlandse minderjarige slachtoffers van 
uitbuiting. De eigen bijdrage van het project is gefinancierd 
door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Defence for Children werkt mee aan nieuwe projecten in 
Oekraïne en Georgië die bij speciale regionale of lokale subsi-
dieprogramma’s van de Europese Commissie zijn ingediend en 
goedgekeurd. 

Kinderrechtenhelpdesk

De Kinderrechtenhelpdesk is in 2012 gesteund door:  
Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting Dijkverzwaring, 
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden, Kerk in Actie,  
War Child, Stichting Zonnige Jeugd, Stop Kindermisbruik en  
de Nationale Postcode loterij. 
In 2012 ontving de Kinderrechtenhelpdesk een speciale bij-
drage van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind om de Kinderrechtenhelpdesk toegankelijker te maken 
voor kinderen met een handicap. Het is de bedoeling dat op 
termijn de beantwoording van vragen die betrekking hebben  
op kinderen met een handicap een integraal onderdeel vormen 
van de Kinderrechtenhelpdesk. 
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Kinderrechtencollectief

Defence for Children coördineert het Kinderrechtencollectief. 
De kernpartners van het Kinderrechtencollectief betalen ieder 
een bijdrage voor de coördinatiekosten. In 2012 waren dat 
Stichting Kinderpostzegels Nederland, War Child, UNICEF 
Nederland, Augeo Foundation, Bernard van leer Foundation, 
Jantje Beton, Terre des Hommes, CG-Raad en NJR, met als 
adviseur NJi.

Overige partners in 2012
ICCO – Kerk in Actie
Save the Children Nederland
lexis Nexis
Children’s Rights Alliance England
Stichting VluchtelingenWerk Nederland
KMOP Greece
Tijdschrift Kindermishandeling
Stichting H.A.J. Bekhuis
PICUM
Stichting Kinderrechtenhuis
OAD
Oak Foundation
Madurodam Fonds 
Separated Children in Europe Programme
eNASCO
Stichting Stop Kindermisbruik
Stichting Samenwerkende Kinderfondsen
Ministerie van Veiligheid en Justitie
The Body Shop
Adviesbureau van Montfoort
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algemeen
In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de baten en de 
bestedingen van Defence for Children in 2012. Naar aanloop 
van de controle van de jaarrekening over 2012 is intern vast-
gesteld dat de toerekening van de subsidiebaten en lasten van 
diverse projecten in 2011 niet geheel correct heeft plaatsge-
vonden. Om het vereiste inzicht te geven, zijn de vergelijkende 
cijfers in de jaarrekening 2012 aangepast. Het verschil  
ad € 176.000 met de goedgekeurde stand van de reserves 
per 31-12-2011 is rechtstreeks verwerkt in de stand van de 
reserves per 1-1-2012. 

baten
De totale baten zijn gedaald van € 2.946.000 in 2011 naar 
€ 2.892.000 in 2012. Ten opzichte van de begrote baten van 
€ 2.745.000 zijn de totale baten € 147.000 hoger uitgevallen. 

Baten uit eigen fondsenwerving
De baten uit eigen fondsenwerving daalden met 29% van 
€ 562.000 in 2011 naar € 396.000 in 2012. De baten uit 
eigen fondsenwerving bestaan voornamelijk uit geoormerkte 
bijdragen van organisaties en instellingen. De baten die ont-
vangen zijn van fondsenwervende instellingen, worden vanaf 
2011 onder ‘baten uit acties van derden’ gepresenteerd.  
De gerealiseerde baten uit eigen fondsenwerving vallen  
€ 180.000 hoger uit dan begroot. 

Baten uit acties van derden
De baten uit acties van derden zijn ten opzichte van vorig jaar 
gestegen met 6% van € 974.000 naar € 1.028.000.  
Ten opzichte van de begroting zijn de baten uit acties met een 
bedrag van € 68.000 lager uitgevallen. 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 met 3% van € 1.404.000 naar € 1.446.000.  
De ontvangen subsidies van overheden zijn nagenoeg gelijk 
aan de begrote subsidies van overheden van € 1.432.000.
De stijging ten opzichte van vorig jaar wordt voornamelijk  
veroorzaakt doordat er ultimo 2011 een reservering van 
€ 54.000 was opgenomen inzake de subsidie van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  
Er was onzekerheid of we de gehele subsidie definitief toege-
kend zouden krijgen omdat er binnen het project verschuivin-
gen waren over de verschillende activiteiten. In 2012 heeft de 
definitieve vaststelling plaatsgevonden door het Ministerie van 
VWS. Er is geen korting doorgevoerd door het Ministerie.  

De reservering is in 2012 vrijgevallen ten gunste van de baten. 

