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I. ALGEMEEN

1. Wordingsgeschiedenis van het verdrag

2. Korte beschrijving van de inhoud

De leden van de CDA-fractie vragen zich af op grond van welke
concrete gevallen in de zeventiger jaren de Verklaring van 1959 niet
langer toereikend werd geoordeeld.

Het is, om te beginnen, niet voor het eerst, dat een verklaring wordt
gevolgd door een verdrag. Een markant voorbeeld is de Universele
Verklaring voor de Rechten van de Mens, aanvaard door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948 (verder
aangeduid met de Universele Verklaring; tekst en vertaüng in het Neder–
lands in Trb. 1969, 99, rubriek J). Het op 4 november 1950 te Rome tot
stand gekomen Europees Verdrag tot bescherming van de mens en de
fundamentele vrijheden (verder aangeduid met EVRM;Trb. 1951, 154,
zoals gewijzigd bij het Derde, Vijfde en Achtste Protocol, zie ook
laatstelijk Trb. 1989, 153; de herziene vertaling in het Nederlands in Trb.
1990, 156) strekt mede tot handhaving van sommige van de in de
Universele Verklaring vermelde rechten. Hetzelfde geldt bij voorbeeld
voor het op 19 december 1966 te New York tot stand gekomen Interna–
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (verder
aangeduid met IVBP; tekst en vertaling in het Nederlands in Trb. 1969,
99, zie ook laatstelijk Trb. 1984, 19) en het eveneens op 19 december
1966 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten (verder aangeduid met IVESC;
tekst en vertaling in het Nederlands in Trb. 1969, 100, zie ook laatstelijk
Trb. 1978, 178). Ook deze verdragen dienen ter versterking van de
genoemde Universele Verklaring.

Een ander voorbeeld is het op 18 december 1979 te New York tot
stand gekomen Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discri–
minatie van vrouwen (Trb. 1980, 46, vertaling in het Nederlands in Trb.
1981, 61), dat immers voorafgegaan werd door resoluties, verklaringen
en aanbevelingen omtrent dit onderwerp.
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Ten slotte kan worden genoemd het op10 december 1984 te New
York tot stand gekomen Verdrag tegen foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (tekst en vertaling
in het Nederlands in Trb. 1985, 69, zie ook laatstelijk Trb. 1990, 5),
waaraan de wens ten grondslag lag om een doeltreffender bestrijding te
kunnen geven dan de op 9 december 1975 door de Algemene Verga–
dering van de Verenigde Naties aanvaarde Verklaring inzake de
bescherming van alle mensen tegen onderwerping aan foltering en
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
bood.

Wij wijzen er voorts op dat een verklaring een ander instrument is dan
een verdrag. Een verklaring is een niet-bindend instrument, terwijl een
verdrag voor de staten die partij zijn bij dat verdrag, bindend is. Voor een
effectieve bevordering en bescherming van de rechten van het kind op
wereldschaal bleek het niet voldoende dat een en ander was vastgelegd
in een (niet-bindende) verklaring, maar diende de werking ervan
aanzienlijk te worden versterkt door vastleggmg van deze rechten in een
verdrag. Bovendien was slechts een beperkt aantal rechten van het kind
vastgelegd in de Verklaring van 1959 en achtte men uitbreiding van het
aantal reeds in algemene mensenrechtenverdragen opgenomen rechten
noodzakelijk, met name van speciaal op kinderen toegesneden rechten.

De bekrachtiging van het Verdrag inzake de rechten van het kind
achten wij noodzakelijk aangezien dit een goede bijdrage zal kunnen
leveren aan de erkenning, ook voor kinderen, van mensenrechten. Niet
alleen worden in dit verdrag de algemene rechten van de mens opnieuw
bevestigd, maar ook worden andere rechten, zoals omtrent de adoptie en
het onderwijs, meer op jongeren toegesneden. Ook zijn nieuwe rechten
opgenomen, terwijl een expliciet richtsnoer voor de verhouding grond–
rechten van kinderen en ouderlijk gezag niet ontbreekt.

Overigens behoeft het voornemen een verdrag op te stellen niet zo
zeer te zijn ingegeven door «concrete gevallen»; veelal is het de meer
algemene, breed gedragen wens van de volkerengemeenschap om op
een aantal terreinen een bindend regime te vestigen, waardoor rechten
ook meer effectief kunnen worden gewaarborgd.

De omstandigheid dat inmiddels meer dan 150 lidstaten van de
Verenigde Naties het Koninkrijk bij de bekrachtiging zijn voorgegaan,
zegt vanzelfsprekend ook het nodige over de wenselijkheid van het
Verdrag inzake de rechten van het kind. Overigens blijkt het tot dusverre
uitblijven van bekrachtiging door Nederland (ook) in internationale
contacten vragen op te roepen omtrent de houding in dezen van ons
land, dat toch bij de voorbereiding van het verdrag een zeer actieve rol
heeft gespeeld. Zie voor een recent overzicht van de landen die het
Verdrag inzake de rechten van het kind reeds hebben bekrachtigd, en op
welke onderdelen een voorbehoud is gemaakt het als bijlage I bij deze
nota gevoegde overzicht van het Comité voor de rechten van het kind
met de stand van zaken op 30 juni 1993 (CRC/C/2/Rev. 2 van 21 juli
1993).1 Uit dit overzicht blijkt nog eens duidelijk dat het Koninkrijk der
Nederlanden tot een zeer geringe aantal staten behoort dat het verdrag
nog niet heeft bekrachtigd. Tevens blijkt uit dit overzicht dat onze
inschatting op blz. 7 van de memorie van toelichting uit is gekomen,
namelijk dat landen die bij voorbeeld nog niet partij zijn geworden bij
algemene mensenrechtenverdragen, vanwege de nieuwe invulling van
sommige mensenrechten voor kinderen nu wel partij zijn geworden (bij
voorbeeld Bahama's, Bangladesh, China, Cuba, Ethiopie, Griekenland (is
niet partij bij het IVBP, wel bij het IVESC), Vaticaanstad, Indonesië,
Koeweit, Monaco, Namibië, Nigeria, Pakistan, Thailand en Tsjaad).

Wij blijven daarom van mening dat het Verdrag inzake de rechten van
het kind dan ook een belangwekkende stap is op de weg naar de uitdruk

mentaire Documentatie kelijke erkenning van de menselijke waardigheid van kinderen.
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Met ons achten de leden van de CDA-fractie de keuze in dit verdrag
voor een rapportageprocedure en niet voor een individueel klachtrecht
juist. Het door hen aangehaalde «mensenrechtencomité» kent slechts
een individueel klachtrecht, dus ook een klachtrecht van vertegenwoor–
digers van kinderen, na bekrachtiging van het (Eerste) Facultatieve
Protocol behorend bij het IVBP. Het Koninkrijk is tegelijk met de
toetreding tot het IVBP partij geworden bij dit protocol. Hierdoor kunnen
individuen, dus ook kinderen of hun vertegenwoordigers, een klacht met
betrekking tot schending van door het IVBP gewaarborgde rechten
indienen, maar niet met betrekking tot door het Verdrag inzake de
rechten van het kind gewaarborgde rechten.

Ter verduidelijking van de rol die niet-gouvernementele organisaties,
verder aangeduid met NGO's, kunnen spelen bij het houden van toezicht
op de naleving en bevordering van de verdere implementatie van de
bepalingen uit het verdrag, dient vooral te worden gewezen op de inhoud
en de bedoeling van artikel 45. Uit dit artikel en de «travaux prépara–
toires» kan worden afgeleid dat andere bevoegde instellingen, die het
comité passend acht, dus ook NGO's:

- het toezichthoudend Comité voor de rechten van het kind van
deskundig advies kunnen dienen op die gebieden, waarop zij werkzaam
zijn;

- elk rapport van een verdragsstaat zullen ontvangen waarin een staat
te kennen geeft op (technisch) advies of ondersteuning prijs te stellen;

- ingeschakeld kunnen worden bij het verrichten van onderzoek op
gebieden die verband houden met de rechten van het kind;

- door middel van door hen aan het comité verschafte informatie,
mede de basis kunnen leggen voor door dit comité op te stellen aanbe–
velingen en suggesties aan staten en de Algemene Vergadering.

In de diverse verdragscomités is overigens reeds de praktijk gegroeid
dat leden gebruik maken van informatie, verstrekt door internationale of
nationale NGO's. De NGO's hebben evenwel geen juridisch vastgelegde
positie bij het toezicht. Wel zullen zij in het algemeen tot de openbare
zittingen worden toegelaten, in hoedanigheid van toehoorder.

Het verheugt ons dat de leden van de PvdA-fractie onze mening onder–
schrijven dat de ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het
kind een belangrijke stap betekent op de weg van een verdere
versterking van de rechtspositie van de minderjarige en dat zo
wereldwijd wordt erkend dat kinderen rechten hebben en dat ook de
menselijke waardigheid wordt erkend.

Voor een recent overzicht van ratificaties en voorbehouden verwijzen
wij naar de eerder in deze nota vermelde bijlage I.

Met deze leden zijn wij het eens dat hetgeen in het Verdrag inzake de
rechten van het kind staat, in een aantal situaties - zoals inderdaad het
voormalige Joegoslavië - in schril contrast staat met de werkelijkheid.
Een extra reden dus spoedig partij te worden bij dit verdrag.

Het doet ons genoegen dat de leden van de PvdA-fractie zich in grote
lijnen kunnen vinden in het wetsvoorstel. De vragen en opmerkingen van
deze leden, in het bijzonder over de voorbehouden en interpretatieve
verklaringen, zullen wij bij de desbetreffende artikelen bespreken.

Wel willen wij hier ingaan op de vraag van de leden van de
PvdA-fractie waarom de regering het ontbreken van een individueel
klachtrecht in het verdrag niet als een gemis ervaart. Zij verwijzen hierbij
naar het NJCM-commentaar op het onderhavige wetsvoorstel.

Zoals in de memorie van toelicnting reeds werd aangegeven, bestaat
het verdrag uit, wat aard betreft, zeer verschillende bepalingen: omtrent
burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Tegelijk
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met het IVBP is een Facultatief Protocol aangenomen, waarin het indivi–
dueel klachtrecht geregeld werd, terwijl een dergelijk recht bij het IVESC
niet werd ingevoerd.

Ook in het Verdrag inzake de rechten van het kind zijn veel bepalingen
opgenomen die wijze op een inspanningsverplichting van de verdrags–
staten, zoals bij voorbeeld in artikel 18 («... doen alles wat in hun
vermogen ligt...» en «... verlenen de Staten die partij zijn passende
bijstand ...»), artikel 19 («... nemen alle passende wettelijke en bestuur
lijke maatregelen en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied
...»), artikel 22 («... verlenen de Staten die partij zijn, naar zij passend
achten, hun medewerking aan alle inspanningen ...»), artikel 23 («... dient
... bijstand, wanneer mogelijk, gratis te worden verleend»). Sommige van
deze bepalingen zijn als inspanningsverplichting geformuleerd omdat,
afhankelijk van de economisch-financiële mogelijkheden van een
overheid, op verschillende wijzen aan het desbetreffende recht uitvoering
gegeven zou kunnen worden. Maar andere bepalingen hebben hun
redactie gekregen omdat er, afhankelijk van traditie en cultuur, op zeer
verschillende wijzen uitvoering aan gegeven zou kunnen worden. Te
denken valt hierbij met name aan het erkennen en verzekeren van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide ouders voor de opvoeding
van het kind of het nemen van maatregelen op sociaal en opvoedkundig
gebied ter bescherming van het kind tegen geweld etc. Van dergelijke
bepalingen is moeilijk voor te stellen hoe zij individueel afdwingbaar
kunnen zijn, zonder tot een, volstrekt ongewenste, totale juridificatie van
gezinsverhoudingen te komen.

Gelet op het huidige arsenaal aan toezichtmechanismen die in
nakoming van de rechten van het kind voorzien (te weten: individueel
klachtrecht voor de burgerlijke en politieke rechten, voor zover die ook in
het EVRM en het IVBP zijn gegarandeerd, een speciaal bij dit verdrag
ingesteld toezichthoudend comité dat niet alleen oordeelt over de door
de verdragsstaten ingediende rapporten, maar ook zelfonderzoek kan
entameren en aanbevelingen kan doen), zijn wij van mening dat het
individueel klachtrecht bij dit verdrag gemist kan worden. Door de in dit
verdrag gekozen benadering werd bovendien, zoals blijkt, een zeer grote
deelnamebereidheid van staten gegarandeerd.

Het doet ons genoegen dat de leden van de WD-fractie onze
opvatting delen dat het Verdrag inzake de rechten van het kind bijdraagt
aan de bevordering en een betere bescherming van de rechten van het
kind. Dat het ondanks onze positieve houding zo lang heeft geduurd,
voordat het verdrag ter goedkeuring werd aangeboden aan de Kamer, is
omdat grondig, ook interdepartementaal, diende te worden bezien tot
welke verplichtingen de bekrachtiging van het verdrag leidt. Dit geldt
overigens meer algemeen voor de bekrachtiging van «mensenrechtenver–
dragen», aangezien de uitleg en daarmee de doorwerking van dergelijke
verdragen zeer verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wij menen
overigens ook in dit opzicht verantwoorde keuzen te hebben gemaakt.

Het huidige beleid en de huidige wetgeving (inclusief thans bekende
voornemens tot wijziging), dit in antwoord op de vraag van de leden van
de WD-fractie, voldoen aan de eisen, die door het verdrag worden
gesteld.

Deze leden vragen tevens wat de stand van zaken betreffende de reali–
satie van de doelstellingen van de Wereldkindertop is, zoals vastgelegd
in de Slotverklaring en vervolgens in het Nationaal Actieprogramma.

Allereerst zij er op gewezen dat juist de inzet voor spoedige bekrach–
tiging en implementatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind
één van de doelstellingen is, vastgelegd in de mede door ons land
getekende Slotverklaring.
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Hoewel Nederland nog geen partij is bij het Verdrag inzake de rechten
van het kind, kan het zich wel scharen onder de groep landen, die
inmiddels een Nationaal Actieprogramma heeft gepresenteerd, een
ander doel gesteld in de Slotverklaring. Het Nationale Actieprogramma
concretiseert het door Nederland gevoerde beleid en de praktijk ten
aanzien van de aandachtspunten, genoemd in het Actieplan voor de
implementatie van de Slotverklaring. Het bevat geen beleidsintenties en
er is dus geen uitspraak mogelijk over de voortgang betreffende de
implementatie van het Nationale Actieprogramma. Naast bovenge–
noemde doelstellingen zijn er verschillende andere in de Slotverklaring
opgenomen. In deze doelstellingen staat de bevordering van de rechten
van kinderen, zowel nationaal als internationaal, centraal. De regering
steunt ook die doelstellingen.

Met betrekking tot het buitenlandse beleid vragen de leden van de
WD-fractie op welke wijze en op welke punten Nederland in zijn buiten–
landse beleid gestalte probeert te geven aan de doelstellingen van het
verdrag ten behoeve van kinderen in andere landen.

In het buitenlands beleid wordt zowel bilateraal als multilateraal, als
ook in het kader van de Europese Politieke Samenwerking aandacht
besteed aan de rechten van kinderen. In een aantal concrete gevallen
hebben de Europese Gemeenschap en haar lidstaten openbare verkla–
ringen afgelegd of diplomatieke stappen ondernomen.

Over de integratie van de Kindertop-doelstellingen in het beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking zal binnenkort een notitie worden aange–
boden aan de Tweede Kamer. In deze notitie worden beleidsvoornemens
gepresenteerd met als uitgangspunt dat rechten van kinderen universeel
dienen te gelden. Er wordt specifieke aandacht besteed aan leefsituatie,
voeding, gezondheid, onderwijs, seksualiteit en reproductieve gezond–
heidszorg en (kinder-)arbeid. Bovendien wordt ingegaan op de proble–
matiek van «kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden».

Voorts kan worden gewezen op een groot aantal door Nederland
gesteunde projecten en programma's, die bijdragen aan het welzijn van
kinderen.

Ten slotte presenteert de regering ons land in internationale fora als
pleitbezorger voor aandacht voor de rechten van kinderen. Daarbij wordt
het belang onderkend van de werkzaamheden van het Comité voor de
rechten van het kind, dat toeziet op de voortgang met de implementatie
van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Nederland heeft
uitbreiding van de vergadertijd van dit comité ondersteund. Het werk van
dit comité is vooral van belang, omdat dit een adequate naleving van de
uit het verdrag voortvloeiende verplichtingen bevordert.

In het kader van de Raad van Europa wordt thans een verdrag
voorbereid omtrent «the promotion of children's rights». Daarbij gaat het
om middelen, waardoor bestaande (waaronder de door het Verdrag
inzake de rechten van het kind gegeven) rechten door kinderen kunnen
worden geëffectueerd. Nieuwe, materiële rechten worden niet beoogd.
Het is niet zo dat zo'n verdrag slechts zin zou hebben als het andere
onderwerpen bevat dan het onderhavige verdrag. Dat het in het kader
van de Raad van Europa in voorbereiding zijnde verdrag middelen bevat
ter effectuering van rechten van kinderen betekent een welkome
toevoeging aan het bestaande instrumentarium. Overlappingen met
andere verdragen zijn dus niet aan de orde.

Het feit dat, gelijktijdig met de behandeling in ons land van de
goedkeuring van dit verdrag, in brandhaarden als het voormalige Joego–
slavië en Somalië met name kinderen zwaar hebben te lijden onder
oorlogsgeweld, zoals door een aantal fracties wordt gememoreerd,
benadrukt nog eens te meer het belang van het onderhavige verdrag.

De regering spant zich in om slachtoffers van het geweld, inclusief
kinderen, door middel van humanitaire hulpverlening in de regio, via
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humanitaire organisaties als UNHCR, UNICEF, ICRC en Artsen zonder
Grenzen te helpen. Bovendien draagt de regering bij in de hulpverlening
en de ondersteunmg in het voormalige Joegoslavië door verschillende
vormen van inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Uitgangspunt daarbij
is dat kmderen veelal het meest gebaat zijn bij hulp in de regio zelf.
Niettemin is de regering bereid om kwetsbare gevallen, waaronder
kinderen, op te nemen indien verzoeken daartoe door de betrokken multi–
laterale organisaties worden ingediend. Uiteraard is daarbij altijd het
belang van het kind uitgangspunt.

Het doet ons genoegen dat de leden van de D66-fractie met interesse
hebben kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Bij hen kwam
de cynische vergelijking op tussen de Eerste Wereldoorlog als bron van
het Verdrag inzake de rechten van het kind en de huidige situatie in het
voormalige Joegoslavië. Zie hierover ook eerder in deze nota.

Het antwoord op de vraag van deze leden waarom Polen in 1978 een
eerste ontwerp van het verdrag heeft gepresenteerd, is dat juist Polen
onder de verschikkingen van de Tweede Wereldoorlog heeft geleden.
Mede dit feit heeft dit land tot het initiatief voor het verdrag gebracht.

Voor wat betreft de vraag van de leden van de D66-fractie over het
individueel klachtrecht verwijzen wij naar hetgeen wij eerder in deze nota
hierover hebben opgemerkt. Voor wat betreft een individueel klachtrecht
is overigens niet spoedig te verwachten dat bij een verdrag als dit,
waarin economische, sociale en culturele rechten zijn opgenomen, een
additioneel protocol, waarin een individueel klachtrecht wordt geregeld,
zal worden opgesteld.

Met de leden van de Groen Links-fractie zijn wij het eens dat het
Verdrag inzake de rechten van het kind van grote betekenis is, niet alleen
vanwege een toenemende mondigheid van kinderen maar ook, zoals
deze leden terecht opmerken, voor die situaties waarin zij, als kwetsbare
en weerloze bevolkingsgroep, vaak het meest lijden onder geweld en
armoede.

De leden van de Groen Links-fractie betreuren het echter dat
Nederland een aantal voorbehouden heeft voorgesteld. Dat wij, zoals
deze leden opmerken, op een aantal essentiële punten het advies van de
Raad van State niet hebben gevolgd, bestrijden wij. Het bedoelde advies
is juist integraal door ons opgevolgd, bij voorbeeld door het ten aanzien
van artikel 13 voorgestelde voorbehoud te schrappen en het ten aanzien
van artikel 37 voorgestelde voorbehoud uit te breiden.

Ook de leden van de SGP-fractie geven blijk van hun belangstelling
voor het wetsvoorstel en verklaren, tot ons genoegen, in beginsel geen
moeite met de goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van het
kind te hebben. Wel verwijzen zij naar hun standpunt over de verhouding
tussen ouders (of voogden) en kinderen, zoals dat werd ingenomen ter
zake van de Notitie rechtspositie minderjarigen (21 309). Daarvan nemen
wij goede nota.

Voor wat betreft hun opmerking dat in het onderhavige verdrag geen
rechten van ouders zijn vastgelegd, willen wij het volgende opmerken.

Allereerst willen wij er op wijzen dat het verdrag is opgesteld juist om
de rechten van kinderen, een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep, vast
te leggen en niet die van volwassenen, voor zover die overigens tegenge–
steld zouden zijn aan de belangen van het kind. Niet zonder belang is ook
artikel 5, dat als algemeen uitgangspunt hanteert de eerbiediging van de
verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders, voogden en
anderen, die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, om te voorzien
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1 Ten onrechte wordt op blz. 19 (achtste
regel van de toelichting op artikel 9) van de
memorie van toelichting gesproken over
«tegen zijn of haar wil» (de wil van het
kind)

in passende leiding en begeleiding bij de uitoefening van zijn of haar
rechten door hun kind.

Bovendien zijn er in het verdrag wel degelijk bepalingen opgenomen
waarin de rechten van ouders, impliciet dan wel expliciet, gegarandeerd
worden. Zie bij voorbeeld:

- recht op eerbiediging van de familiebetrekkingen van het kind, dus
ook met zijn of haar ouders (artikel 8);

- waarborgen dat ouders en kind niet van elkaar gescheiden worden
tegen de wil van de ouders1, tenzij noodzakelijk in het belang van het
kind (artikel 9, eerste lid);

- recht van, onder meer, ouders op inlichtingen over de verblijfplaats
van gezinsleden (artikel 9, vierde lid);

- recht van het kind om met beide ouders persoonlijke betrekkingen
en rechtstreekse contacten te onderhouden als de ouders in verschil–
lende staten verblijven en het recht van het kind én van zijn of haar
ouders een land te verlaten en het eigen land binnen te gaan (artikel 10);

- recht op erkenning van het beginsel dat beide ouders de gezamen–
lijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van
het kind en recht op passende bijstand van de staat aan de ouders en
wettige voogden hierbij (artikel 18);

- recht op passende pre– en postnatale gezondheidszorg voor
moeders, op preventieve gezondheidszorg, begeleiding voor ouders, en
voorzieningen voor en voorlichting over gezinsplanning (artikel 24);

- het onderwijs aan het kind dient, onder meer, gericht te zijn op het
bijbrengen van eerbied voor de ouders (artikel 29).

Wij zijn dus van mening dat in het onderhavige verdrag op passende
wijze rekening is gehouden met de rechten en plichten van ouders.

Het doet ons overigens genoegen dat de leden van de SGP-fractie de
voorgestelde voorbehouden onderschrijven.

Met betrekking tot de aarzeling van de leden van de SGP-fractie of,
met de ervaringen van het EVRM en het IVBP in gedachten, het verdrag
al dan niet «iets nieuws» bevat ten opzichte van datgene wat in ons land
reeds recht en regel is, het volgende.

Zoals uit de artikelsgewijze toelichting in de memorie van toelichting
blijkt, zijn wij van mening dat het Nederlandse recht voldoet aan de
vereisten die het Verdrag inzake de rechten van het kind stelt, mede ook
reeds ingediende wetsvoorstellen in aanmerking genomen (bij voorbeeld:
het wetsvoorstel omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behan–
deling (Kamerstukken II, 1989-1990, 21 561, nrs. 1-3 e.v.), het
wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 242 tot en met 249 van het
Wetboek van Strafrecht (Kamerstukken II, 1990-1991, 20930, nrs. 1-3
e.v.) en het wetsvoorstel inzake de Wet op het cursorisch beroepson–
derwijs (Kamerstukken II, 1988-1989, 21 122, nrs. 1-3 e.v.)). Het
«nieuwe» moet dan ook mede gezien worden in het feit dat rechten, die
specifiek betrekking hebben op kinderen, in één verdrag zijn opgesomd,
waaronder een aantal rechten die nog niet eerder als mensenrecht in een
verdrag voorkwamen.

Het is evenwel nooit helemaal uit te sluiten dat in de loop der tijd zal
blijken dat geformuleerde rechten waaraan staten meenden te voldoen,
ruimer geïnterpreteerd worden dan aanvankelijk werd aangenomen. Bij
het onderhavige verdrag zou dat kunnen gaan blijken uit suggesties en
aanbevelingen van het Comité voor de rechten van het kind of op
nationaal niveau, zoals de leden van de fractie terecht veronderstellen,
ingevolge de artikelen 93 en 94 van de Grondwet, uit uitspraken van de
Nederlandse rechter (verwezen zij hier naar paragraaf 6A van Hoofdstuk
I in de memorie van toelichting over de rechtstreekse werking). Het is
echter de overtuiging van de regering, dat men de belangrijkste bijdrage
levert aan de universele erkenning en realisering van mensenrechten, als
men zelf bereid is zich aan verdragsverplichtingen te onderwerpen. Waar

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 855 (R 1451), nr. 6



niet gewenste ontwikkelingen reeds thans kunnen worden voorzien, zijn
voorbehouden voorgesteld.

Ook de leden van de GPV-fractie zouden wij in bovengenoemde zin
willen antwoorden op de door hen gemaakte opmerkingen dienaan–
gaande. Geenszins bestaat het gevaar dat belangrijke normstellingen
buiten de wetgever om plaatsvinden, aangezien de bekrachtiging van
verdragen de goedkeuring van de nationale wetgever behoeft.

Terecht merken de leden van de GPV-fractie nog op dat de verhou–
dingen binnen een gezin zich niet lenen voor juridificatie. Het kan
natuurlijk nooit de bedoeling zijn om de normale verhoudingen aldus te
behandelen. Ingrijpen van buiten is en blijft hier slechts mogelijk en
gewenst bij (dreigende) misstanden.

Voor wat het opstellen van de verplichte rapportage betreft, kunnen
wij deze leden meedelen dat het iri^erste instantie de verantwoorde–
lijkheid van de regering is om een rapport op te stellen en in te dienen.
Zie ook in deze nota het gestelde betreffende de artikelen 43 tot en met
45.

Met betrekking tot het in het kader van de Raad van Europa op te
stellen verdrag inzake de uitoefening van mensenrechten door kinderen
verwijzen wij naar hetgeen wij eerder in deze nota hierover hebben
opgemerkt.

Met het lid van de RPF-fractie zijn wij het eens dat een afdoende
bescherming van de positie van het kind helaas nog geen universeel
gemeengoed is en dat derhalve (de goedkeuring van) het Verdrag inzake
de rechten van het kind van groot belang is.

Wij zijn van mening dat geen middel onbenut mag blijven om de
naleving van mensenrechten in het algemeen en die van kinderen in het
bijzonder op internationaal en nationaal niveau te effectueren. Dit
verdrag kan daartoe wezenlijk bijdragen. Bovendien voegt dit verdrag,
zoals dit lid terecht opmerkt, nog nieuwe rechten toe.

Op de vragen en opmerkingen van het lid van de RPF-fractie, met
name verband houdend met de mogelijke direct en horizontale werking
van sommige bepalingen zullen wij bij de desbetreffende artikelen
ingaan.

3. Verhouding tot andere mensenrechtenverdragen

Alhoewel de leden van de CDA-fractie het een goed uitgangspunt
vinden dat de rechten in dit verdrag zijn toegesneden op jongeren, uiten
zij de vrees dat er daardoor wellicht conflicterende rechten kunnen
ontstaan en vragen zij zich af wie in zo'n geval het laatste woord heeft.
Voor zover een conflict ontstaat tussen het ene en het andere recht van
het kind, zij gewezen op de werking van artikel 41 van het verdrag. Hierin
wordt bepaald dat de bepaling die het meest tegemoet komt aan de
belangen van het kind, prevaleert, ongeacht of dit een nationale dan wel
internationale bepaling betreft.

Indien echter een conclict ontstaat tussen de rechten van het kind en
anderen (bij voorbeeld ouders of voogden) - en op die rechten recht–
streeks een beroep kan worden gedaan - zullen de wederzijdse belangen
zorgvuldig afgewogen moeten worden om te bezien welk grondrecht in
welke mate prevaleert. Zoals reeds in de memorie van toelichting onder
paragraaf 6B (Horizontale werking) is aangegeven, dient daarbij rekening
te worden gehouden met de leeftijd en de daaraan gekoppelde
bekwaamheid van het kind. Uiteindelijk zal het de rechter zijn die zich in
een dergelijke situatie uitspreekt over conflicterende belangen. Van het
Comité voor de rechten van het kind kan in aanbevelingen en suggesties
overigens ook commentaar op dit punt verwacht worden.
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4. Motieven voor bekrachtiging

Het verheugt ons dat de leden van de D66-fractie instemmen met de
door Nederland afgelegde stemverklaring inzake artikel 38 van het
verdrag. Wij vatten deze opmerking zo op dat deze leden eveneens
instemmen met de bij artikel 38 voorgestelde interpretatieve verklaring.

6. Werking van de verdragsbepalingen

6A. Rechtstreekse werking

In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie of, nu het
niet is uitgesloten dat de rechter aan sommige in het Verdrag inzake de
rechten van het kind opgenomen rechten rechtstreekse werking toe zal
kennen, dit geen doorkruising van beleidsafwegingen tot gevolg kan
hebben, het volgende.

Alhoewel nooit met honderd procent zekerheid tevoren vastgesteld kan
worden om welke rechten het dan zal gaan, kan, zoals in de memorie van
toelichting onder paragraaf 6A is aangegeven, wel redelijk worden
ingeschat welke bepalingen uit het verdrag in aanmerking zouden kunnen
komen voor rechtstreekse toepassing. Het betreft veelal bepalingen die
ook in andere verdragen reeds voorkomen en als zodanig zijn aange–
merkt. Verder is aan de hand van de reeds bestaande (rechts)praktijk
door ons nagegaan in hoeverre iedere bepaling van het Verdrag inzake
de rechten van het kind, bij eventuele rechtstreekse werking, implicaties
voor het in Nederland tot stand gebrachte beleid zou kunnen hebben.
Mede op grond van die inschatting hebben wij met het oog op de
bekrachtiging van dit verdrag een aantal voorbehouden voorgesteld. Wij
menen dat op deze wijze politieke beleidsafwegingen niet zullen worden
doorkruist.

Ten aanzien van de bepalingen op het gebied van onderwijs en
gezondheid worden geen voorbehouden nodig geacht; ten aanzien van
artikel 26 inzake de sociale zekerheid wel, juist omdat beleidsafwegingen
anders zouden kunnen worden doorkruist.

Formuleringen in verdragsbepalingen die verdragsstaten verplichten
passende maatregelen te nemen om te helpen rechten te verwezenlijken
in overeenstemming met de nationale omstandigheden en met de
middelen die hen ten dienste staan, beogen eerst en vooral duidelijk te
maken, dat een verdragsstaat niet tot het onmogelijke is gehouden.
Dergelijke bepalingen doen dus niet af aan de verantwoordelijkheid van
het democratisch gekozen bestuur, doch appelleren veeleer aan diens
primaire verantwoordelijkheid ter zake te doen wat redelijkerwijs
mogelijk is, gelet op de nationale (vooral financiële) situatie. Juist
daarom ligt in dezen een toetsingstaak van de rechter niet voor de hand.

De keuzen met betrekking tot de opvattingen over ouderlijk gezag en
financiële consequenties zijn zodanig gemaakt dat dit geen implicaties
heeft voor het Nederlandse recht ter zake.

De leden van de WD-fractie stemmen in met de passage over de
rechtstreekse werking van bepaalde verdragsbepalingen, de positie van
de onafhankelijke rechter daarin en de positie van de wetgever. In
aansluiting op hetgeen wij hierboven reeds antwoordden aan de leden
van de CDA-fractie, kunnen wij de leden van de WD-fractie meedelen
dat wij, diverse thans aanhangige en voorgenomen wetsvoorstellen,
alsmede de voorgestelde voorbehouden bij het verdrag in aanmerking
genomen, de overtuiging hebben dat de nationale wetgeving niet in strijd
is met de bepalingen van het verdrag.
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De leden van de D66-fractie betreuren het dat de rechtstreekse
werking van verdragsbepalingen als zodanig niet bij de onderhandelingen
aan de orde is geweest.

Met de verwijzing naar «de bedoeling van de opstellers van het onder–
havige verdrag» op blz. 9 van de memorie van toelichting wilden wij
overigens niet méér zeggen dan dat er tijdens de onderhandelingen niet
over gesproken werd en dat derhalve de «bedoeling» betreffende recht–
streekse werking niet uit de «travaux préparatoires» kan worden afgeleid.

Nu tijdens de onderhandelingen over het Verdrag inzake de rechten
van het kind niet gesproken werd over rechtstreekse werking, menen de
leden van de GPV-fractie ten onrechte dat daaruit de conclusie kan
worden getrokken dat in ieder geval «uit de aard, inhoud en strekking»
van de verdragsbepalingen geen argument kan worden ontleend voor
rechtstreekse werking.

Tevens menen de leden van de GPV-fractie te mogen concluderen dat
wij niet beogen rechtstreekse werking toe te kennen, voor zover deze
niet reeds voortvloeit uit andere verdragen. In de memorie van
toelichting gaven wij reeds aan ons te kunnen voorstellen dat ook aan
andere bepalingen dan die, welke al in andere verdragen als zodanig zijn
aangemerkt, door de Nederlandse rechter rechtstreekse werking wordt
toegekend; bij voorbeeld artikel 5, artikel 8, eerste lid, alsmede artikel
12, eerste lid en tweede lid. Het zal evenwel, ook bij dit verdrag, uitein–
delijk de rechter zijn die, ingevolge de artikelen 93 en 94 van de
Grondwet, beoordeelt of bepalingen van een verdrag «een ieder kunnen
verbinden».