Baten beleggingen
De baten uit beleggingen bestaan uit rente liquide middelen en 
rendement beleggingsportefeuille. Het bestuur heeft in 2012 
besloten om de effecten te verkopen en deze gelden vast te 
zetten op een depositorekening en een spaarrekening. 
Hierdoor zijn de baten uit beleggingen ten opzichte van vorig 
jaar gestegen van € 7.000 naar € 21.000. De baten uit beleg-
gingen waren niet begroot. 

bestedingen 
De totale bestedingen zijn ten opzichte van vorig jaar gedaald 
van € 3.068.000 naar € 2.954.000. Zie voor een gedetail-
leerd overzicht de specificatie en verdeling van kosten naar 
bestemming in de jaarrekening. Ten opzichte van de begrote 
bestedingen van € 2.744.000 is er in 2012 € 210.000 meer 
besteed dan begroot. 

In 2012 is er € 2.399.000 rechtstreeks besteed aan de doel-
stellingen. Dit is 83% van de totale baten. Vorig jaar werd 85% 
van de totale baten rechtstreeks besteed aan de 
doelstellingen. 
De subsidies en bijdragen aan onze projectpartners zijn ten 
opzichte van vorig jaar gestegen van € 539.000 naar 
€ 612.000. Ten opzichte van de begroting zijn deze € 56.000 
hoger uitgevallen. Deze kosten worden voornamelijk of geheel 
gefinancierd door subsidies. 

Ook dit jaar blijft Defence for Children ruim onder het door het 
CBF gestelde maximum van 25% met betrekking tot de kosten 
eigen fondsenwerving. In 2012 is € 37.700 besteed aan eigen 
fondsenwerving. Dit is 9,5% (2011: 5,8%) van de baten uit 
eigen fondsenwerving. 
De kosten acties derden bedragen 3,3% (2011: 5,1%) van de 
baten uit acties derden. De kosten subsidies van overheden 
bedragen 1,1% (2011: 2,6%) van de ontvangen subsidies van 
overheden. 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. 

De kosten van de werkorganisatie zijn gestegen van € 1,8  
miljoen naar € 1,9 miljoen. De stijging van de personeelskos-
ten van € 106.000 is te verklaren door de stijging van het 
gemiddeld aantal fte’s van 23 naar 25. Voor een groot deel zijn 
deze extra personeelskosten direct toe te rekenen aan de 
doelstellingen van de organisatie en maar voor een klein deel 
aan beheer en administratiekosten. De kantoor- en algemene 
kosten zijn € 26.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is ver-
oorzaakt doordat in 2012 extra kosten zijn gemaakt inzake de 
professionalisering van de organisatie. Hierbij is de informatie-
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behoefte van de gehele organisatie in kaart gebracht.  
Op basis van deze analyse is geconcludeerd dat de huidige 
software niet meer aan de vereisten voldoet. Door steeds 
strengere eisen van subsidiegevers is het noodzakelijk dat de 
gegevens op een meer gedetailleerd niveau worden vastgelegd 
en de juiste informatie gegeneerd kan worden. Hierbij staat 
voorop dat Defence for Children haar werkzaamheden zo effici-
ent en effectief mogelijk wil verrichten. In 2013 zal daarom 
een nieuw informatiesysteem (financieel en projectadministra-
tiesysteem) aanschaft worden dat aan de huidige wensen en 
eisen voldoet.

resultaat

Het resultaat is voor 2012 uitgekomen op € 62.700 negatief 
(2011: € 121.600 negatief). Het begrote resultaat was € 800. 
Het negatieve resultaat is voornamelijk veroorzaakt doordat er 
meer is besteed aan de doelstellingen dan begroot. Als gevolg 
van de complexiteit van een aantal projecten, waaronder het 
Handboek Internationaal Jeugdrecht, de ngo-rapportage, 
Kinderen in Tel, de voorbereiding en nazorg van de reis met 
jonge politieke vertegenwoordigers naar de Palestijnse gebie-
den en met name ook als gevolg van de vele extra werkzaam-
heden rond het Kinderpardon, was er in 2012 extra formatie 
noodzakelijk om deze projecten succesvol af te ronden.  
De inzet van extra formatie hebben wij uit eigen middelen  
moeten bekostigen omdat we hiervoor geen extra financiering 
hebben gevonden. 

Zoals hierboven beschreven heeft de organisatie ook extra 
kosten gemaakt om de organisatie verder te professionalise-
ren. Er is een werkgroep Planning & Control Cyclus gestart om 
de primaire financiële processen en de primaire processen 
rond nationale en internationale projecten beter op elkaar te 
laten aansluiten. Tevens is de informatiebehoefte in kaart 
gebracht en is een selectieprocedure gestart voor de aanschaf 
van een nieuw informatiesysteem. In 2013 zal het professio-
naliseringstraject afgerond worden.

De verbeterslagen die Defence for Children heeft gedaan in 
2012 en nog maakt in 2013 zullen er voor te zorgen dat het 
resultaat van Defence for Children in 2014 weer positief wordt.

balans

Effecten/liquide middelen
Het bestuur heeft bewust gekozen om de gelden die Defence 
for Children ter beschikking heeft gekregen, maar waarvan de 
bestedingen afhankelijk zijn van de voortgang van een project, 
niet anders vast te zetten dan op een depositorekening of een 
spaarrekening. Periodiek wordt de liquiditeitspositie door het 
bestuur beoordeeld. 

Eigen vermogen/vermogensbeleid
Het bestuur heeft ervoor gekozen om een zo laag mogelijk 
eigen vermogen aan te houden zodat zoveel mogelijk gelden 
benut kunnen worden voor het doel van de organisatie.  
De continuïteitsreserve van Defence for Children bedraagt per 
31 december 2012 € 195.000. 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 ver-
plichtingen jegens het doel kan voldoen. Volgens de CBF-norm 
mag de continuïteitsreserve van de organisatie maximaal  
1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn. 

In 2013 zal het bestuur een nieuwe analyse maken van de 
specifieke risico’s en de periode waarvoor zij deze willen afdek-
ken. Op basis van risicomanagement zullen deze specifieke 
risico’s worden beheerst of uitgesloten. 

meerJarenoverzicht

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

Realisatie

2012

Realisatie

2011

Realisatie

2010

Baten € 2.892.000 € 2.946.000 € 2.392.000
Bestedingen € 2.954.000 € 3.068.000 € 2.337.000

CBF% 9,5% 16,2% 20,2%
Bestedings% 83,0% 84,3% 79,3%
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begroting 2013

Alle bedragen zijn in euro's

Staat van baten en lasten

Begroot 2013

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving 475.700
Baten uit gezamelijke acties 0
Baten uit acties van derden 996.000
Subsidies van overheden 1.446.000
Rentebaten en baten uit beleggingen 15.000
Overige baten 0
Som der baten 2.932.700

lasten:
Besteed aan doelstellingen
Algemene voorlichting, rechtshulp 211.400
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht 723.800
Seksuele exploitatie en kinderhandel 480.800
Vreemdelingenrecht en migratie 283.700
Defence for Girls 654.800

2.354.500
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 20.600
Kosten gezamelijke acties 0
Kosten acties derden 36.800
Kosten verkrijging subsidies overheden 18.100
Kosten van beleggingen 0

75.500
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 502.000

Som der lasten 2.932.000

Resultaat 700
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balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Alle bedragen zijn in euro’s

31-12-2012 31-12-2011

AcTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa  48.289  32.194 

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa  457.758  318.431 
Effecten  -  134.164 
liquide middelen  482.456  833.224 

 940.214  1.285.819 

TOTAAl AcTIVA  988.503  1.318.013 

PASSIVA

Eigen vermogen
- reserves
 continuïteitsreserve  195.053  237.080 
 bestemmingsreserve campagnefonds  71.799  100.001 

 266.852  337.081 
- fondsen
 bestemmingsfondsen  11.500  4.000 

Kortlopende schulden
Crediteuren  121.269  59.731 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  89.447  81.916 
Kortlopende schulden en overlopende passiva  499.435  835.285 

 710.151  976.932 

TOTAAl PASSIVA  988.503  1.318.013 
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staat van baten en lasten

Alle bedragen zijn in euro’s

Werkelijk
2012

Begroot
2012

Werkelijk
2011

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving  396.267  216.500  561.583 
Baten uit acties van derden
- Subsidies en bijdragen  503.852  576.000  442.035 
  fondsenwervende instellingen
- Nationale lotterijen  500.000  500.000  500.000 
- Overige acties derden  23.828  20.000  32.136 
Subsidies van overheden  1.446.433  1.432.300  1.403.634 
Baten uit beleggingen  21.201  -  7.028 
Som der baten  2.891.581  2.744.800  2.946.416 

lasten:
Besteed aan doelstellingen
Algemene voorlichting, rechtshulp  217.605  357.200  451.413 
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht  726.686  584.100  593.788 
Seksuele exploitatie en kinderhandel  485.322  385.800  405.190 
Kinderrechten en migratie  281.366  299.100  351.540 
Defence for Girls  688.026  551.100  701.800 

 2.399.005  2.177.300  2.503.731 
Werving baten
Kosten eigen fondsewerving  37.704  45.000  32.826 
Kosten acties derden  34.104  36.000  49.792 
Kosten verkrijging subsidies overheden  15.800  27.000  36.145 
Kosten van beleggingen  1.916  -  2.028 

 89.524  108.000  120.791 
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie  465.781  458.700  443.514 

Som der lasten  2.954.310  2.744.000  3.068.036 

Resultaat  -62.729  800  -121.620 

Toevoeging/onttrekking aan:
Continuïteitsreserve  -42.027 
Bestemmingsreserve Campagnefonds  -28.202 
Bestemmingsfonds interactieve website  11.500 
Bestemmingsfonds SkyHigh TV  -4.000 

 -62.729 
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kasstroomoverzicht 

Alle bedragen zijn in euro’s

2012 2012 2011 2011

Saldo van baten en lasten  -62.729  -121.620
aanpassing voor: 
- Afschrijvingen  16.682  14.786 

 16.682  14.786 

Verandering in het werkkapitaal:
- Mutaties vorderingen  -139.328  90.000 
- Mutaties kortlopende schulden  -266.781  626.775 

 -406.108  716.775 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten  -452.155  609.940 

Netto-investeringen in Materiële vaste activa  -32.777  -17.050
Aan- en verkopen beleggingen  134.164  45.286 