6B. Horizontale werking

Mede in het licht van wat hierboven reeds gezegd is over botsende
grondrechten in de verhouding van kinderen tot hun ouders, onder–
schrijven wij de opmerkingen daaromtrent van de leden van de
PvdA-fractie.

Ten aanzien van de veronderstelling van de leden van de WD-fractie
dat de regering het standpunt huldigt dat het in het algemeen de
voorkeur verdient dat de wetgever bij manifestatie van belangentegen–
stellingen en botsing van grondrechten de hiërarchie ervan bij formele
wet regelt, willen wij het volgende opmerken.

In de memorie van toelichting op de grondwetsherziening 1983
(Kamerstukken II, 1975-1976, 13 872, nr. 3, blz. 15 e.v.) werd over de
horizontale werking van grondrechten opgemerkt dat grondrechten,
afhankelijk van hun aard, op uiteenlopende wijzen in meer of mindere
mate in de horizontale verhoudingen kunnen doorwerken. Grondrechten
die een opdracht aan de wetgever of de overheid bevatten om een nader
geformuleerd belang of beginsel ook in de particuliere verhoudingen te
verwezenlijken, lenen zich uiteraard niet of nauwelijks voor doorwerking
in de particuliere verhoudingen. Naarmate het grondrecht meer een
zelfstandig rechtsbelang uitdrukt, zal de rechter het meer bij de afweging
van de belangen van partijen dienen te betrekken. Ten slotte kan een
grondrecht zich dwingend aan de rechter opleggen en slechts die afwij–
kingen toestaan, welke tot een grondwettelijke beperkingsclausule
herleidbaar zijn. Deze globale categorisering van grondrechten beoogt
slechts een beeld te geven van de mogelijkheden voor doorwerking van
grondrechten in privaatrechtelijke verhoudingen en wil zeker geen aanzet
zijn voor een regeling van de hiërarchie van grondrechten bij formele
wet. De mate waarin een bepaald grondrecht door kan werken in de
verhoudingen tussen burgers onderling, is niet bepalend voor het belang
dat in het concrete geval bij botsing van grondrechten aan een grond–
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recht toegekend dient te worden. In zijn algemeenheid kan onmogelijk
vastgesteld worden welke grondrechten altijd prevaleren boven andere
grondrechten. Het is de taak van de rechter om per concreet geval de
belangen van alle betrokkenen, welke de in het geding zijnde grond–
rechten beogen te beschermen, af te wegen en op grond van de omstan–
digheden van het geval, te oordelen welke belangen zwaarder wegen.
Het is derhalve ook in de relatie ouder-kmd onwenselijk en praktisch
onmogelijk te trachten de hiërachie van de diverse in deze relatie in het
geding zijnde grondrechten bij formele wet te regelen.

De wetgever kan wel in sommige situaties, rekening houdend met de
doorwerking van grondrechten in de relatie tussen ouders en kinderen,
de minderjarige een mogelijkheid geven om voor zijn belangen op te
komen bij de rechter (zie bij voorbeeld de Paspoortwet (Stb. 1991,
498)). Zoals reeds vermeld in de memorie van toelichting op dit
wetsvoorstel is de rechtspraak tot op heden steeds terughoudend
geweest met het aannemen van horizontale werking.

Met de leden van de GPV-fractie zijn wij het eens dat terughou–
dendheid betracht dient te worden bij het aannemen van horizontale
doorwerking van de bepalingen van het verdrag. Dit geldt temeer nu,
zoals in de memorie van toelichting reeds werd aangegeven, ook recht–
spraak en literatuur niet eenduidig hierover oordelen.

De leden van deze fractie achten het daarnaast onvoldoende om in de
relatie tussen de grondrechten van het kind en van de ouders en andere
familieleden te spreken over een «zorgvuldige belangenafweging», zoals
in de memorie van toelichting gebeurt. Zij verwijzen daarbij naar het in
de Notitie rechtspositie minderjarigen ingenomen standpunt (Kamer–
stukken II, 1989-1990, 21 309, nr. 2).

Wij menen nog steeds, dat ouderlijk gezag wordt uitgeoefend in het
belang van de minderjarige, en dat dit tevens omvat de plicht van ouders
om rekening te houden met de behoefte van het kind zich naar eigen
inzicht te kunnen ontwikkelen en dienovereenkomstig zijn eigen leven in
te richten, en dat de uitoefening van grondrechten door minderjarigen
begrensd kan worden omdat de minderjarige, als lid van een gezin,
rekening zal moeten houden met de andere gezinsleden.

De leden van de GPV-fractie veronderstellen terecht, dat in een
passage in de zoëven genoemde notitie over de positie van minderja–
rigen, in het algemeen wordt geconcludeerd dat «in Nederland evenals in
het Duitse systeem de uiteindelijke beslissing door de ouders wordt
genomen». Wij gaven aan er voorstander van te zijn om aan de in artikel
245 van Boek 1 BW neergelegde verplichting van ouders om hun
kinderen te verzorgen en op te voeden, nader inhoud te geven. Daarbij
werd verwezen naar wetgeving in andere landen, met name Duitsland,
waarin is vastgelegd dat ouders en kinderen in beginsel op voet van
gelijkwaardigheid met elkaar dienen om te gaan en dat de ouders het
kind alleen beperkingen mogen opleggen, indien zijn of haar onzelfstan–
digheid en onbekwaamheid door leeftijd dit rechtvaardigen. De ouders
moeten daarbij ook letten op de eigen specifieke behoeften van hun kind.
Aan de andere kant zal ook het kind rekening moeten houden met de
positie van de ouders, hun bevoegdheden, en die van andere leden van
het gezin, zo stelde de regering in bedoelde notitie.

Wij menen dat deze zienswijze, zoals die ook is verwoord in het
wetsvoorstel inzake het gezag over en de omvang met minderjarige
kinderen (Kamerstukken II, 1992-1993, 23012, nrs. 1-3), in overeen–
stemming is met het Verdrag inzake de rechten van het kind, juist ook
omdat de uiteindelijke beslissing aan de ouders is, mits zij handelen met
inachtneming van de belangen van het kind.
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6C. Beperkingen

De leden van de VVD-fractie merken op niet gelukkig te zijn met het
gebruik van de term «doelbevoegdheid» met betrekking tot de ouderlijke
macht.

Allereerst zij er op gewezen dat in navolging van de terminologie, zoals
voorgesteld in het wetsvoorstel inzake het gezag over en de omvang met
minderjarige kinderen, bij de behandeling van onderhavig wetsvoorstel
steeds gesproken wordt van «ouderlijk gezag» in plaats van «ouderlijke
macht». De voorgestelde term brengt het juridische karakter van de
verhouding ouders-kinderen beter tot uitdrukking en past beter bij de
huidige opvattingen met betrekking tot de interne juridische ouder-kind
verhoudingen. Zie met name blzz. 5, 11 en 35 van de memorie van
toelichting bij dat wetsvoorstel.

Met «doelbevoegdheid» bedoelden wij overigens te zeggen dat het
ouderlijk gezag een bijzondere verantwoordelijkheid van ouders ten
opzichte van hun kinderen is met als doel de kinderen te kunnen
opvoeden en verzorgen. Ouders dienen in de uitoefening van het
ouderlijk gezag rekening te houden met de opvattingen van hun minder–
jarige kinderen in de mate waarin hun persoonlijkheid zich ontwikkelt en
met hun daaraan verbonden toenemende behoefte aan zelfstandigheid.
Het kind zal van zijn of haar kant de aan de ouder toekomende bevoegd–
heden in het kader van de gezagsuitoefening dienen te respecteren en
rekening dienen te houden met diens aanspraken, alsmede eveneens met
mogeiijke aanspraken van andere gezinsleden op bepaalde rechten. De
overheid zal in beginsel nooit uit eigen beweging treden in de positie van
ouders, maar zal hier evenwel toe verplicht zijn, indien de ouders falen in
de uitoefening van hun ouderlijk gezag. Dit dient in de wetgeving en in
het overige handelen van de overheid het uitgangspunt (en tevens de
begrenzing ervan) te zijn. Dit alles is overigens reeds geldend Nederlands
recht. Het moge (dus) voorts duidelijk zijn, dat - reeds thans - niet alleen
de wet een grens aan de omvang van het gezag van ouders stelt; ook de
rechter doet dit, juist omdat de omvang van het gezag slechts globaal
kan worden aangeduid

De leden van de SGP-fractie onderschrijven de stelling dat ouderlijk
gezag en rechten van kinderen niet tegenover elkaar staan. Dit is niet
alleen de ideale, maar ook veelal de normale situatie. In de werkelijkheid
van ailedag kan het, zoals deze leden aangeven, echter soms zo zijn dat
zich conflictsituaties voordoen met botsende belangen en rechten van de
betrokkenen. Het hangt dan van de omstandigheden van de desbetref–
fende conflictsituatie af, hoe in zo'n geval na afweging van alle betrokken
belangen de oplossmg moet luiden.

De kennelijke vrees van het lid van de RPF-fractie dat door het Verdrag
inzake de rechten van het kind de verhouding tussen ouders en kinderen
te veel wordt gejurificeerd, delen wij niet. De verhoudingen binnen een
gezin lenen zich ook naar onze mening niet voor juridificatie. Dat het ook
niet de bedoeling van het verdrag kan zijn om de normale verhoudingen
binnen een gezin aldus te behandelen, is ook duidelijk op te maken uit
bepalingen zoals die van artikel 5 en artikel 18, waarin de primaire
verantwoordelijkheid van (beide) ouders voor hun kind wordt benadrukt.
Ingrijpen van buiten in het gezin is en blijft slechts nodig en gewenst bij
(dreigende) misstanden. Hierin brengt het verdrag geen verandering.

Het lid van de RPF-fractie wijst in dit kader op de mogelijke conflictsi–
tuatie tussen ouders en kinderen, indien een kind een beroep doet op het
recht op privacy. Op een verantwoorde wijze kan volgens ons in de
praktijk het recht op bescherming door de wet tegen aantasting van de
privacy door de ouders worden vorm gegeven. Artikel 18, eerste lid,
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bepaalt dan wel dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind dragen, maar artikel 5
(van belang voor de uitleg van het gehele verdrag) bepaalt dat bij het
leiden en begeleiden ter zake van rechten die door het verdrag aan het
kind worden toegekend, ouders rekening dienen te houden met de zich
ontwikkelende vermogens van het kind. Dit geldt dus ook ten aanzien van
artikel 16, het recht op privacy. Artikel 16 kan ook door de ouders jegens
hun kind worden geschonden. Met het lid van de RPF-fractie zijn wij het
eens dat in zo'n geval de overheid zo terughoudend als het specifieke
geval toelaat, zal behoren op te treden. Juist omdat het hier over de
interne gezinsverhoudingen gaat, ligt deze vaststelling voor de hand.

Met dit lid zijn wij het eens dat het ouderlijk gezag de ouders in
principe van nature toekomt. De wet - het Burgerlijk Wetboek - bevestigt
dit. Het juridische karakter van de verhouding ouder-kind en het daarmee
samenhangende ouderlijk gezag wordt gekenmerkt door de aanwe–
zigheid van een aantal in de wet verankerde verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van ouders ten opzichte van hun kinderen. Deze gedachte
vormt het uitgangspunt in het Burgerlijk Wetboek.

De overheid deelt het ouderlijk gezag niet aan ouders toe; het komt
hen - zo zijn wij met het lid van de RPF-fractie van mening - van nature
toe. Waar dit lid hier verwijst naar een passage op blz. 12 van de
memorie van toelichting, welke de indruk zou wekken dat de overheid de
ouderlijke macht toebedeelt aan ouders, willen wij er op wijzen dat er
staat dat ouders een primaire rol wordt toebedeeld bij het leiding geven
aan en het begeleiden van hun kind. Deze rol gaat dus boven die van
derden, zoals leerkrachten enz. en, uiteraard, de centrale overheid en
lagere overheden. Overigens, het woord «toebedelen» is hier wellicht wat
minder juist omdat de verdragsartikelen, waar het in de memorie van
toelichting om gaat (artikelen 5 en 14, tweede lid), aan verdragsstaten de
verplichting opleggen de bestaande verantwoordelijkheid van ouders te
eerbiedigen. Binnen het gezin als een van de in de maatschappij voorko–
mende samenlevingsverbanden - het primaire verband - gelden de eigen
regels en verplichtingen.

Het ouderlijk gezag is de grondslag voor de bijzondere verantwoorde–
lijkheid, die ouders voor hun kinderen dragen. Gezag over een kind moet
zich door een verantwoorde wijze van uitoefening ook waarmaken.

Het lid van de RPF-fractie merkt terecht op dat bij botsing van rechten
van het kind met het ouderlijk gezag een belangenafweging zal moeten
worden gemaakt. Zo zal dit in beginsel ook het geval zijn in het door dit
lid genoemde voorbeeld van een kind van dertien jaar dat een andere
godsdienstkeuze maakt dan de ouders vanuit hun zorg voor de
godsdienstige opvoeding gewenst achten. Ouders zullen rekening dienen
te houden met de ontwikkeling van het kind. Afhankelijk van de zelfstan–
digheid en de bekwaamheid van een kind zullen ouders op een gegeven
moment zelfs de (wellicht tegengestelde) keuze van hun kind moeten
respecteren. Dat is onder het geldende recht overigens ook niet anders.
Ouders hebben de mogelijkheid om met hun kind hierover te spreken en
hun motieven ter zake aan hun kind uiteen te zetten en te verduidelijken.

7. Effectuering van rechten door kinderen

Met de leden van de CDA-fractie zijn wij geen voorstander van juridifi–
catie van de verhoudingen, die samenhangen met ouderschap en
minderjarigheid. Deze leden kunnen zich vinden in het feit dat het
verdrag geen voorzieningen bevat met betrekking tot een eigen rechts–
ingang. Met deze leden willen wij eerst bezien hoe de tot nu toe geïntro–
duceerde mogelijkheden werken in de praktijk.

De leden van de PvdA-fractie wijzen er op dat zij reeds naar aanleiding
van de Notitie «Rechtspositie minderjarigen» hebben gepleit voor een
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eigen rechtsingang voor kinderen. Zij wijzen in dit verband op het door
het WODC uitgevoerde onderzoek naar de ervaringen met artikel 1:162a
BW (de informele rechtsingang bij omgangsrecht).

Zoals wij reeds in het kader van de Notitie rechtspositie van minderja–
rigen hebben aangegeven (zie Kamerstukken II, 1992-1993, 21 309, nr.
6, blzz. 2-3 en nr. 7, blz. 4), is uit genoemd onderzoek van het WODC
naar onze mening geen dwingende behoefte gebleken aan een formele
rechtsingang voor minderjarigen. Tijdens de onderzoeksperiode blijkt
achttien maal gebruik te zijn gemaakt van die informele rechtsingang en
het daarop volgende jaar zijn geen signalen gekomen dat de situatie
wezenlijk veranderd is. Dit is voor ons mede een reden om niet over te
gaan tot invoering van zo'n rechtsingang, te meer daar moet worden
bedacht dat een formele rechtsingang voor kinderen de tendens van
juridificatie en polarisering in zich draagt.

Wat de vervolgactiviteiten betreft, het volgende. Allereerst wordt
binnenkort aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak advies
gevraagd wat betreft de in artikel 1:162a BW vermelde leeftijdsgrens
van twaalf jaar. Een eventuele herijking van deze leeftijdsgrens zal, zoals
toegezegd, naar aanleiding van dit advies nader worden bezien in het
kader van het wetsvoorstel inzake gezag over en omgang met minderja–
rigen.

Verder is een folder ter vergroting van de bekendheid met de informele
rechtsingang bijna gereed. De folder zal ook aan scholen ter beschikking
staan.

Met de leden van de PvdA-fractie menen wij dat de discussie over
uitbreiding van de taak van de bijzondere curator tot conflicten op
immaterieel gebied dient te worden gevoerd bij de behandeling van het
wstsvoorstel inzake gezag over en omgang met minderjarige kinderen.

Op dit moment bestaat naar de mening van de leden van de
PvdA-fractie een te grote diversiteit van rechtsingangen voor minderja–
rigen, hetgeen de duidelijkheid huns inziens niet ten goede komt. Gelet
hierop en op het feit dat bij bijzondere zaken en zaken met een
spoedeisend karakter minderjarigen wel ontvankelijk worden verklaard
zonder de benoeming van een bijzonder curator af te wachten, achten zij
de tijd rijp voor een wettelijke regeling van de toegang tot de rechter
voor minderjarigen. Zij wijzen in dat verband ook op hetgeen hierover is
opgemerkt door de Kinderrechtswinkels.

Wij zijn, als gezegd, van mening dat van een behoefte aan een
zodanige wettelijke regeling niet is gebleken. De reeds bestaande (de
informele rechtsingang van artikel 162a van Boek 1 BW, de bijzondere
curator ter zake van vermogensrechtelijke belangentegenstellingen op
grond van artikel 250 van Boek 1 BW, het hoorrecht van artikel 902b Rv)
en in voorbereiding zijnde (uitbreiding van de taak van de bijzonder
curator tot niet-vermogensrechtelijke belangentegenstellingen) mogelijk–
heden achten wij voldoende.