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  101.387  28.236 

Mutatie liquide middelen  -350.768  638.176 

liquide middelen
- stand per 1 januari 833.224  195.048 
- stand per 31 december 482.456  833.224 

Mutatie liquide middelen -350.768 638.176
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waarderingsgrondslagen

AlGEMENE TOElICHTING

Algemeen

Status Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland
De Stichting Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland is sinds begin 2010 gevestigd in het 
Kinderrechtenhuis aan de Hooglandse Kerkgracht 17G te 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 een specifieke financiële relatie met de Vereniging Defence for Children International Nederland.  
De Vereniging heeft hetzelfde bestuur als de Stichting. De Vereniging heeft beperkte eigen inkomsten, met name in de vorm van 
contributie van leden maar ook donaties en giften. Het bestuur van de Vereniging bepaalt jaarlijks welke bijdrage de Verening 
geeft aan de Stichting voor de realisatie van diverse projecten. In 2012 bedraagt de bijdrage aan de Stichting in totaal  
€ 59.276. De bijdrage van de Vereniging wordt bij de Stichting verantwoord onder de baten eigen fondsenwerving. 

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

Algemeen
Ten behoeve van 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 die hun  
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden. 

Omrekening vreemde valuta 
Vrijwel 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 jaarreke-
ning verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden 
opgenomen in de staat van baten en lasten. 
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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. 

Vergelijkende cijfers en foutherstel
In aanloop naar de controle van de jaarrekening 2012 is naar voren gekomen dat de toerekening van de subsidiebaten en lasten 
van diverse projecten in 2011 niet geheel correct heeft plaatsgevonden. Om het vereiste inzicht in de jaarrekening te geven zijn 
de vergelijkende cijfers aangepast. Het verschil met de goedgekeurde stand van de reserves per 31-12-2011 is rechtstreeks ver-
werkt in de stand van de reserves per 1-1-2012. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de 
verwachte economische levensduur.

De volgende percentages worden gehanteerd:
Installaties   20%
Inventaris  20% - 33,3%
Kantoorapparatuur  33,33%

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rente-methode (hetgeen voor 
Defence for Children overeenkomt met de nominale waarde), onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid  
opgenomen. Zowel in 2012 als in 2011 is geen voorziening gevormd. 

Effecten
De effecten betreffen beleggingen in obligaties. Deze worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Het beleggingsbeleid van het 
bestuur van de stichting is te kenmerken als zeer defensief. In 2012 zijn de effecten verkocht. 

Liquide midddelen
liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden. Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Alle liquide middelen 
zijn direct opeisbaar.

Bestemmingsreserve
Het eigen vermogen bestaat uit het vrij besteedbare vermogen en een bestemmingsreserve. Bestemmingsreserves zijn reserves 
die bestemd zijn voor een specifiek doel en hebben hierdoor een beperkte bestedingsmogelijkheid. De bestemmingsreserve 
wordt door het bestuur bepaald en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is gevormd om op korte termijn risico’s te dekken en om zeker te stellen dat de organisatie ook in de toe-
komst aan haar verplichtingen jegens het doel kan voldoen. 

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming. Het saldo 
van het bestemmingsfonds betreft dat deel van de ontvangen gelden die nog niet zijn besteed aan die specifieke bestemming. 

Overige financiële verplichtingen
Crediteuren en overige schulden worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van effectieve-rentemethode  
(hetgeen voor Defence for Children overeenkomt met de nominale waarde). 

59



Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Geoormerkte en niet geoormerkte giften
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen giften, waarin mede begrepen 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 gif-
ten worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Subsidies
Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven 
komen. 

Bestedingen
Bestedingen van langlopende projecten worden verantwoord conform de gerealiseerde projectbestedingen in het financieel boek-
jaar. Op het moment dat Defence for Children met een projectpartner een subsidieverplichting is aangegaan wordt deze verplich-
ting 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.

Pensioenen
De Stichting Defence for Children International Nederland - ECPAT Nederland heeft een 
toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Onder een toegezegd-pensioenregeling wordt verstaan een 
regeling waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en 
dienstjaren.
Verplichtingen in verband met bijdragen aan deze 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

Materiële vaste activa
 Installaties  Inventaris  Kantoor

apparatuur 
 Totaal 

Cumulatieve aanschafwaarde  1.610  38.514  33.579  73.703 
Cumulatieve afschrijvingen  537  19.373  21.599  41.509 
Boekwaarde 1-1-2012  1.073  19.141  11.980  32.194 

Investeringen  -  -  32.777  32.777 
Afschrijvingen  -322  -5.300  -11.060  -16.682
Muaties gedurende het boekjaar  -322  -5.300  21.717  16.095 

Cumulatieve aanschafwaarde  1.610  38.514  66.356  106.480 
Cumulatieve aanschafwaarde  859  24.673  32.659  58.191 
Boekwaarde 31-12-2012  751  13.841  33.697  48.289 

De materiële vaste activa betreft installaties, inventaris en computerapparatuur en wordt aangehouden voor de 
bedrijfsvoering.