Terecht constateren de leden van de PvdA-fractie dat wij ter zake van
de rechtshulp aan minderjarigen thans nog geen definitief oordeel willen
geven en vooral met het oog op de figuur van een jeugdombudsman
eerst de resultaten willen afwachten van erdergenoemd verdrag, dat in
het kader van de Raad van Europa in voorbereiding is. De regering zal -
gelet op het hierboven aangeduide belang - dat verdrag als politiek
belangrijk beschouwen en de tekst ervan, zodra deze niet meer confiden–
tieel is, aan het parlement toezenden, conform besproken bij de behan–
deling van het voorstel van Rijkswet inzake goedkeuring en bekend–
making verdragen (Kamerstukken I, 1993-1994, 21 214 (R1375), nr.
44).

Met betrekking tot de kinderrechtswinkels heeft de Staatssecretaris
van Justitie tijdens de discussie over de rechtspositie van minderjarigen
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inderdaad gesteld overtuigd te zijn van het nut en het belang ervan, maar
tevens geen mogelijkheid voor financiële ondersteuning te zien. Voor de
argumenten verwijzen wij naar het gestelde aldaar (zie Kamerstukken II,
1992-1993, 21 309, nr. 7, blzz. 5 en 6). Inmiddels is gebleken dat ook
van de zijde van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
geen middelen ter beschikking kunnen worden gesteld.

De goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van het kind noopt
niet tot het doen van verdere voorstellen voor een eigen rechtsingang
voor minderjarigen. Ook voor een gedifferentieerd stelsel als voorgesteld
door de Nederlandse Gezinsraad zien wij op dit moment geen reden. Het
verdrag voorziet geenszins in een eigen rechtsingang voor minderjarigen.

Daarmee beantwoorden wij ook de vraag van de leden van de fractie
van Groen Links. Met betrekking tot de zaak «Martijntje» merken wij nog
op, dat in het kader van de ondertoezichtstelling de minderjarige beëin–
diging van een uithuisplaatsing reeds thans zelf op informele wijze kan
uitlokken.

Ten aanzien van de constatering van de leden van de SGP-fractie dat
het Verdrag inzake de rechten van het kind ruimte openlaat voor een
eigen rechtsingang voor kinderen, merken wij op dat het verdrag geen
voorzieningen bevat waardoor het kind de hem of haar toegekende
rechten zelf voor een rechter kan effectueren, noch daartoe noopt. Met
deze leden zijn wij het, het zij herhaald, eens dat gezinsconflicten niet in
een juridisch kader horen, tenzij er sprake is van een situatie waarin
ingrijpen van buitenaf noodzakelijk is.

Ook de leden van de GPV-fractie zijn van mening, dat het verdrag niet
noopt tot het creëren van een eigen rechtsingang voor minderjarigen.
Met hen zijn wij het eens dat dit onverlet laat dat een rechter in speci–
fieke situaties een minderjarige ontvankelijk kan verklaren.

De voorkeur van de leden van de GPV-fractie voor informele mogelijk–
heden tot effectuering van rechten door minderjarigen delen wij. De
jeugdondersteunings– of jeugdombudsfuncties zijn, met andere vormen
van hulp en ondersteuning aan minderjarigen, onderwerp van onderzoek
onder auspiciën van de Commissie Jeugdonderzoek (CJO). De
uitkomsten van de eerste, inventariserende fase van deze studie worden
begin 1994 verwacht, waarna een nadere onderzoeksopdracht zal
worden geformuleerd ten aanzien van het gebruik, dat jeugdigen van
deze functie maken.

I. ARTIKELEN

Artikel 1

Het stelt de leden van de CDA-fractie teleur dat het Verdrag inzake de
rechten van het kind geen bindende verplichting bevat ter bescherming
van het ongeboren kind. Zij tonen zich wel, terecht naar onze mening,
tevreden met de bescherming die in het Nederlandse recht geboden
wordt.

De leden van de CDA-fractie zouden evenwel graag zien dat er in inter–
nationaal verband waarborgen met betrekking tot kunstmatige bevruch–
tingstechnieken tot stand gebracht worden. Wij kunnen deze leden
meedelen, dat wij in het kader van de Raad van Europa deze proble–
matiek hebben aangekaart. Het is niet uitgesloten, dat er in de toekomst
een aanvullend protocol bij het tot stand te brengen verdrag over
medisch-ethische beginselen tot stand zal worden gebracht, waarin de
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toepassing van kunstmatige bevruchtingstechnieken met passende
waarborgen wordt omkleed.

De leden van de fracties van SGP, GPV en RPF betreuren het dat het
Verdrag inzake de rechten van het kind niet het recht erkent om geboren
te worden. De leden van de SGP-fractie noemen dit een «fundamenteel
manco», de leden van de GPV-fractie een «ernstig manco».

Wij stellen voorop dat het verdrag wel degelijk ziet op de bescherm–
waardigheid van het ongeboren leven en wel in de negende preambule.
Bij de onderhandelingen stelde de vertegenwoordiger van de Heilige
Stoel, samen met enkele andere delegaties, voor om de woorden «before
as well as after birth», zoals die in de Verklaring van de rechten van het
kind van 1959 voorkomen, in artikel 6 op te nemen. De delegaties die dit
voorstel steunden, wezen erop dat in hun nationale wetgeving eveneens
bepalingen voorkwamen die he ongeboren leven, vanaf de conceptie,
beschermen. Zij voegden daar evenwel aan toe met het voorgestelde
amendement de mogelijkheid van abortus provocatus niet te willen
uitsluiten, aangezien zij er zich bewust van waren dat veel landen in
bepaalde gevallen abortus toestaan, vooral in geval van levensbedrei–
gende situaties voor de moeder. Alhoewel erkend werd dat in nagenoeg
elke nationale wetgeving een bepaalde bescherming van en zorg voor het
ongeboren leven opgenomen is, werd het voorgestelde amendement
toch door veel andere delegaties als een beperking ervaren De discussie
over het, al dan niet aangepast, opnemen van het voorgestelde
amendement sleepte zich voort tot de bijeenkomst van de werkgroep in
1989. Ook daar zag het er aanvankelijk naar uit dat het bereiken van een
compromis, waarover consensus zou bestaan, nagenoeg onmogelijk was.
Op voorstel van de voorzitter werd echter een aantal landen opgedragen
op basis van informele consultaties een ontwerp op te stellen. Met het
opstellen van dat ontwerp hebben zich bezig gehouden: Nederland,
(toen: West-)Duitsland, lerland, Italië, Polen, Zweden en de Verenigde
Staten. Deze landen stelden unaniem voor om de tekst, zoals die in de
Verklaring van 1959 voorkomt, letterlijk over te nemen in paragraaf 9 van
de preambule, en om tevens in de «travaux préparatoires» een interpre–
tatieve verklaring op te nemen, inhoudende dat die paragraaf niet de
bedoeling heeft «to prejudice the interpretation of article 1 or any other
provision (in het bijzonder artikel 6) of the Convention by States Parties».

Dit uiteindehjk bereikte compromis geeft aan dat alle deelnemende
staten bereid zijn bescherming aan het ongeboren leven toe te kennen.
In dat opzicht is de in de preambule opgenomen paragraaf van grote
waarde. Het bleek echter onmogelijk om internationaal consensus te
bereiken over de mate waarin die bescherming aan het ongeboren leven
gegeven moet worden; vanuit sommige visies dient die bescherming
absoluut te zijn, andere relateren het aan de mogelijkheden die binnen de
desbetreffende samenleving geboden worden. Dit betekent dat het aan
de verdragsstaten zelf overgelaten wordt de bewoordingen van paragraaf
9 te interpreteren op een wijze die overeenkomt met de opvattingen die
er binnen hun nationale samenleving op dit punt bestaan.

Voor wat betreft de beantwoording van de vraag van de leden van de
SGP-fractie hoe artikel 10 van het Verdrag inzake de rechten van het
kind zich verhoudt tot het voorgenomen gezinsherenigingsbeleid,
verwijzen wij naar de bespreking van artikel 10 in deze nota.

Artikel 2

Het antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie of na de
herziening van het afstammingsrecht ook op het terrein van bij voorbeeld
het erfrecht en successie gelijkstelling zal zijn tussen wettige en
onwettige kinderen, is bevestigend. Met de herziening van het afstam–
mingsrecht wordt immers beoogd dat het onderscheid tussen wettige en
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onwettige kinderen volledig, dus ook op deze terreinen, zal komen te
vervallen. Het nieuwe wetsvoorstel ter zake is in voorbereiding.

Het tweede lid van artikel 2 beoogt te bewerken dat het kind geen
nadeel ondervindt door activiteiten en meningsuitingen van ouders of
voogden. Het betekent dus juist niet een belemmering van de opvoed–
kundige vrijheid en verantwoordelijkheid van ouders en voogden.
Bovendien wordt de positie van de ouders of voogden voor het gehele
verdrag (en dus ook met betrekking tot deze bepaling) wel degelijk
verzekerd door artikel 5 (en bij voorbeeld artikel 18) van het verdrag.

Het lid van de RPF-fractie vraagt zich af of de huidige wettelijke
bepalingen inzake afstamming inderdaad een discriminerend onder–
scheid tussen wettige en onwettige kinderen maken en zo ja, welke. Voor
een uitgebreide beantwoording verwijzen wij kortheidshalve naar
hetgeen is opgemerkt bij de behandeling van het (inmiddels bij brief van
19 oktober 1993 ingetrokken) wetsvoorstel inzake het afstammingsrecht
(zie Kamerstukken II, 20 626; betreffende de intrekking, zie Kamer–
stukken II, 1993-1994, 20 626, nr. 9).

Als gezegd, een nieuw wetsvoorstel omtrent het afstammingsrecht
wordt voorbereid. Wij bezien nog of deze omstandigheid tot het maken
van een voorbehoud noopt. Vanzelfsprekend zullen wij daaromtrent tijdig
voor de openbare behandeling van het onderhavige wetsvoorstel
uitsluitsel geven. Het zou dan overigens gaan om een voorbehoud dat
uitsluitend nodig is voor de periode gedurende welke na de bekrachtiging
van het verdrag het afstammingsrecht nog niet zou zijn herzien.

Artikel 3

De leden van de CDA-fractie zijn met ons van mening dat Nederland
krachtens diverse wettelijke regelingen zoals de Wet op de jeugdhulpver–
lening en de Welzijnswet de volgens artikel 3 vereiste waarborgen biedt.

Met betrekking tot de vraag van deze leden of bij voorbeeld op het
terrein van kinderopvang nu ook al geheel aan deze eisen wordt voldaan,
willen wij het volgende opmerken; dit overigens voor zover dit verdrags–
artikel betrekking zou hebben op kinderopvang (zie namelijk artikel 18).

De stimulering van kinderopvang kent een decentrale uitvoering.
Gemeenten bepalen hoeveel kinderopvang nodig is en van welke vorm.
Gemeenten bepalen eveneens het kwaliteitsniveau.
Om het belang van het kind in dit opzicht te benadrukken is in de Stimu–
leringsmaatregel kinderopvang (Stcrt. 1991, 115) als subsidievoor–
waarde aan gemeenten de verplichting opgelegd om bij verordening
regels vast te stellen ten aanzien van de kwaliteit van de voorzieningen
voor kinderopvang. De regels in deze verordening dienen ten minste in te
houden: eisen met betrekking tot veiligheid en hygiëne; eisen ten aanzien
van de accommodatie (brandveiligheid en pedagogische geschiktheid);
normen ten aanzien van groepsgrootte, het aantal kinderen dat gebruik
kan maken van een opvangplaats en de openingstijden van de opvang;
de aansprakelijkheids– en ongevallenverzekering alsmede eisen met
betrekking tot de vakbekwaamheid van het personeel.

In het kader van de Welzijnswet zal samen met de andere overheden
en het particulier initiatief tot een verdergaande en systematische
uitwerking en invoering van kwaliteitszorg (kwaliteitsbeleid, –systemen en
toezicht) worden gekomen. Aan de voorwaarden van het verdrag - het
nemen van alle passende maatregelen om te waarborgen dat kinderen
van werkende ouders recht hebben op de diensten en voorzieningen van
kinderzorg - wordt voldaan. Zie ook hetgeen wordt opgemerkt met
betrekking tot artikel 18 van het verdrag.
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De leden van de GPV-fractie onderkennen dat artikel 3 in samenhang
met de preambule van groot belang is voor de uitleg van het gehele
verdrag. In dat verband vragen zij naar de betekenis van het begrip
«gezin» in de preambule. Zij vragen zich daarbij af of uit de bewoor–
dingen van het verdrag moet worden afgeleid dat het verdrag hierbij het
oog heeft op situaties waarbij kinderen opgroeien bij de eigen ouders.

Het verdrag heeft, zo blijkt uit de tekst van artikel 3, het oog op alle
situaties waarin kinderen opgroeien, inclusief de meest voorkomende
situatie, te weten die waarin kinderen bij hun natuurlijke ouders
opgroeien, rnaar zeker niet met uitsluiting van andere opvoedingssi–
tuaties. Expliciet genoemd worden «ouders, wettige voogden of anderen
die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind», daarbij (ook hier)
rekening houdend met andere personen die de primaire verantwoorde–
lijkheid voor een kind kunnen dragen.

Ook de leden van de GPV-fractie achten het vanzelfsprekend dat
ouders bij de uitoefening van hun rechten rekening dienen te houden met
de zich ontwikkelende vermogens van het kind. Gevolg hiervan kan zijn
dat, indien ouders (absoluut) geen rekening houden met de zich ontwik–
kelende vermogens van het kind, daardoor uiteindelijk onrechtmatig,
namelijk in strijd met het recht, kunnen handelen ten opzichte van het
kind. Rechterlijke inmenging kan dan volgen. Het zij echter herhaald,
alleen bij werkelijke misstanden is het nodig en wenselijk dat van buiten
wordt ingegrepen in de verhouding tussen ouders en kinderen. Voor
juridificatie lenen de verhoudingen binnen een gezin zich immers niet;
hierin brengt het verdrag ook geen verandering, noch bewerkt het dit.

Artikel 4

De leden van de CDA-fractie hebben er moeite mee dat voor de
naleving van de in het verdrag opgenomen burgerlijke en politieke
rechten geen nuancering geldt (zie ook in gelijke zijn artikel 2, tweede
lid, van het IVBP), terwijl voor de naleving van de in het verdrag
opgenomen economische, sociale en culturele rechten geldt dat de
verdragsstaten maatregelen nemen in de ruimste mate waarin de hun ter
beschikking staande middelen dittoelaten (zie ook in gelijke zin artikel 2,
eerste lid, van het IVESC). Zij achten dit een «onhanteerbaar, zelfs
politiek» criterium. Zij wensen een meer inhoudelijke afbakening.

Bovengenoemd onderscheid is begrijpelijk, aangezien het verwezen–
lijken van economische, sociale en culturele rechten veel geld kost. Het
betreft immers het bieden van faciliteiten op diverse terreinen als
gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, bijstand voor gehandicapten,
sociale zekerheid, algehele levensstandaard, levensomstandigheden,
recreatieve mogelijkheden enz. Vanzelfsprekend zijn in de eerste plaats
de verdragsstaten verantwoordelijk voor de beoordeling en de financiële
afweging welke maatregelen op het gebied van economische, sociale en
culturele rechten mogelijk zijn. Een rechterlijke toets van dat oordeel lijkt
alleen in extreme gevallen mogelijk. In die zin is er inderdaad sprake van
een politiek critrium. Dit neemt niet weg dat de plicht bestaat de bevor–
dering van economische, sociale en culturele rechten telkenmale in de
politieke prioriteitstelling te betrekken. De bepaling bedoelt niet het
onmogelijke van staten te vragen, maar hen te verplichten ter zake te
doen wat redelijkerwijs mogelijk is, andere prioriteiten eveneens in
aanmerking genomen.

Erop gewezen zij nog dat het Koninkrijk zich reeds verbonden heeft
aan gelijksoortige bepalingen bij de bekrachtiging bij voorbeeld van het
IVBP en van het IVESC.
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Artikel 5

De leden van de CDA-fractie vragen zich af of Nederland ten gevolge
van artikel 5 de wetgeving zou moeten aanpassen om bepaalde rechten,
die thans alleen aan ouders toekomen, ook aan familieleden toe te
kennen. Het antwoord luidt ontkennend. Voor landen als Nederland gaat
het primair om de rechten en plichten van ouders. Artikel 5 zegt dat ook.
De bredere familie komt pas aan de orde «indien van toepassing».
Daarbij moet aan landen met zo'n traditie worden gedacht.

De leden van de CDA-fractie merken op dat zij voorstander zijn van
een glijdende schaal van ouderlijk gezag, maar dat zij termen als
willekeur en onrechtmatig in dat kader wel erg ver vinden gaan.

Het slot van artikel 5 houdt in dat de ouders het kind leiden bij de
uitoefening van zijn of haar rechten «op een wijze die verenigbaar is met
de zich ontwikkelende vermogens van het kind». Gaat een ouder niet op
deze wijze te werk, dan kan dit onder omstandigheden willekeur of
onrechtmatig handelen opleveren. Dit is ook nu reeds geldend Neder–
lands recht. Het is echter tevens duidelijk, dat van willekeurig of zelfs
onrechtmatig handelen van ouders jegens hun kinderen niet spoedig
sprake zal zijn. Uitgangspunt van het Verdrag inzake de rechten van het
kind is ook dat het eindoordee! aan de ouders is en blijft.