31-12-2012 31-12-2011

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen subsidies en bijdrage  313.006  241.959 
Voorschotten partners  85.983  63.976 
Vooruitbetaalde bedragen  38.584  1.393 
Nog te ontvangen rente  11.715  1.121 
Waarborgsommen  5.425  4.935 
Dividend belasting  -  493 
Overige vorderingen  3.045  4.554 

 457.758  318.431 

Nog te ontvangen subsidies en bijdragen
Stichting Kinderpostzegels Nederland  170.245  82.500 
Vereniging DCI  52.300  - 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 3.738  - 
UNICEF Nederland  10.791  6.404 
Tijdschrift Kindermishandeling  10.350  - 
Stichting Dijkverzwaring  10.000  10.000 
Europese Commissie  9.786  44.330 
Stichting VluchtelingenWerk Nederland  7.444  - 
Johanna KinderFonds  6.200  -  
Stichting Utopa  4.150  19.900 
Stichting Kinderrechtenhuis  15.865  3.779 
Save the Children Nederland  3.000  -  
Jantje Beton  3.000  -  
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland  -  17.750 
IOM Italië  -   28.351 
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toelichting op de balans

Alle bedragen zijn in euro's

31-12-2012 31-12-2011

Stichting Samenwerkende Kinderfondsen  -   12.370 
Verwey-Jonker Instituut  -   8.475 
Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instituut  -   8.100 
Overig  6.137  -  

 313.006  241.959 

Stijging van de nog te ontvangen subsidies en bijdrage wordt veroorzaakt doordat de eindafrekening pas plaatsvindt nadat de 
inhoudelijke en financiële verantwoording over een bepaald project heeft plaatsgevonden. 

Effecten
BNPl2 Euro staatsobligaties  -   71.412 
Delta lloyd rente FD obligaties  -   62.752 

 -   134.164 

Het bestuur heeft in 2012 besloten om alle effecten te verkopen en overtollige liquide middelen op depositorekening of 
spaarrekening te parkeren. 

liquide middelen
ABN-AMRO 53.72.92.586 (spaarrekening) 395.000  510.000 
ABN-AMRO 54.54.30.674 (rekening courant)  84.666  113 
ABN-AMRO 60.83.77.406  79  101.515 
ABN-AMRO 54.54.67.225 (depositorekening)  -   220.031 
ING 3166  1.833  1.250 
Kas  878  315 

 482.456  833.224 

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. 

Eigen vermogen
Reserves
Continuïteitsreserve 195.053  237.080 
Bestemmingsreserve Campagnefonds  71.799  100.001 
Bestemmingsreserve personeel en wachtgeld  -   -  

266.852  337.081 

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds SkyHigh TV  -   4.000 
Bestemmingsfonds interactieve website  11.500  -  

 11.500  4.000 
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toelichting op de balans

Alle bedragen zijn in euro's

2012 2011

Continuïteitsreserve
Goedgekeurde stand per 1 januari  412.694  192.229 
Foutherstel: 
Te hoge baten inzake het project Care reform  -88.065  -  
Te lage projectbestedinen inzake het project MFSII  -62.027  -  
Te hoge baten inzake het Mario Project Hongarije  -34.665  -  
Te hoge baten inzake The Body Shop  -18.311  -  
Te lage projectlasten  -13.500  -  
Te lage baten inzake het project Closing a Protection Gap  40.954  -  
Stand per 1 januari na foutherstel  237.080  192.229 
Resultaatbestemming -42.027  -125.620
Dotatie t.g.v. bestemmingsreserve personeel en wachtgeld  -   170.471 
Stand per 31 december 195.053  237.080 

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 jegens het doel kan voldoen. Volgens de CBF-norm mag de continuïteitsreserve van de 
organisatie maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zijn. 

Bestemmingsreserve Campagnefonds
Stand per 1 januari  100.001  100.001 
Resultaatbestemming  -28.202  -  
Stand per 31 december  71.799  100.001 

In 2010 heeft het bestuur besloten om de bestemmingsreserve Campagnefonds te vormen om een campagneplan op te stel-
len om in de nabije toekomst meer baten uit eigen fondsenwerving te generen. Tevens is het Campagnefonds gevormd om 
specifieke campagnes te kunnen bekostigen indien dit onverwachts nodig is. Zo is er in 2012 een niet geplande campagne 
ontwikkeld rondom de verkiezingen van de Tweede Kamer, specifiek gericht op het Kinderpardon. 

Bestemmingsreserve personeel en wachtgeld
Stand per 1 januari  -   170.471 
Onttrokken, toegevoegd aan algemene reserve  -   -170.471
Stand per 31 december  -   -  

Bestemmingsfonds Skyhigh TV
Stand per 1 januari  4.000  -  
Resultaatbestemming  -4.000  4.000 
Stand per 31 december  -   4.000 

Bestemmingsfonds: SkyHigh TV heeft een geldbedrag van €4.000 in bewaring gegeven aan Defence for Childen-ECPAT Nl. Dit 
bedrag is gelijk aan het prijzengeld dat gewonnen is door een participant aan het VPRO-programma "Weg van Nederland", het 
geldbedrag mag pas uitbetaald worden aan de participant op het moment dat er voldaan is aan de voorwaarden van SkyHigh 
TV. In 2012 is het bedrag uitbetaald omdat aan de voorwaarden voldaan is. 
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toelichting op de balans

Alle bedragen zijn in euro's

2012 2011

Bestemmingsfonds interactieve website
Stand per 1 januari  -   -  
Resultaatbestemming  11.500  -  
Stand per 31 december  11.500  -  

Van Stichting Kinderrechtenhuis en Stichting Madurodam Steunfonds is een bijdrage ontvangen ten behoeve van een interac-
tieve website. Deze website zal in 2013 gerealiseerd woden. 