De leden van de CDA-fractie verwijzen nog naar de ontwerpregeling
omtrent de positie van minderjarigen van zestien of zeventien jaar op het
gebied van de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling. Wij
stellen voor de discussie omtrent de positie van minderjarigen van
zestien en zeventien jaar in medische aangelegenheden te voeren bij het
desbetreffende wetsvoorstel (Kamerstukken II, 1989-1990, 21 561, nrs.
1-3 e.v.); in ieder geval vloeit hetgeen in dat wetsvoorstel omtrent de
minderjarigen van zestien of zeventien jaar is bepaald, niet rechtstreeks
uit artikel 5 van het verdrag voort.

Met de leden van de Groen Links-fractie achten wij het van belang dat
kinderen kunnen genieten van een onbezorgde jeugd, opgroeiend in een
liefdevolle omgeving. Dat dit niet altijd het geval is, zijn ook wij ons
terdege bewust. Bekrachtiging en vervolgens naleving van het Verdrag
inzake de rechten van het kind - niet alleen door ons land, maar ook door
vele andere staten (zie bijlage I) - achten wij daarom een zeer goede en
noodzakelijke stap ter verbetering van die situatie.

Dat evenals de leden van de Groen Links-fractie, ook wij er oog voor
hebben dat duidelijkheid over de afstemming niet onderschat moet
worden, en dat een feitelijke verzorgingssituatie, die afwijkt van het
biologische ouderschap, in rechte erkenning verdient, moge blijken uit
verschillende wetsvoorstellen en voornemens daartoe. Zo het in voorbe–
reiding zijnde wetsvoorstel inzake afstammingsrecht (hetwelk het
inmiddels ingetrokken wetsvoorstel 20 626 zal vervangen), dat omtrent
de partnervoogdij regels zal geven, maar bij voorbeeld ook het voorstel
van wet inzake donorgegevens kunstmatige inseminatie (Kamerstukken
II, 1992-1993, 23 207, nrs. 1-3).

Artikel 6

Met het «inherente recht op leven» wordt, in tegenstelling tot wat de
leden van de CDA-fractie veronderstellen, niet bedoeld een beperking
aan te brengen. Het gaat er in deze bepaling juist om dat er een
«inherent - een van nature bestaand - recht op leven» bestaat, en niet
een «inherent leven». Het feit dat men leeft, geeft ipso facto het recht op
dat leven; niemand heeft een (voorafgaand) recht nodig om te leven.
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Artikel 7

Voor «afstandskinderen» betekent artikel 7 dat zij recht op inzage van
persoonsidentificerende gegevens van hun ouders hebben. In Nederland
is dit mogelijk door het feit dat men toegang tot zijn of haar
geboorte-akte heeft. Op de geboorte-akte wordt een kantmelding
gemaakt van de akte van inschrijving van de adoptie (artikelen 21 j' 23
van Boek 1 BW). De zorg voor de instandhouding van de registers van de
burgerlijke stand is een verantwoordelijkheid van de overheid. Voor het
overige vloeit, dit in antwoord op de leden van de CDA-fractie, uit deze
bepaling geen andere zorgplicht voor de Nederlandse overheid voort
inzake de opslag of de toegankelijkheid van persoonsidentificerende
gegevens.

De leden van de PvdA-fractie wijzen in het kader van artikel 7 op het
recht op afstammingsgegevens in het geval van donorinseminatie.
Onlangs is een wetsvoorstel tot regeling hiervan ingediend, te weten het
wetsvoorstel inzake regels voor de bewaring, het beheer en de
verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorinseminatie
(Wet donorgegevens kunstmatige inseminatie). Zie Kamerstukken II,
1992-1993, 23 207, nrs. 1-3. ~

Deze leden vragen om een toelichting betreffende de interpretatie van
het begnp «ouders» in het verdrag. Wanneer in dit verdrag het begrip
«ouders» wordt gebruikt, moet in het algemeen worden gedacht aan
degenen die gerechtigd zijn tot de opvoeding en de verzorging van het
kind, anders dan als voogd. Dit kunnen de biologische ouders zijn, maar
ook de juridische ouders, zoals de niet-verwekker die het kind heeft
erkend. In artikel 7 daarentegen worden met «ouders» de biologische
ouders bedoeld.

Volgens de leden van de GPV-fractie wordt de zinsnede «voor zover
mogelijk» van artikel 7 in de memorie van toelichting erg ruim uitgelegd.
Wij blijven van mening dat onder deze zinsnede niet alleen die situaties
vallen waarin de ouders van het kind volkomen onbekend zijn (zoals bij
vondelingen), maar ook die waarin sprake is van kunstmatige donorinse–
minatie. In laatstgenoemde situaties is een kind niet onder alle omstan–
digheden gediend met kennis van (al) zijn of haar afstammingsgegevens.
Bovendien kan het niet in het belang van de donor en de zijnen zijn dat
afstammingsgegevens worden verstrekt aan het kind (zie Kamerstukken
II, 1992-1993, 23 207, nrs. 1-3, met name artikel 3, tweede lid).

Het lid van de RPF-fractie vraagt zich af of, nu aan artikel 7, eerste lid,
rechtstreekse werking wordt toegekend, dit een duidelijke blokkade
betekent voor de toelaatbaarheid van anonieme donorinseminatie. Aller–
eerst merken wij op dat aan artikel 7, eerste lid, door de wetgever géén
werking (rechtstreeks of horizontaal) aan een verdragsbepaling kan
worden toegekend. Dit te doen is aan de rechter. In de memorie van
toelichting (zie blz. 9) is alleen gezegd dat enkele verdragsbepalingen
van het Verdrag inzake de rechten van het kind rechten betreffen, die in
andere verdragen zijn vervat in bepalingen ten aanzien waarvan recht–
streekse werking mogelijk moet worden geacht of reeds is vastgesteld.
Als voorbeeld is daarbij genoemd artikel 7, eerste lid, eerste zinsnede
voor wat betreft het recht op registratie en op een naam.

Wij lezen in de bepaling, juist omdat de overheid - de wetgever, het in
zijn macht heeft, afstammingsgegevens bekend te kunnen doen zijn, in
ieder geval een aansporing daaraan op een verantwoorde wijze invulling
te geven.
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Artikel 9

De leden van de CDA-fractie nemen terecht aan dat de wettelijke
regeling van het omgangsrecht voldoet aan de bepalingen van artikel 9
van het verdrag. Het artikel verplicht naar ons oordeel niet tot andere,
extra mogelijkheden tot nakoming van de omgangsregeling dan die
waarin het Nederlandse recht reeds voorziet.

Deze leden vragen zich tevens af of de wijze waarop zorgvuldige
hulpverlening in artikel 280 van het Wetboek van Strafrecht wordt
uitgelegd, voldoet aan de eisen die artikel 9 van het verdrag stelt.

In dit verband willen wij allereerst benadrukken dat sprake is van een
bijzondere situatie in die zin dat in geval van weglopen het contact met
de ouders door de minderjarige zelf wordt verbroken. Artikel 280 WvSr
bepaalt in dat kader dat degene die dit kind verbergt, strafbaar is. Een
uitzondering geldt voor degene die op zorgvuldige wijze hulp verleent
aan het kind, mits hij aan degene die het gezag over het kind uitoefent,
meldt dat hulp wordt verleend. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel
tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening en het Wetboek van
Strafrecht in verband met hulpverlening aan weggelopen minderjarigen
aanhangig (Kamerstukken II, 1992-1993, 23 179, nrs. 1-3) dat de
voorwaarden voor straffeloosheid in deze gevallen aanscherpt.

De regels betreffende de door de overheid gesubsidieerde hulpver–
lening aan minderjarigen alsmede de regels betreffende de beperking
van de contacten tussen ouder en kind zijn echter niet in artikel 280
WvSr opgenomen. Deze zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek en de
Wet op de jeugdhulpverlening. Kort gezegd komen deze er op neer dat
hulpverlening tegen de wil van de ouders slechts mogelijk is in het kader
van een door de rechter uitgesproken kinderbeschermingsmaatregel.
Indien dit in het belang van het kind noodzakelijk is, kunnen in het kader
van zo'n maatregel de contacten tussen het kind en zijn of haar ouders
worden beperkt, waarbij rechterlijke toetsing is gewaarborgd. In andere
gevallen vindt hulpverlening aan minderjarigen slechts plaats met
instemming van de ouders. Van dit uitgangspunt kan echter worden
afgeweken in situaties van acute nood en niet langer dan gedurende
twee weken. In bovengenoemd, bij de Tweede Kamer aanhangige
wetsvoorstel tot wijziging van de regels inzake hulpverlening aan wegge–
lopen minderjarigen worden de eisen van zorgvuldigheid, die de hulpver–
lener in de laatstbedoelde situatie van acute nood jegens de ouders in
acht moet nemen, aangescherpt. Ingevolge dit wetsvoorstel moet de
hulpverlener in al deze gevallen van acute nood onverwijld aan de ouders
meedelen dat aan het kind hulp wordt verleend. Voorts dient hij zijn
identiteit aan de ouders bekend te maken, zodat de ouders weten bij wie
zij inlichtingen over hun kind kunnen verkrijgen. Van strijd met artikel 9
van het verdrag is dus geen sprake.

Aldus zal de wet aan de eisen van artikel 9 van het verdrag voldoen.

Artikel 10

De leden van de CDA-fractie vrzoeken om een verduidelijking van het
begrip «spoed» in artikel 10 van het verdrag. Tevens vragen zij zich af of
onder dit artikel is aanvaard dat bij voorbeeld eisen met betrekking tot
inkomen, onderdak en termijn van indiening van het verzoek kunnen
worden gesteld.

In het verdrag en in de voorbereidende besprekingen is niet nader
ingegaan op de exacte betekenis van het woord spoed in de zin van
artikel 10. Evenmin is de verplichting, dat aanvragen voor gezinsher–
eniging met welwillendheid en menselijkheid worden behandeld, nader
ingevuld. Het is overigens de vraag of dit wel nodig was en of deze
begrippen niet min of meer voor zichzelf spreken.
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Aan de verdragspartijen wordt, binnen het kader van internationale
verplichtingen, de ruimte gegeven voor invulling van deze begrippen. Wij
zijn van mening dat de termijnen in de Vreemdelingenwet een spoedige
behandeling van een aanvraag waarborgen. Voorts laat de verdragsver–
plichting, zoals neergelegd in artikel 10, onverlet dat eisen met
betrekking tot inkomen, onderzoek en termijn van indiening van het
verzoek kunnen worden gesteld. De algemene voorwaarden met
betrekking tot inkomen, huisvesting en openbare orde worden nader
uitgewerkt in de Vreemdelingencirculaire 1982.

De leden van de PvdA-fractie verzoeken om een beschouwing van de
wijzigingsvoorstellen van het gezinsherenigingsbeleid in samenhang met
artikel 10 van het verdrag.

Het gezinsherenigingsbeleid is onlangs en wel bij circulaire van 9
september 1993 (kenmerk 388974/93/DVZ) gewijzigd. In het gewijzigde
herenigingsbeleid zijn de toelatingsvoorwaarden in algetnene zin gehand–
haafd. Het uitgangspunt biijft dat iemand zijn of haar gezinsleden pas
naar Nederland kan laten overkomen, indien aan deze voorwaarden
wordt voldaan. Met betrekking tot gezinshereniging heeft de regering
één bijzondere beleidswijziging voorgesteid, namelijk de introductie van
een «uiterlijke» termijn. Dit betekent dat op het moment dat aan de
toelatingsvoorwaarden wordt voldaan, de gezinsleden binnen drie jaar
een aanvraag om toelating in moeten dienen. Met deze maatregel wordt
een reële en spoedige integratie van het gezin in Nederland bevorderd.

Naar onze mening is en blijft een welwillend en humaan gezinshereni–
gingsbeleid gewaarborgd. Ook de introductie van een «uiterlijke» termijn,
als stimuleringsmaatregel, voldoet aan dit uitgangspunt.

Artikel 12

De ieden van de CDA-fractie vragen waaruit het blijkt dat de
verplichting in Nederland tot het horen van kinderen vanaf twaalf jaar
voldoet aan de verdragsverplichting, vervat in artikel 12 van het verdrag.
De leden van de GPV-fractie voegen daar nog aan toe de vraag of het
voldoende is als Nederland «op verschillende terreinen» zo'n regeling
heeft getroffen.

Juist omdat in de nationale wetgeving van de verdragsstaten niet
steeds dezelfde leeftijd voor het verplicht horen van kinderen wordt
aangehouden, is bij het opstellen van het verdrag ervan afgezien en
bepaalde leeftijd te noemen. Veel landen houden de leeftijd van twaalf
jaar aan, andere landen hanteren een hogere of lagere leeftijd. Afgezien
van de wettelijke regelingen die specifiek betrekking hebben op het
horen van kinderen, is de Nederlandse rechter steeds bevoegd om
kinderen te horen of te doen horen in voor hen belangrijke zaken,
ongeacht hun leeftijd (dus ook jonger dan twaalf jaar). Het ligt voor de
hand dat dit zal gebeuren, indien het kind doet blijken er prijs op te
stellen zijn mening kenbaar te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat de
bestaande wettelijke mogelijkheden zo ruim zijn dat aan de verplich–
tingen, voortvloeiend uit artikel 12 van het verdrag, wordt voldaan.

Artikel 14

De leden van de CDA-fractie menen terecht dat het uitgangspunt van
artikel 14 van het verdrag «geen onoverkomelijke moeilijkheden» schept
en dat het individueel bepaald zal zijn, wanneer een kind geacht kan
worden een eigen mening te hebben. Kinderen van eenzelfde leeftijd
kunnen immers zeer verschillen in zelfstandigheid en bekwaamheid.
Artikel 14 heeft overigens, zoals deze leden kennelijk veronderstellen,
inderdaad niet of nauwelijks toegevoegde waarde voor Nederland.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 855 (R 1451), nr. 6 22



Uitzondering zou wellicht kunnen zijn de situatie waarin ouders,
uitsluitend vanuit hun eigen religieuze overwegingen, hun kind de eigen
visie opleggen, waardoor de realisatie van dit eigen recht van het kind -
en evenmin van dat bedoeld in artikel 12 - sprake zou zijn.

De leden van de GPV-fractie vragen zich af wat het voor de praktijk
betekent dat artikel 14 van het Verdrag inzake de rechten van het kind
afwijkt van artikel 18 van het IVBP.

Allereerst verdient opmerking dat in het verdrag wel degelijk
bepalingen zijn opgenomen waarin de positie van ouders, impliciet dan
wel expliciet, worden gegarandeerd. Meer in het bijzonder zij hier
gewezen op het tweede lid van wartikel 14. Waar mogelijk en gewenst, is
dus in het Verdrag inzake de rechten van het kind hier - maar ook op
andere plaatsen - wel degelijk rekening gehouden met de rechten van
ouders. Zie hierover ook eerder in deze nota, waar wij een vergelijkbare
vraag van de leden van de SGP-fractie hebben beantwoord.

Het door de leden van de GPV-fractie geciteerde standpunt, zoals
verwoord in de Notitie rechtspositie minderjarigen (Kamerstukken II,
1989-1990, 21 309, nr. 2, blz. 16), onderschrijven wij nog steeds.
Zolang een kind namelijk nog niet in staat kan worden geacht een eigen
mening te vormen, beslissen de ouders of voogden naar eigen inzicht
over de godsdienstige opvoeding van kinderen. Zodra kinderen echter in
staat moeten worden geacht zich een eigen mening te kunnen vormen,
moeten ouders of wettige voogden deze mening respecteren, ook indien
die mening een andere is dan die van hen. In eerstgenoemde situatie en
het grijze gebied van de eerste naar de tweede genoemde situatie zal de
eigen overtuiging van de ouders en primaire rol spelen. In de laatstge–
noemde situatie, waarin een kind geacht kan worden zich een eigen
mening te vormen, dienen ouders de keuze van het kind te respecteren.
De voorgestelde interpretatieve verklaring achten wij gewenst, teneinde
een ongewenste discrepantie met artikel 18 van het IVBP uit te sluiten:
artikel 14, in verband gebracht met artikel 12, omvat óók de vrijheid ten
opzichte van de ouders of wettige voogden een eigen godsdienst of
levensovertuiging aan te nemen.

Artikel 15

In beginsel bestaat er, op basis van het Verdrag inzake de rechten van
het kind, geen verplichting voor de verdragsstaat om «additionele
maatregelen», zoals de leden van de CDA-fractie het noemen, te treffen
ter verwezenlijking van de in artikel 15 voorziene vrijheid van vereniging
en vergadering. Het artikel betreft immers een verplichting tot
niet-inmenging van de verdragsstaat. Toch kan het - dit ook in antwoord
op de vraag van de leden van de WD-fractie - in sommige gevallen
wenselijk zijn om als overheid maatregelen te treffen om daadwerkelijke
effectuering van dit recht mogelijk te maken. In de memorie van
toelichting werden reeds als voorbeeld genoemd de cliëntenraden in de
jeugdhulpverlening en de leerlingenraden en medezeggenschapsraden in
het onderwijs. Voor jeugdigen wordt het zodoende gemakkelijker
gemaakt om zich structureel in een georganiseerd verband te manifes–
teren.

Voor de leden van de GPV-fractie, die hun bedenkingen uiten over
overheidsbemoeienis op dit gebied, willen wij hier nog aan toevoegen,
dat wij niet de mening zijn toegedaan, dat deelname van leerlingen in de
medezeggenschapsraad van de school indruist tegen het recht op
vrijheid van onderwijs. Het feit, dat leerlingen van dertien jaar en ouder
medezeggenschap kunnen hebben in aangelegenheden van hun school,
benadrukt veeleer de positie van deze leerlingen als betrokkenen bij het
onderwijs. Overigens is het minder juist te stellen dat het verdrag de
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medezeggenschap van leerlingen legitimeert. Die legitimatie is er immers
reeds door de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 (Stb. 1992, 663)
en haar voorganger (Wet medezeggenschap onderwijs, Stb. 1981, 778).

Artikel 17

De leden van de CDA-fractie zijn geïnteresseerd in de wijze waarop
Nederland, gelet op de toeneming van het geweld via de massamedia en
de nadelige invloed die hiervan uitgaat op kinderen, aan de verplichting
van artikel 17, onderdeel e, kan voldoen.

In dememorie van toelichting is aangegeven dat de bescherming van
het kind tegen informatie en materiaal die schadelijk kunnen zijn voor het
welzijn van het kind met betrekking tot televisie-uitzendingen in artikel 53
van de Mediawet, als volgt, is geregeld: de uitzending van films, die
krachtens de Wet op de filmvertoningen na keuring niet zijn toegelaten
voor vertoning aan personen beneden de leeftijd van twaalf respectie–
velijk zestien jaar, dient later dan 20.00 respectievelijk 21.00 uur aan te
vangen. Niet ter keuring voorgelegde films en andere programma-onder–
delen, die de instelling die het programma verzorgt, ongeschikt acht voor
personen jonger dan twaalf respectievelijk zestien jaren, dienen eveneens
na 20.00 respectievelijk 21.00 uur aan te vangen. De Wet op de filmver–
toningen verplicht niet tot het laten keuren van een film, maar een niet
ter keuring aangeboden film krijgt, ongeacht de inhoud, de classificatie
zestien jaar en ouder. Deze voorzieningen achten wij voldoende.

De leden van de PvdA-fractie vragen ter zake van het recht op toegang
tot informatie om een beschouwing over de openbare bibliotheken.
Inderdaad zijn de openbare bibliotheken van groot belang voor het
verschaffen van toegang tot informatie. In de Notitie openbaar biblio–
theekwerk van 7 april 1992 (Kamerstukken II, 1991-1992, 22 568, nr. 1)
wordt het doel van openbare bibliotheken als volgt geformuleerd: het
mogelijk maken voor iedereen om zich kennis, informatie en cultuur
eigen te maken. De notitie gaat ervan uit dat openbare bibliotheken op
grond van hun cultuur-politieke missie daarbij adequate kwaliteitsnormen
hanteren. De nadruk komt daarmee meer te liggen op het culturele en
inhoudelijk, informatieve, dan op het actuele, goedlopende, en/of recrea–
tieve aspect. Daarmee leveren de openbare bibliotheken op hun terrein
een bijdrage aan de ontwikkeling van een kritisch bewustzijn en kwali–
teitsbesef, ook bij kinderen.

De toegang tot informatie in bibliotheken is voor iedereen vrij;
kinderen kunnen daarnaast ook gedrukt materiaal in de meeste bibli–
otheken vrij lenen. In de eerder genoemde notitie wordt erop gewezen
hoe belangrijk dit laatste is en wordt een klemmend beroep gedaan op
de bibliotheken en op de gemeenten en provincies, als subsidiegevers,
dit uitgangspunt te handhaven.

De leden van de WD-fractie wijzen op het grote belang van de
taalontwikkeling van kinderen. Zij achten dit een essentiële voorwaarde
voor toegang tot informatie. Zij wijzen voorts op het belang van de
leesbevordering in het onderwijs en in het openbaar bibliotheekwerk.

Uitgangspunt van het leesbevorderingsbeleid is inderdaad het belang
van lezen niet alleen voor de toegang tot informatie van allerlei aard,
maar ook om op een kritische wijze met informatie om te kunnen gaan.
Hoewel het leesbevorderingsbeleid niet is beperkt tot lezen door
kinderen, zijn in de praktijk de inspanningen daarop in belangrijke mate
gericht. Zoveel als mogelijk wordt daarbij aangesloten bij het onderwijs
in de scholen en wordt gestreefd naar samenhang in de activiteiten van
scholen, bibliotheken en andere organisaties. Daarnaast is ook de buiten–
schoolse omgeving van belang voor de ontwikkeling van de leescultuur -
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te denken valt daarbij bij voorbeeld aan de invloed van de ouders, vooral
als het jonge kinderen betreft. Ook daarin kunnen de bovengenoemde
organisaties een rol spelen, evenals bij voorbeeld omroep en pers.

De leden van de GPV-fractie vragen of de reikwijdte van artikel 17
verder strekt dan alleen de massamedia, zoals de openbare bibliotheken
Het begrip «massamedia» in de zin van artikel 17, als ook in het
algemene taalgebruik, omvat meer dan openbare bibliotheken Hieronder
vallen eveneens televisie, radio, video, computerprogramma's, kranten,
tijdschriften, voorlichtingsfolders enz. Zie ook blzz. 26-27 van de
memorie van toelichting.

Dit artikel laat onverlet de vrijheid van ouders om aan hun kinderen de
toegang tot bepaalde massamedia te onthouden. De grenzen voor deze
bevoegdheid van de ouders ligt, het zij herhaald, in de ontwikkeling van
de kinderen. Daar waar kinderen die mate van zelfstandigheid en
bekwaamheid hebben bereikt dat aangenomen mag (en ook moet)
worden dat zij zelf hierover kunnen beslissen, dienen de ouders deze
beslissing van het kind te respecteren, zelfs al zou deze beslissing tegen–
gesteld zijn aan die van hen zelf.

In antwoord op de vraag van de leden van de GPV-fractie waarop nog
meer kan worden gewezen om aan te tonen dat Nederland de ontwik–
keling aanmoedigt van passende richtlijnen voor de bescherming van het
kind, kan nog worden gewezen op de evaluatie van het experiment video–
voorlichting, die op 29 november 1990 naar de Tweede Kamer is
gezonden (Notitie jeugd en video, zie Kamerstukken II, 1990-1991,
19519, nr. 6).

De leden van de GPV-fractie vragen zich af of Nederland nog wel aan
zijn verplichting voldoet als de filmkeuring wordt afgeschaft en wordt
overgelaten aan zelfregulering. De Notitie film– en videoclassificatie van
22 januari 1993 (Kamerstukken II, 1992-1993, 23 001, nr. 1) is met de
Tweede Kamer besproken (zie Kamerstukken II, 1992-1993, 23001, nr.
2 en Handelingen II, 17 maart 1993, blzz. 4054-4058 en 4069). Wij
verwijzen naar die discussie.

Artikel 18

Het antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie of uit
artikel 18 op enigerlei wijze voortvloeit dat bij voorbeeld kinderopvang
een verantwoordelijkheid vormt van de overheid, moet worden bezien in
de context van de maatschappelijke omstandigheden. Kortheidshalve
verwijzen wij in dit verband verder naar het regeringsstandpunt kinder–
opvang over het beleid na 1993 (nieuwe stimuleringsperiode, decentrali–
satie van de middelen naar het Gemeentefonds, alsmede de Welzijnswet
waarin verantwoordelijkheden van gemeentelijke, provinciale en rijks–
overheid een wettelijk kader zullen krijgen). Zie Kamerstukken II,
1992-1993, 21 180, nr. 23.

Met betrekking tot de vragen en opmerkingen van de leden van de
GPV-fractie bij artikel 18 attenderen wij op hetgeen wij hierover reeds
naar voren brachten bij het onderwerp «verhouding tot andere mensen–
rechtenverdragen» (over conflicterende grondrechten) en bij artikel 1
(betreffende de abortuspraktijk). Voor wat betreft de vraag van deze
leden of het verschijnsel draagmoederschap, mede op basis van het
Verdrag inzake de rechten van het kind, dient te worden tegengegaan,
nog het volgende.

In de memorie van toelichting bij wat geworden is de Wet van 16
september 1993 (Stb. 486) tot aanvulling van het Wetboek van Straf–
recht met enige bepalingen strekkende tot het tegengaan van commer–
cieel draagmoederschap (Kamerstukken II, 1990-91, 21 968, nr. 3), is
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door de regering aangegeven dat het verschijnsel draagmoederschap
ongewenst is. In verband met verschillende risico's en onzekerheden,
zoals nader aangeduid in die memorie, bestaat de kans dat langs de weg
van het draagmoederschap een kind ter wereld komt dat door de betrok–
kenen niet wordt gewenst. Het verwerven van ouderschap langs deze
weg moet, aldus de regering, worden ontmoedigd. Het regerings–
standpunt ligt dan ook geheel in lijn met artikei 18.

Voor het overige merken wij het volgende op. Verbodsbepalingen, die
op draagmoederschap zijn toegespitst, acht de regering niet wenselijk,
daar een rechtstreeks. algeheel verbod van draagmoederschap en van
elke bemiddeling ter zake niet handhaafbaar zal zijn, terwijl veelal niet zal
kunnen worden aangetoond dat het voornemen om afstand te doen van
het kind reeds vóór de zwangerschap bestond. Volgens de regering is
het echter wél mogelijk beroeps– en bedrijfsmatige bemiddeling bij
draagmoederschap tegen te gaan en het openbaarmaken van het
beschikbaar zijn van een draagmoeder of de vraag naar een draag–
moeder te verbieden. Dit is dan ook de strekking van bovengenoemde
wet.

Met betrekking tot artikel 18, derde lid, vraagt het lid van de
RPF-fractie of deze bepaiing ertoe verplicht dat de verdragsstaten
werkelijk vormen van kinderopvang realiseren in de zin zoals dat sinds
enige jaren het geval is in Nederland. Tevens vraagt dit lid zich af welke
verplichting nu precies voortvloeit uit artikel 18 en of Nederland zou
voldoen aan de strekking van het artikel indien bij voorbeeld een fiscale
aftrekmogelijkheid voor kinderopvang zou worden gerealiseerd. Hierover
het volgende.

Ter ondersteuning van ouders in de opvoeding van hun kinderen dient
een verdragsstaat de ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en
diensten voor kinderzorg te waarborgen. Werkende ouders dienen ook
ondersteund te worden; er zal dus vorm moeten worden gegeven aan
een passend aanbod. In Nederland heeft het voorgaande geleid tot een
gedifferentieerd aanbod. Allereerst bestaat er voor ouders de
mogelijkheid van zwangerschaps– en ouderschapsverlof. Daarnaast
bestaan er fiscale mogelijkheden om ouders via deze weg zelf vorm en
inhoud te doen geven aan de kinderopvang.

Artikel 19

De leden van de CDA-fractie vragen zich af of de leeftijdsgrenzen in de
Nederlandse zedelijkheidswetgeving wel in overeenstemming zijn met
die van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Wij zijn van mening
dat de wetgeving die bescherming biedt tegen seksueel misbruik en
exploitatie, vooral ook met het voorgestelde artikel 250ter van het
Wetboek van Strafrecht (Kamerstukken I, 1991-1992, 21 027), aan die
vereisten voldoet. Daarin is een extra bescherming opgenomen voor
minderjarigen, in sommige gevallen jonger dan zestien jaar en in andere
gevallen tot achttien jaar. Beneden de zestien jaar worden alle seksuele
handelingen, ongeacht mogelijke instemming van de jeugdige, als
ontuchtige handelingen aangemerkt en zijn deze dus verboden, behalve
als de jeugdige gehuwd is. Voor een aantal seksuele handelingen geldt,
ook als betrokkene ermee zou instemmen, een verbod tot achttien jaar.

In de huidige samenleving kan aan personen vanaf zestien jaar niet
meer van overheidswege een totaal verbod op alle seksuele handelingen
worden opgelegd. Derhalve beperkt de zedelijkheidswetgeving zich vanaf
die leeftijd, afgezien van enkele specifieke gevallen, zoals incestueuze
handelingen, tot het verbieden en bestraffen van seksuele handelingen
die niet bewust en geheel vrijwillig door de persoon in kwestie tot stand
zijn gebracht. De bescherming tegen seksueel misbruik is derhalve,
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zowel voor kinderen (tot zestien jaar) als voor jeugdigen (tot achttien
jaar), in Nederland geheel conform de verplichtingen, die voortvloeien uit
het verdrag, geregeld.

Bedacht zij overigens dat artikel 19, blijkens het slot van het eerste lid,
kinderen beoogt te beschermen tegen, onder andere, seksueel misbruik,
door hun ouders.

Artikel 20

Met betrekking tot de plaatsing in een instelling voor jeugdhulpver–
lening dienen, volgens de tweede volzin van het derde lid van artikel 20,
de verdragsstaten bij de vormgeving van hun zorgplicht op passende
wijze rekening te houden met de wenselijkheid van continuïteit in de
opvoeding van het kind, met de etnische, godsdienstige en culturele
achtergrond van het kind en met zijn of haar achtergrond wat betreft de
taal. De leden van de CDA-fractie vragen of Nederland hieraan voldoet.

De Nederlandse overheid subsidieert zowel instellingen voor jeugd–
hulpverlening met een specifiek levensbeschouwelijk karakter als instel–
lingen gericht op een specifieke etnische of culturele groep (bij
voorbeeld Marokkaanse jongeren).

De meeste voorzieningen hebben een algemeen karakter. Maar ook die
algemene instellingen dienen aandacht te schenken aan de specifieke
achtergronden van de jeugdigen die zij opnemen, bij voorbeeld door
tijdens de Ramadan rekening te houden met het vasten van jeugdigen,
die dat wensen. De residentiële voorzieningen hebben als regel een
eigen pastoraal werker, die in voorkomende gevallen een lijn legt naar
andere geestelijke verzorgers voor die jeugdigen, die daar behoefte aan
hebben.

Gelet op de samenstelling van de groep jeugdigen, die worden
opgenomen in voorzieningen voor jeugdhulpverlening, is er in de praktijk
sprake van een onevenredig laag aandeel van werkers van allochtone
herkomst. Het is dan ook gewenst en wordt ook bevorderd, dat er meer
allochtone hulpverleners worden aangesteld in de jeugdhulpverlening.

Het is voorbereiding zijnde wetsvoorstel inzake de Wet geestelijke
verzorging zorginstellingen en justitiële inrichtingen beoogt eerst en
vooral te bewerken dat geestelijke verzorging geen posterioriteit zal zijn.
Voor wat betreft de financiering kunnen nog geen concrete bedragen
worden genoemd. Wel is herschikking binnen de budgetten een voor de
hand liggend middel. Het desbetreffende wetsvoorstel ligt thans voor
advies bij de Raad van State.

In antwoord op de vraag van de leden van de WD-fractie naar de
inhoud van de op het einde van de toelichting op artikel 20 vermelde
uitvoeringswetgeving merken wij op dat thans regeling van de materie
van de geestelijke verzorging op het niveau van de formele wet wordt
bevorderd (zie het hierboven genoemde wetsvoorstel ter zake). Uitvoe–
ringswetgeving, zoals indertijd voorzien, is dus niet tneer aan de orde.

Met de leden van de GPV-fractie zijn wij het eens dat de aanwezigheid
van instellingen op levensbeschouwelijke grondslag vaak van essentieel
belang is voor de continuïteit van de opvoeding. Zoals hierboven door
ons is gesteld, wordt hiermee ook rekening gehouden bij de regelgeving
en bij het bekostigingsbeleid.

Artikel 21

De leden van de CDA-fractie vragen naar de betekenis van het
bepaalde onder c van artikel 21, waarin wordt verzekerd dat bij interlan–
delijke adoptie waarborgen en normen gelden die gelijkwaardig zijn aan
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die in het land van herkomst van het kind. Zij vragen naar de verhouding
tussen het Nederlandse standpunt inzake «zelfdoeners» en deze
bepaling.

Tijdens de besprekingen ter vaststelling van de tekst van het Verdrag
inzake de rechten van het kind hebberi de deelnemers aan de voorberei–
dingswerkgroep hun zorgen geuit over de verschillende manieren van
accepteren van en omgaan met adoptie. Hun streven was er derhalve
primair op gericht om in het verdrag aan te geven dat er zo spoedig
mogelijk op internationaal niveau (bilateraal of multilateraal) eenslui–
dende afspraken ten aanzien van adoptie dienden te worden gemaakt.
Vooruitlopend daarop is een bepaling (artikel 21, onder c) opgenomen
die moet waarborgen dat het land waar het kind ter adoptie naar toe
gaat, in ieder geval geen lagere normen (bij voorbeeld bij selectie van
een geschikt ouderpaar) hanteert dan het land waar het kind vandaan
komt.