31-12-2012 31-12-2011

Belastingen en premies sociale verzekeringen
loonheffingen  89.447  81.916 

 89.447  81.916 

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies/bijdragen  389.858  659.075 
Reservering vakantiegeld  53.321  43.827 
Reservering vakantiedagen  35.277  45.710 
Nog te betalen accountantskosten  19.360  18.000 
Nog te betalen kosten  1.044  34.617 
Pensioenpremie  575  -1.980
Nog te betalen aan partners  -   28.435 
levensloop  -   7.601 

 499.435  835.285 

Nagenoeg alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar.

Vooruitontvangen subsidies/bijdragen
Ministerie van Buitenlandse Zaken  259.157  326.567 
ECPAT Germany  58.248  -  
Verwey-Jonker Instituut  47.730  -  
Plan Nederland  9.678  99.161 
Bernard van leer Foundation  8.000  10.000 
The Body Shop  4.775  18.311 
eNACSO  2.270  -  
Animus Foundation  -   24.616 
Children's Rights Alliance England  -   37.815 
ICCO & Kerk in actie  -   10.702 
KMOP Greece  -   12.845 
Ministerie van VWS 1  -   34.035 
NSGK  -   25.225 
OAK Foundation  -   43.804 
Stichting Zonnige Jeugd  -   2.194 
UNICEF Nederland  -   13.800 

 389.858  659.075 
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1 Volgens de beschikking 2011 ontvangt Defence for Children na afrekening over 2011 de resterende 10 % (€ 19.600) van 
de totale subsidie van € 196.000. Dit bedrag is opgevoerd als een vordering per 31-12-2011. Daarnaast is er sprake van 
een uren-overschrijding op één van de activiteiten van de subsidiabele projectfinanciering ad € 53.635 welke als voorziening 
is opgenomen per 31-12-2011. In 2012 heeft de definitieve vaststelling over 2011 plaatsgevonden door het Ministerie van 
VWS. Er is geen korting doorgevoerd door het Ministerie van VWS op de toekenning over 2011. De reservering is in 2012  
vrijgevallen ten gunste van de baten. 

Het bedrag aan vooruitontvangen subsidies/bijdragen is per 31-12-2012 beduidend lager dan per 31-12-2011 omdat ultimo 
2012 minder projecten over het boekjaar heen lopen.       
      

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 2014.   
   
De verplichting vanaf 1 januari 2013 tot het einde van de huurovereenkomst bedraagt € 122.151.     
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toelichting op de staat van baten en lasten

Alle bedragen zijn in euro's

2012 2012 2011

 werkelijk  begroot werkelijk

Baten uit eigen fondsenwerving
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden  60.000  85.267 
Vereniging DCI  59.276  107.183 
OAK Foundation  47.883  50.480 
Stichting Zonnige Jeugd  42.195  10.368 
Stichting Dijkverzwaring  40.000  30.000 
Children's Rights Alliance England  37.815  8.755 
Stichting VluchtelingenWerk Nederland  19.937  175 
Stichting Kinderrechtenhuis  19.428  3.779 
KMOP Greece  13.321  406 
Tijdschrift Kindermishandeling  10.350  -  
Augeo Foundation  5.000  5.000 
Bernard van leer Foundation  5.000  5.000 
H.A.J. Bekhuis  4.500  4.500 
PICUM  3.591  -  
CG-Raad  2.500  2.500 
OAD  2.410  -  
Madurodam Fonds  1.500  -  
SCEP  434  1.000 
eNACSO  128  -  
Stichting Utopa  -   85.500 
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland  -   14.590 
landelijk Clientenforum Jeugdzorg  -   50.000 
ECPAT Germany  -   16.531 
ECRE  -   3.400 
Stichting Vrienden van Pryluky  -   5.751 
Stichting Dura Charity Foundation  -   15.000 
Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instistuut  -   16.200 
Verwey-Jonker Instituut  -   8.475 
Overige giften en bijdrages  20.999  31.723 

 396.267  216.500  561.583 

Baten uit acties van derden
Subsidies en bijdragen fondsenwervende instellingen
Stichting Kinderpostzegels Nederland  207.395  201.986 
UNICEF Nederland  112.091  91.054 
Plan Nederland  73.323  70.717 
NSGK  31.625  375 
War Child  25.000  20.000 
ICCO & Kerk in actie  15.838  47.663 
Stichting Stop Kindermisbruik  15.000  -  
Stichting Samenwerkende Kinderfondsen  10.000  2.740 
Terre des Hommes  5.000  5.000 
Jantje Beton  2.500  2.500 
Save the Children Nederland  3.000  -  
Overige  3.080  -  