De normen voor de gezinsonderzoeken door de raden voor de kinder–
bescherming in verband met de opneming van zowel Nederlandse als
buitenlandse pleegkinderen ter fine van adoptie, zijn neergelegd in door
de Staatssecretaris van Justitie gegeven aanwijzingen (Stcrt. 1993, 30).
Ten behoeve van de opneming van buitenlandse pleegkinderen geldt,
naast de algemeen geldende uitgangspunten ter beoordeling van de
geschiktheid van aspirant-adoptiefouders voor de opneming van een
adoptief-pleegkind, nog een aantal bijzondere eisen, samenhanend met
de specifieke interlandelijke adoptie-problematiek.

Teneinde ook in geval van «zelfdoeners» te waarborgen dat aan de
eisen van zorgvuldigheid wordt voldaan, is bij de Tweede Kamer een
wetsvoorstel ingediend (Kamerstukken II, 1992-1993, 23 137, nrs. 1-3)
strekkende tot aanscherping van de betreffende bepalingen ten aanzien
van deze categorie in de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen (Stb.
1988, 566).

Voorts wijzen wij op het in het kader van de Haagse Conferentie voor
internationaal privaatrecht op 29 mei 1993 te 's-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake de internationale samenwerking en de
bescherming van kinderen op het gebied van interlandelijke adoptie.
Binnenkort zal tot ondertekening van dit verdrag worden overgegaan.

Artikel 22

Op verzoek van de leden van de CDA– en PvdA-fractie gaan wij nader
in op het voorstel tot het afleggen van een interpretatieve verklaring bij
artikel 22.

Interpretatieve verklaringen worden veelal door verdragsluitende staten
gebruikt om nationaal en internationaal duidelijk te maken wat onder een
bepaling of term, voorkomend in het desbetreffende verdrag, dient te
worden verstaan. Is het feitelijke gevolg van die verklaring dat de werking
van zo'n bepaling wordt uitgesloten, gewijzigd of beperkt, dan dient de
afgelegde verklaring gezien te worden als een voorbehoud in de zin van
artikel 2, eerste lid, onder d, van het op 23 mei 1969 te Wenen tot stand
gekomen Verdrag inzake het verdragenrecht (Trb. 1972, 51; herziene
vertaling in het Nederlands in Trb. 1985, 79).

De regering heeft met de verklaring bij artikel 22 geenszins de
bedoeling om het rechtsgevolg van de daarin opgenomen bepalingen uit
te sluiten of te wijzigen; het doel is het creëren van duidelijkheid. Het
aangeven van hetgeen de term «vluchteling» voor ons land inhoudt, is
een uitwerking van de, in het eerste lid van dit artikel, opgenomen
omschrijving «in overeenstemming met het toepasselijke internationale
of nationale recht». Datzelfde geldt voor het tweede onderdeel van de
verklaring, dat beoogt een uitwerking te zijn van de in deze verdragsbe–
paling opgenomen bewoordingen «en de toepasselijke procedures».
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Uit artikel 30 van de op 19 juni 1990 te Schengen tot stand gekomen
Uitvoeringsovereenkomst (Trb. 1990, 145) vloeit voort, dat Nederland
asielzoekers verwijst, ter afdoening van hun aanvraag om toelating
binnen het Schengen-rechtsgebied, naar de staat die op basis van de in
dat artikel neergelegde prioriteitsvolgorde de eerstverantwoordelijke is.
Verblijft het kind in het gevolg van een dergelijke asielzoeker, dan ligt het
in de lijn van genoemd verdrag dat het kind - wiens verblijfsrecht immers
in de meeste gevallen steeds afhankelijk is van dat van de volwassene -
wordt verwezen naar het eerstverantwoordelijke land. Mocht het kind
zelfstandig asiel willen aanvragen, en heeft het èérst verbleven op het
grondgebied van het eerstverantwoordelijke Schengen-land, dan zal het
eveneens daar eerst zijn aanvraag om toelating moeten indienen.
Vandaar de verklaring van de regering onder b (wij nemen aan dat
bedoeld is de verklaring onder «b»).

Voor wat betreft de voortgang inzake de besprekingen in Schengen–
verband over de toekenning van bevoegdheden aan het EG-Hof van
Justitie, verwijzen wij naar hetgeen te zake is bericht tijdens het perio–
dieke overleg op 22 juni 1993 over de Uitvoeringsovereenkomst van
Schengen (Kamerstukken II, 1992-1993, 19326, nr. 63).

Naar aanleiding van het verzoek van de leden van de WD-fractie om
een nadere uiteenzetting over het Nederlandse beleid ten aanzien van
kinderen die om asiel vragen, willen wij de volgende toelichting geven.

Indien een alleenstaande minderjarige asielzoeker niet wordt erkend
als vluchteling in de zin van het op 28 juli 1951 te Genéve tot stand
gekomen Verdrag betreffende de status van vluchtelingen (Trb. 1951,
131, vertaling in het Nederlands in Trb. 1954, 88) en het bijbehorende
op 31 januari 1967 te New York tot stand gekomen Protocol (tekst en
vertaling in het Nederlands in Trb. 1967, 76), of indien geen gronden
aanwezig zijn voor het verlenen van een vergunning tot verblijf, is de
vraag of verwijdering verantwoord is te achten essentieel. In eerste
instantie wordt getracht de betrokkene te herenigen met zijn ouders in
het buitenland Indien dit niet mogelijk is en evenmin blijkt dat anderszins
een adequate opvang in het land van herkomst redelijkerwijs gewaar–
borgd is, zal aan deze omstandigheid doorslaggevend gewicht worden
toegekend bij de afweging of op humanitaire gronden (voorlopig) in het
verblijf van de vreemdeling in Nederland moet worden berust. In verband
daarmee kan een vergunning tot verblijf onder beperkmg worden
verleend.

Voor een uitgebreidere beschrijving van het beleid ten aanzien van
minderjarige asielzoekers, verwijzen wij naar de brief de Staatssecretaris
van Justitie van 15 september 1992 aan de voorzitter van uw Kamer
(Kamerstukken II, 1992-1993, 19 637, nr. 85).

Ten aanzien van minderjarigen, die afkomstig zijn uit een erkend
oorlogsgebied (zoals bij voorbeeld thans Bosnië), verdient opmerking dat
verwijdering niet aan de orde is. Hun wordt op basis van een individuele
beoordeling verblijf in Nederland toegestaan: in de vorm van een vluch–
telingenstatus, een vergunning tot verblijf, dan wel een ontheemden–
status.

Dit laatste moge ook dienen als reactie op het pleidooi van de leden
van de Groen Links-fractie voor een ruimhartig toelatingsbeleid ten
behoeve van kinderen, die slachtoffer zijn van gewapende conflicten.
Bovendien, zoals wij reeds eerder in deze nota hebben opgemerkt, spant
de regering zich in om slachtoffers van het geweld, inclusief kinderen,
door middel van humanitaire hulpverlening in de regio, via humanitaire
organisaties als UNHCR, UNICEF, ICRC en Artsen zonder Grenzen te
helpen. Bovendien draagt de regering bij in de hulpverlening en onder–
steuning in het voormalige Joegoslavie door verschillende vormen van
inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Uitgangspunt daarbij is dat
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kinderen veelal het meest zijn gebaat bij hulp in de regio zelf. Deson–
danks is de regering echter bereid om kwetsbare gevallen, waaronder
kinderen, op te nemen indien verzoeken daartoe door de betrokken multi–
laterale organisaties worden ingediend. Uiteraard dient daarbij altijd het
belang van het kind uitgangspunt te zijn.

Artikel 23

De leden van de CDA-fractie achten de waarborg van artikel 23, inhou–
dende dat een gehandicapt kind een volwaardig en behoorlij leven dient
te hebben, een moeilijk zo niet onmogelijk te hanteren criterium. Zij
vragen zich af welke maatregelen genomen zullen moeten worden om
aan deze bepaling te voldoen.

De begrippen «volwaardig» en «behoorlijk» zijn relatief, in die zin dat
wat een volwaardig en behoorlijk leven is, wordt bepaald door de
persoonlijke omstandigheden en eventuele beperkingen van het
betrokken kind. Bovendien moeten zij worden verstaan in verband met
hetgeen in het eerste lid daarop volgt: «in omstandigheden die de
waardigheid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en
zijn actieve deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken».

Zoals in de memorie van toelichting (blz. 32) reeds is vermeld, is de
doelstelling van het gehandicaptenbeleid in Nederland daarmee in
overeenstemming en wordt door middel van het huidige wetgevingsin–
strumentarium hieraan uitvoering gegeven. Voorbeelden hiervan zijn de
Algemene Wet bijzondere ziektekosten, de Algemene Arbeidsongeschikt–
heidswet, de Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs (ISOVSO), en ook de instituten voor auditief en visueel gehan–
dicapte kinderen en de gezinsvervangende tehuizen.

Naast de maatregelen om de samenleving fysiek toegankelijk te
maken, komt het hier vooral aan op de mentaliteit van de burger. Van
overheidswege worden maatregelen genomen om de beeldvorming
omtrent gehandicapten te verbeteren. Het Teleac-programma «Knoop in
de zakdoek», gesubsidieerd door het Ministerie van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur, is hiervan een voorbeeld.

Van belang is uiteraard ook dat lange wachtlijsen in de gehandicap–
tenzorg worden tegengegaan. (Ook) dit is echter afhankelijk van de
beschikbare middelen, waartoe het tweede lid van artikel 23 de ruimte
biedt.

Voorts vermelden wij nog, dat artikel 1 van de Grondwet verplicht tot
gelijke behandeling van kinderen met en zonder een handicap.
Binnenkort zal naar aanleiding van een motie van de kamerleden
Kalsbeeken Krajenbrink (Kamerstukken II, 1992-1993, 22014, nr. 39),
een onderzoek plaatsvinden naar de vraag of discriminatie op grond van
een handicap plaatsvindt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek
zal worden bezien op welke wijze eventuele discriminatie het beste kan
worden tegengegaan, en ook of maatregelen, waaronder eventueel
wettelijke, daarbij noodzakelijk zijn.

Artikel 24

Het antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie of artikel
24 op enigerlei wijze beperking van de thans bestaande bevoegdheid van
ouders om over de gezondheid van hun kinderen een eigen opvatting te
hebben, luidt ontkennend. lets anders is of die opvatting altijd moet
prevaleren boven die van het kind. Verwezen zij naar de ontwerp–
artikelen 7A:1653d en 1653u BW, als vervat in het wetsvoorstel over de
overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (21 561).
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Artikel 26

De juridische betekenis van het maken van een voorbehoud, waar door
de leden van de CDA-fractie naar wordt gevraagd, is dat het rechts–
gevolg van het desbetreffende verdragsartikel in zijn toepassing voor een
staat die het voorbehoud heeft gemaakt, wordt uitgesloten of gewijzigd
al naar gelang de inhoud van het voorbehoud (zie artikel 2, eerste lid,
onder d, van het Weens Verdrag inzake het verdragenrecht).

Voorts vragen deze leden waarom andere landen geen reden aanwezig
hebben geacht om ten aanzien van dit artikel een voorbehoud te maken,
terwijl toch verondersteld mag worden dat het geenszins zo is dat in alle
andere landen, die het verdrag hebben ondertekend, kinderen een
zelfstandig recht op een sociale zekerheidsuitkering toekomt. De redenen
hiervoor zijn ons niet bekend. Het kan zijn dat andere partijen bij het
verdrag menen dat artikel 26 niet zo geïnterpreteerd kan worden. Het
kan ook zijn dat in andere landen verdragsbepalingen slechts tot rechten
voor burgers kunnen leiden, indien zij door wetgeving tot nationaal recht
zijn getransformeerd. Zoals in de memorie van toelichting reeds uiteen–
gezet (zie Hoofdstuk I, paragraaf 6A), is dit in de Nederlandse situatie
niet het geval en kunnen burgers voor de nationale rechter zonder meer
een beroep doen op rechtstreeks werkende bepalingen van een verdrag.
Een voorbehoud, zoals voorgesteld ten aanzien van artikel 26 van het
onderhavige verdrag, sluit de mogelijkheid uit dat kinderen in rechte op
zouden kunnen komen voor een vermeend zelfstandig recht op een
sociale zekerheidsuitkering.

De leden van de PvdA-fractie vragen een nadere toelichting op het
voorstel tot het maken van een voorbehoud op artikel 26 gelet op het
bepaalde in het tweede lid van dit artikel. Ook de leden van de
VVD-fractie, die eveneens naar dit artikellid verwijzen, lijken nog niet
overtuigd van de noodzaak tot het maken van een voorbehoud. Naar ons
oordeel echter geven noch de tekst van artikel 26, noch de «travaux
préparatoires» voldoende zekerheid om te kunnen concluderen dat er
voor kinderen geen zelfstandig recht op sociale zekerheid, met inbegrip
van sociale verzekeringen, uit artikel 26 zou kunnen voortvloeien. Het is
met name ook onzeker of de Nederlandse rechter niet tot een dergelijke
conclusie zou kunnen komen. Wij blijven dan ook van mening dat een
voorbehoud in de door ons voorgestelde zin op zijn plaats is.

Artikel 27

Uit het bepaalde in artikel 27 - dit in antwoord op de desbetreffende
vraag van de leden van de CDA-fractie - vloeit naar onze mening niet
voort dat een weggelopen minderjarige recht op bijstand zou kunnen
doen gelden. Dit artikel voorziet immers uitdrukkelijk in een primaire
verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen en schrijft voorts in
het derde lid slechts voor, dat de verdragsstaten passende maatregelen
dienen te nemen om ouders en anderen, die verantwoordelijk zijn voor
het kind, in staat te stellen die verantwoordelijkheid waar te maken. In
tegenstelling tot artikel 26 blijkt uit de bewoordingen van deze bepaling
dus wel duidelijk dat kinderen geen zelfstandig recht hebben op voorzie–
ningen als in dit artikel bedoeld.

Voor de goede orde merken wij voorts nog op. Op grond van de
Algemene Bijstandswet (ABW) wordt bijstand verleend in de noodzake–
lijke kosten van het bestaan, indien de betrokkene niet zelf in deze kosten
kan voorzien. In het Bijstandsbesluit landelijke normering (BLN) is
bepaald dat bijstand een recht is vanaf achttien jaar, indien de
betrokkene beschikbaar is voor de arbeidsmarkt en er een uitkering
wordt verleend op grond van de Rijksgroepsregeling werkloze
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werknemers. Indien de situatie dit vereist, kunnen burgemeester en
wethouders besluiten bijstand te verlenen aan een persoon jonger dan
achttien jaar. Hierbij geldt niet het vereiste van beschikbaarheid voor de
arbeidsmarkt.

Afhankelijk van de vraag of de relatie ouder-kind onherstelbaar is
verbroken, kunnen de kosten van bijstand worden teruggevorderd, dan
wel verhaald. Hierbij dient te worden opgemerkt dat per 1 augustus
1992 de Wet houdende een nieuwe regeling voor terugvordering en
verhaal van kosten van bijstand (Stb. 1992, 193) van kracht is geworden.
Hierin is bepaald dat gemeenten verplicht zijn kosten van bijstand terug
te vorderen. Indien een kind tijdelijk buiten gezinsverband verblijft en op
eigen titel bijstand ontvangt, wordt de bijstand teruggevorderd van het
gezin. Immers bij verblijf in het gezin zou rekening zijn gehouden met alle
middelen van het gezin. Door het tijdelijk verblijf buiten het gezin wordt
deze situatie middels terugvordering achteraf hersteld. Is de gezinsband
onherstelbaar verbroken, dan worden de ouders op hun onderhouds–
plicht aangesproken en wordt verhaal gezocht. Hierbij wordt aangesloten
bij de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende levenson–
derhoud. Het bepaalde in artikel 27 van het verdrag staat hieraan niet in
de weg. Dit artikel heeft geen betrekking op ABW-uitkeringen aan
kinderen als hier bedoeld.

Artikelen 28 en 29

De leden van CDA-fractie vragen of de artikelen 28 en 29 verdrags–
staten de ruimte laten tot maatregelen, zoals loting voor de toegang tot
het hoger onderwijs en tot het stellen van eisen aan het studietempo en
–resultaat. Het antwoord hierop luidt bevestigend. In de memorie van
toelichting (blzz. 39 en 40) is reeds aangegeven dat de hier te lande
geldende onderwijsregeling voldoet aan het vereiste in het bepaalde van
artikel 28, eerste lid, onder c, waarm wordt bepaald dat «de Staten die
partij zijn, zich verbinden met behulp van alle passende middelen
hoger onderwijs toegankelijk te maken voor een ieder naar gelang zijn of
haar capaciteiten». Naast deze verwijzing willen wij nog toevoegen dat
de toegankelijkheid tot het hoger onderwijs niet in verband zou moeten
worden gebracht met het stellen van eisen aan het studietempo en
–resultaat: toegankelijkheid ziet op de mogelijkheid toegang te verkrijgen
tot het hoger onderwijs, terwijl de eisen aan het studietempo en
–resultaat betrekking hebben op een andere situatie, waarbij niet de
vraag van de toegankelijkheid aan de orde is, maar of studenten, gelet op
de door hen geleverde prestatie, de door hen verkregen toegang tot het
hoger onderwijs kunnen behouden.