 503.852  576.000  442.035 
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toelichting op de staat van baten en lasten

Alle bedragen zijn in euro's

2012 2012 2011

 werkelijk  begroot werkelijk

Nationale loterijen
Nationale Postcode loterij  500.000  500.000  500.000 

 500.000  500.000  500.000 

Overige acties van derden
The Body Shop  20.678  21.482 
lexis Nexis  3.150  6.654 
SkyHigh TV  -   4.000 

 23.828  20.000  32.136 

Subsidies van overheden
Ministerie van VWS  249.635  142.365 
Ministerie van Buitenlandse Zaken
- MFS II  729.704  706.564 
- Matra  318.570  483.852 
- Mensenrechtenfonds  116.374  28.643 
- Overige  -   2.223 

 1.164.648  1.221.282 
Ministerie van Justitie  6.785  -  
Europese Commissie  25.365  39.987 

 1.446.433  1.432.300  1.403.634 

Baten uit beleggingen
Dividend  -   5.657 
Koersresultaat effecten  4.126  -2.175
Rente  17.075  3.546 

 21.201  -   7.028 

Subsidies en afdrachten
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht  110.202  136.315 
Seksuele exploitatie en kinderhandel  89.532  39.261 
Kinderrechten en migratie  -   10.373 
Defence for Girls  412.726  353.407 

 612.460  556.300  539.356 

De subsidies en afdrachten zijn hoger dan begroot doordat in 2012 het project Combating child sex tourism door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken is goedgekeurd. Dit project was niet meegenomen in de begroting. 

Aankopen en uitbesteed werk
Algemene voorlichting en rechtshulp  129.806  274.007 
Jeugdrecht en jeugdstrafrecht  116.956  140.098 
Seksuele exploitatie en kinderhandel  34.205  103.693 
Kinderrechten en migratie  19.053  25.820 
Defence for Girls  62.083  140.928 

 362.103  334.200  684.546 
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toelichting op de staat van baten en lasten

Alle bedragen zijn in euro's

2012 2012 2011

 werkelijk  begroot werkelijk

De kosten met betrekking tot aankopen en uitbesteed werk is nagenoeg gelijk aan het begrote bedrag. Ten opzichte van vorig 
jaar vallen deze kosten aanzienlijk lager uit. Dit is te verklaren doordat binnen de uitgevoerde projecten minder activiteiten 
waren gepland die directe externe kosten met zich meebrengen. 

Publiciteit en communicatie
Right!  29.704  27.322 
House  29.729  -  
Kosten fondsenwerving  18.607  7.211 
Campagne Wij Blijven  16.227  -  
Evenementen  -   2.996 
Netwerkkosten  1.691  8.971 

 95.958  55.000  46.500 

De publiciteit en communicatiekosten zijn hoger dan begroot doordat in 2012 een niet geplande campagne is ontwikkeld 
rondom de verkiezingen van de Tweede Kamer, specifiek gericht op het Kinderpardon. 

Personeelskosten
Brutosalarissen  1.198.402  1.125.200  1.088.201 
Heffing spaarloon, levenslooptoelage  -   2.400  3.837 
Sociale lasten  179.346  157.200  159.076 
Pensioenpremie  115.587  136.200  104.001 
Reiskosten woon-werkverkeer  58.688  40.700  50.292 
Personeelsverzekeringen  21.039  35.000  44.483 
Inhuur personeel  17.036  12.500  13.494 
Ontvangen ziektegelden  -5.059  -15.900  -26.338
Congressen/Scholingskosten  4.780  30.000  125 
Overige reiskosten en representatiekosten  1.105  -   1.077 
Kosten vrijwilligers en stagiaires  1.797  -   4.857 
Overige personeelskosten  18.581  6.000  62.571 

 1.611.302  1.529.300  1.505.676 

De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot en hoger dan vorig jaar doordat het gemiddelde aantal fte's is  
gestegen van 23 naar 25. 

Personele bezetting
Aantal medewerkers jaareinde  27  27 
Aantal full time equivalenten (fte)  25  23 

Bezoldiging directie
Defence for Children International Nederland – ECPAT Nederland volgt een eigen salarisregeling, die is afgeleid van de CAO 
Welzijn. De directeur is ingeschaald in salarisschaal 14, anciënnitiet U2. Brutoloon gedurende 2012 bedroeg € 98.100.
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toelichting op de staat van baten en lasten

Alle bedragen zijn in euro's

2012 2012 2011

 werkelijk  begroot werkelijk

huisvestingskosten
Huur, inclusief energie en water  84.724  85.100  88.343 
Overige huisvestingskosten  6.065  7.000  7.760 

 90.789  92.100  96.103 

Kantoor- en algemene kosten
Accountantskosten  24.369  14.000  37.241 
Automatiseringskosten  34.406  18.400  22.303 
Kantoorbenodigheden, drukwerk  30.964  18.400  45.953 
Juridische en Advieskosten  30.279  32.600  31.481 
Documentatie en abonnementen  15.753  400  17.623 
Telefoon, porti en vracht  14.597  18.300  15.433 
Administratiekosten  8.341  10.900  7.644 
Bestuurs- en vergaderkosten  1.496  2.600  1.806 
Onderhoud inventaris, kantoorapparatuur en installaties  1.027  2.400  630 
Verzekeringen algemeen  -   10.100  -  
Overige 1.868  9.400  -120

 163.100  137.500  179.994 

Afschrijving en rente
Afschrijving installaties  322  300  322 
Afschrijving inventaris en kantoorapparatuur  16.360  38.900  14.464 
Bankkosten  1.916  400  1.075 

 18.598  39.600  15.861 
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Toelichting       
De toerekeningsgrondslagen en -methodiek zijn consistent toegepast voor de jaren 2011, begroting 2012 en realisatie 2012.  
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 met betrekking tot fondsenwerving       
 ∙ Personeelskosten       
 ∙ Huisvestingskosten       
 ∙ Kantoor- en algemene kosten       
 ∙ Afschrijvingen en rente        

       

toelichting lastenverdeling

Alle bedragen zijn in euro's

SPECIFICATIE EN VERDElING KOSTEN NAAR BESTEMMING

Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer en 
administratie

Totaal
2012

Begroting
2012

2011

lasten
Algemene

voorlichting en 
rechtshulp

Jeugdrecht en 
Jeugdstrafrecht

Seksuele
exploitatie en 
Kinderhandel

Kinderrechten
en migratie

Defence for Girls Eigen 
fondsenwerving

Acties
derden

Subsidies Beleggingen

Subsidies en bijdragen - 110.202 89.532 - 412.726 - - - - - 612.460 556.300 539.356
Aankopen en uitbesteed werk 129.806 116.956 34.205 19.053 62.083 - - - - - 362.103 334.200 684.546
Publiciteit en communicatie 3.021 23.490 22.108 15.845 12.887 18.607 - - - - 95.958 55.000 46.500
Personeelskosten 72.588 407.594 290.668 211.031 171.527 16.352 29.201 13.529 - 398.812 1.611.302 1.529.300 1.505.676
Huisvestingskosten 4.090 22.966 16.378 11.891 9.665 921 1.645 762 - 22.471 90.789 92.100 96.103
Kantoor- en algemene kosten 7.348 41.258 29.422 21.361 17.362 1.655 2.956 1.369 - 40.369 163.100 137.500 179.994
Afschrijvingen en rente 752 4.220 3.009 2.185 1.776 169 302 140 1.916 4.129 18.598 39.600 15.861

Totaal 217.605 726.686 485.322 281.366 688.026 37.704 34.104 15.800 1.916 465.781 2.954.310  2.744.000 3.068.036

Verdeling 5% 25% 18% 13% 11% 1% 2% 1% 0% 25% 100%
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toelichting lastenverdeling

Alle bedragen zijn in euro's

SPECIFICATIE EN VERDElING KOSTEN NAAR BESTEMMING

Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer en 
administratie

Totaal
2012

Begroting
2012

2011

lasten
Algemene

voorlichting en 
rechtshulp

Jeugdrecht en 
Jeugdstrafrecht

Seksuele
exploitatie en 
Kinderhandel

Kinderrechten
en migratie

Defence for Girls Eigen 
fondsenwerving

Acties
derden

Subsidies Beleggingen

Subsidies en bijdragen - 110.202 89.532 - 412.726 - - - - - 612.460 556.300 539.356
Aankopen en uitbesteed werk 129.806 116.956 34.205 19.053 62.083 - - - - - 362.103 334.200 684.546
Publiciteit en communicatie 3.021 23.490 22.108 15.845 12.887 18.607 - - - - 95.958 55.000 46.500
Personeelskosten 72.588 407.594 290.668 211.031 171.527 16.352 29.201 13.529 - 398.812 1.611.302 1.529.300 1.505.676
Huisvestingskosten 4.090 22.966 16.378 11.891 9.665 921 1.645 762 - 22.471 90.789 92.100 96.103
Kantoor- en algemene kosten 7.348 41.258 29.422 21.361 17.362 1.655 2.956 1.369 - 40.369 163.100 137.500 179.994
Afschrijvingen en rente 752 4.220 3.009 2.185 1.776 169 302 140 1.916 4.129 18.598 39.600 15.861

Totaal 217.605 726.686 485.322 281.366 688.026 37.704 34.104 15.800 1.916 465.781 2.954.310  2.744.000 3.068.036

Verdeling 5% 25% 18% 13% 11% 1% 2% 1% 0% 25% 100%

De kosten van de werkorganisatie worden verdeeld over de volgende categorieën:        

 ∙ Doelstelling 1 t/m 5: 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 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 doelstellingen, 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, puzzelacties van bladen, etc. en bijdragen 
van andere fondsenwervende instellingen.

 ∙ Kosten voor de werving van baten uit beleggingen. Dit betreffen onder meer de bankkosten en kosten van beheer door derden 
en de eigen organisatie. Hieronder vallen ook de rentebaten en lasten.

 ∙ Kosten voor beheer en administratie. Kosten voor beheer en administratie 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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