De leden van de CDA-fractie vragen voorts naar aanleiding van de
artikelen 28 en 29 of het Nederlandse systeem van studiefinanciering
wat betreft zijn uitgangspunten en praktische invulling aan de eisen van
het verdrag voldoet. Naar onze stellige opvatting is dit het geval. Zoals
bekend, kent het Nederlandse systeem van studiefinanciering een basis–
beurs en een aanvullende financiering. De basisbeurs, waartoe ook een
bedrag behoort ter vergoeding van het collegegeld, wordt als een gift
verstrekt en is onafhankelijk van het inkomen van de ouders van de
studerende. De aanvullende financiering is wel afhankelijk van het
inkomen van de ouders en bestaat öf geheel uit een beurs (namelijk voor
zover het betreft lavo, mavo, Ibo, havo/vwo tot en met derde klas en
vspo), óf uit een rentedragende lening en aanvullende beurs. De
bedragen, gemoeid met de rentedragende lening, moeten na afloop van
de studie worden terugbetaald. Wordt dit gehele systeem, dat in de
praktijk ook toepassing vindt, zoals hier aangegeven, bezien in het licht
van het vereiste van artikel 28, eerste lid, onder c, van het verdrag om
met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk te
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maken voor een ieder naar gelang zijn of haar capaciteiten, dan zal
duidelijk zijn dat het studiefinancierssysteem geen enkele belemmering
vormt voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Voor iedere
studerende bestaat een passende wijze van studiefinanciering, ook voor
degenen van wie de ouders minder draagkrachtig zijn.

Dezelfde leden vragen zich af of de artikelen 28 en 29 de specifieke
Nederlandse uitgangspunten met betrekking tot de vrijheid van
onderwijs, zoals geformuleerd in artikel 23 van de Grondwet, onverlet
laten. Tevens vragen zij of het verdrag de Nederlandse onderwijsvrijheid
respecteert alsmede op welke wijze dat juridisch gegarandeerd is. Wij
zijn van oordeel dat de artikelen 28 en 29 van het verdrag en artikel 23
van de Grondwet in geen enkel opzicht met elkaar strijden. Om te
beginnen komt het tweede lid van artikel 29, inhoudende dat de artikelen
28 en 29 niet zo mogen worden uitgelegd dat het de vrijheid aantast van
individuen en rechtspersonen om onderwijsinstellingen op te richten en
daaraaan leiding te geven, overeen met elementen die voorkomen in
artikel 23 van de Grondwet. Men zou kunnen zeggen dat artikel 29,
tweede lid, de vrijheid van stichting benadrukt die in de Grondwet voort–
vloeit uit de vrijheid om onderwijs te geven en het vereiste respect voor
de vrijheid van richting. Tevens stemt artikel 29, tweede lid, zoals ook in
de memorie van toelichting aangegeven, wat de strekking en de bewoor–
dingen betreft, volledig overeen met artikel 13, vierde lid, van het reeds
bestaande en door het Koninkrijk bekrachtigde IVESC. Voorts zijn de in
hët eerste lid van artikel 29 vervatte beginselen, die in acht moeten
worden genomen, of van zodanige aard, dat zij in een onderwijsbestel als
het Nederlandse als vanzelfsprekend tot hun recht komen, of zij hebben
hun vertaling in de Nederlandse wetgeving reeds gekregen. De onder–
delen a, b en d van artikel 29 behoren tot de eerste categorie, de onder–
delen c en e van artikel 29 tot de tweede categorie. De onderwijswet–
geving bepaalt immers bij voorbeeld reeds dat ervan wordt uitgegaan dat
de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving, maakt
onderwijs in eigen taal en cultuur mogelijk en rekent de natuur tot de
kennisgebieden.

Artikel 30

Van de zijde van de leden van de CDA-fractie is erop gewezen dat
artikel 30 niet de beperkingsgrond kent, die wel in andere mensenrech–
tenverdragen voorkomt, namelijk de eisen die een democratische samen–
leving stelt. De leden van deze fractie vragen zich af of dit geen
problemen oplevert voor bij voorbeeld de wetgeving in Nederland op het
gebied van het personen– en familierecht. Wij beantwoorden deze vraag
ontkennend. Het hier te lande geldende personen– en familierecht is
immers mede gebaseerd op de vrijheid van een ieder tot beleving van de
eigen godsdienstige, culturele en linguïstische identiteit. Het regelt de
persoonlijke en familierechtelijke status van personen, ongeacht hun
etnische, religieuze of culturele achtergrond. Benadrukking van de
verbondenheid van kinderen - in hun relatie tot de familie - versterkt
naar onze mening juist het wettelijk respect voor deze achtergronden.

Artikel 32

De leden van de Groen Links-fractie vragen zich in verband met de
minimumjeugdlonen af of de regering voornemens is om bestaande en
toekomstige wetgeving te toetsen aan het non-discriminatiebeginsel. Zij
vragen voorts of het met de verdragstekst te rijmen is dat jongeren voor
hetzelfde werk een lagere beloning krijgen dan volwassenen.

Op dit moment wordt onder de verantwoordelijkheid van de ministers
van Binnenlandse Zaken en Justitie een onderzoek uitgevoerd naar
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leeftijdscriteria in wet– en regelgeving. De resultaten van het onderzoek
en de oplossingsrichtingen voor gesignaleerde knelpunten zullen naar
verwachting nog deze regeringsperiode worden voorgelegd aan de
ministerraad. In vervolg hierop kan, afhankelijk van de gekozen oplos–
singsrichting, nader onderzoek nodig blijken of kan worden besloten wet–
of regelgeving voor te stellen. Ten overvloede zij hier nog opgemerkt dat
uieraard niet ieder leeftijdscriterium bij voorbaat een ongerechtvaardigd
onderscheid oplevert. Toetsing van een dergelijk onderscheid aan het
gelijkheidsbeginsel betekent beantwoording van de vraag, of voldoende
redenen kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van dit onder–
scheid.

In het kader van de toetsing van het minimumjeugdloon aan artikel 32
van het Verdrag inzake de rechten van het kind, is deze vraag echter niet
aan de orde. In dit artikel gaat het immers om de vraag of er sprake is
van economische exploitatie van kinderen. Aangezien artikel 32 aan
verdragsstaten de verplichting oplegt om het recht van het kind
beschermd te worden tegen economische exploitatie te erkennen, dient
in het kader van de toetsing aan dit artikel eerst en vooral te worden
bezien of de huidige hoogte van het minimumjeugdloon op zich
verenigbaar is met deze verplichting van de verdragsstaten om kinderen
te behoeden voor economische exploitatie. Wij menen dat dit wel het
geval is en wijzen er in dit verband nog op dat het minimumjeugdloon
destijds juist is vastgesteld om een minimumrechtsbescherming te
bieden ten aanzien van het loon voor jeugdige werknemers.

Artikel 33

Zowel de leden van de WD-fractie als de leden van de GPV-fractie
stellen vragen over het gedoogbeleid ten aanzien van soft drugs en de
wijze waarop dit beleid zich verhoudt tot de verdragsverplichting, voort–
vloeiend uit artikel 33.

In 1991 heeft de vergadering van procureurs-generaal besloten om de
door het openbaar ministerie ontwikkelde vijf criteria, op grond waarvan
de coffeeshops in Nederland worden gedoogd, als landelijk beleid te
hanteren en op de naleving verscherpt toe te zien. Deze criteria zijn:

- geen verkoop van harddrugs,
- geen overlast,
- geen grote hoeveelheden (de aanwezige hoeveelheid mag de dertig

gram niet overschrijden),
- geen verkoop aan minderjarigen en
- geen reclame.
Zoals de Minister van Justitie in het debat met uw Kamer in maart en

april van dit jaar (Handelingen II, 1992-1993, 23056, blzz. 4090-4105
en 4166-4198 respectievelijk 4394-4420 en 4460-4487, zie met name
blzz. 4407-4413 en 4476-4477) reeds betoogde, betekent dit niet dat
handel in soft-drugs niet strafbaar is. De beoordeling, of in een concreet
geval wel of niet in strijd met de vorenbedoelde criteria wordt gehandeld,
behoort tot de verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. Uit de
genoemde criteria blijkt ook dat het openbaar ministerie verkoop van
drugs, óók soft drugs, aan minderjarigen niet «gedoogt».

Het gevoerde gedoogbeleid, waaraan door bovengenoemde leden
wordt gerefereerd, betreft dus niet minderjarigen en is derhalve in
overeenstemming met de verplichtingen, die uit artikel 33 van het
verdrag voortvloeien.

Artikel 34

Het lid van de RPF-fractie vraagt of de artikelen 245 en 247 van het
Wetboek van Strafrecht in overeenstemming zijn met het bepaalde in
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artikel 34 van het verdrag. Hij vraagt de regering of zij het eens is met de
stelling dat elke vorm van economische exploitatie van een kind in
beginsel vervolgd zou moeten kunnen worden en dat politie en justitie
daarbij niet afhankelijk zouden behoeven te zijn van het indienen van een
klacht. Hij vraagt ook of de gevallen, waarin het klachtenvereiste niet
geldt, daartoe zouden kunnen worden uitgebreid, en verwijst voorts naar
een artikel van prof. mr. J. de Boer over kinderporno in het Nederlands
Juristenblad van 10 december 1992, afl. 44, biz. 1502. Naar aanleiding
hiervan het volgende.

Ingevolge artikel 34 van het verdrag zijn de verdragsstaten gehouden
het kind te beschermen tegen alle vormen van seksuele exploitatie en
seksueel misbruik. Wij zijn met het lid van de RPF-fractie van ordeel dat
vervolgmg van seksuele exploitatie en seksueel misbruik van een kind
niet afhankelijk dient te zijn van het indienen van een klacht. Naar ons
oordeel bieden de huidige strafwetgeving en enige voorstellen tot
wijziging daarvan een toereikend strafrechtelijk instrumentarium ten
behoeve van een effectief strafrechtelijk optreden tegen seksuele exploi–
tatie van kinderen. Ingevolge de artikelen 245 en 247 van het Wetboek
van Strafrecht vindt vervolging van het plegen van ontuchtige hande–
lingen met een persoon tussen twaalf en zestien jaar en van het verleiden
van een dergelijk persoon tot het plegen of dulden van deze handelingen
met een derde - buiten gevallen van geweld en gevallen, waarin sprake is
van een bepaalde afhankelijkheidsrelatie - niet plaats dan op klacht. Tot
het indienen van een klacht zijn gerechtigd het slachtoffer, zijn wettelijk
vertegenwoordiger en de raad voor de kinderbescherming. Vervolging is
derhalve niet uitsluitend afhankelijk van de bereidheid van het slachtoffer
of zijn wettelijk vertegenwoordiger om een klacht in te dienen. Het
vorengaande is mutatis mutandis ook van toepassing op de in artikel
248ter van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten. Wij
wijzen voorts op artikel 250, waarin het opzettelijk teweegbrengen of
bevorderen van ontucht door een minderjarige met derden, zowel in
bepaalde afhankelijksrelaties als daarbuiten, strafbaar is gesteld. Verder
wijzen wij op het in wetsvoorstel 21 027 (Kamerstukken I, 1991-1992,
21 027, nr. 296) voorgestelde artikel 250ter inzake mensenhandel. Deze
bepalmg biedt bijzondere bescherming aan minderjarigen. Daarnaast
maken wij melding van wetsvoorstel inzake de verjarings– en klachtter–
mijnen zedendelicten (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 889). Ten slotte
brengen wij naar voren dat thans bij de Raad van State aanhangig is een
voorstel van wet tot aanscherping van artikel 240b Wetboek van Straf–
recht inzake kinderpornografie.

Zoals bekend, wordt de nieuwe zedelijkheidswetgeving aan een
evaluatie onderworpen. Daarbij worden ook punten betrokken, waarvoor
het lid van de RPF-fractie en prof. mr. De Boer de aandacht hebben
gevraagd. Indien uit deze evaluatie en uit de toepassing van de voorge–
stelde wetgeving naar voren mocht komen dat het geheel van strafrech–
telijke bepalingen inzake seksuele delicten onvoldoende bescherming kan
bieden tegen seksuele exploitatie en seksueel misbruik van kinderen, kan
de totstandkoming van aanvullende wetgeving worden bevorderd.

Artikel 37

De mogelijkheid om op jongeren met een leeftijd tussen de zestien en
achttien jaar het volwassenenstrafrecht toe te passen, zoals de wens is
van de leden van de CDA-fractie, bestaat thans al. In het wetsvoorstel tot
herziening van het jeugdstraf(proces)recht (Kamerstukken II, 21 327;
aangenomen door de Tweede Kamer op 12 oktober 1993, zie Hande–
lingen II, 1993-1994, blz. 582) zijn de gronden om af te wijken van het
jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht toe te passen, bovendien
verruimd. Waar voorheen de ernst van het begane feit en de persoon–
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lijkheid van de dader cumulatieve criteria waren, zijn zij in het
wetsvoorstel als alternatieve criteria opgenomen. Als extra alternatief
criterium is bovendien opgenomen de omstandigheden waaronder het
feit is begaan.

In de memorie van toelichting wordt reeds gewezen op de thans al
bestaande mogelijkheid van de Beginselenwet gevangeniswezen om
personen, op wie het jeugdstrafrecht is toegepast, in een huis van
bewaring op te nemen voor zolang opname in de voor hen bestemde
plaats, dat wil zeggen de justitiële jeugdinrichtingen, niet mogelijk is. Op
dit moment wordt van deze mogelijkheid slechts spaarzaam gebruik
gemaakt. Om aan de bezwaren tegemoet te komen, die ook de leden van
de PvdA–, de WD–, D66-, Groen Links en GPV-fractie voor ogen hebben,
wanneer jeugdige personen worden ondergebracht bij ouderen, hebben
thans twee huizen van bewaring feitelijk de bestemming van jeugdhuis
van bewaring, namelijk De Vest in Haarlem en De Sprang in Den Haag.

Voorts zij opgemerkt dat de regering weliswaar ook van mening is dat
toepassing van alternatieve sancties bevorderd dient te worden, maar dat
in bepaalde gevallen vrijheidsbeneming evenwel zal blijven geïndiceerd.
Mede gelet op de huidige ontwikkeling van toename van zwaardere
jeugdcriminaliteit zal de mogelijkheid van onderbrenging van jeugdige
personen bij volwassenen in het kader van de tenuitvoerlegging van
vrijheidsbenemende jeugdsancties voor noodgevallen open moeten
blijven.

De behoefte aan meer capaciteit in justitiële jeugdinrichtingen neemt
nog steeds toe. Een toename van de ernstiger vormen van jeugdcrimina–
liteit en een langere duur van de vrijheidsbenemende straffen en maatre–
ge!en versterken deze behoefte. Om aan deze steeds groeiende capaci–
teitsbehoefte te kunnen voldoen, wordt jaarlijks door het Ministerie van
Justitie een prognose van die behoefte opgesteld.

Op dit moment bedraagt de capaciteit van de opvanginrichtingen 360
plaatsen. Deze capaciteit zal in de komende jaren worden uitgebreid tot
in totaal 505 plaatsen in 1996.

De huidige capaciteit van de behandelinrichtingen bedraagt 486
plaatsen. Deze capaciteit zal in de komende jaren worden uitgebreid tot
in totaal 700 plaatsen in 1996.

Het voorstel van de leden van de WD-fractie om artikel 2 van het
wetsvoorstel zo te wijzigen dat de tekst bij de laatste asterix van het
onderdeel dat over artikel 37 van het onderhavige verdrag gaat, vervalt,
kunnen wij niet overnemen. Met deze leden zijn wij, zoals wij reeds op
blz. 45 van de memorie van toelichting opmerkten, van mening dat in
beginsel op de overheid en plicht rust om ervoor te zorgen dat er
voldoende capaciteit aanwezig is om kinderen gescheiden van volwas–
senen te detineren. Gezamenlijke detinering van volwassenen en
kinderen kan echter, zoals wij hierboven in deze nota reeds opmerkten, in
uitzonderingsgevallen noodzakelijk zijn. Daarom blijven wij van mening
dat een voorbehoud, als eveneens reeds is gemaakt ten aanzien van
artikel 10 van het IVBP, daarom ook ten aanzien van artikel 37 van het
Verdrag inzake de rechten van het kind dient te worden gemaakt.

Een gedetailleerd inzicht in de situatie in andere landen, waar de leden
van de PvdA-fractie naar vragen, is niet beschikbaar. Uit informele
contacten is echter wel bekend dat zich in andere landen vergelijkbare
situaties voordoen.

Artikel 38

De leden van de Groen Links-fractie betreuren het dat het verdrag niet
de leeftijdsgrens van achttien jaar voor opname in de strijdkrachten
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hanteert, maar die van vijftien jaar. Deze leden verzoeken aan te geven
hoe de regering denkt jongeren van conflicten te vrijwaren en of een
voorbehoud ter zake niet dienstig zou zijn.

Zoals uiteengezet in de memorie van toelichting (blzz. 46-47) heeft het
Nederlandse beleid feitelijk tot gevolg dat jongeren beneden de achttien
jaar slechts in een zeer beperkt aantal gevallen binnen operationele
eenheden worden opgenomen. In ieder geval heeft de regering, door de
voorgenomen aanpassing van de Oorlogswet voor Nederland, die later
dit jaar in het kader van de herziening van de noodwetgeving bij het
Parlement zal worden ingediend, elke mogelijkheid tot verplichte dienst
bij de strijdkrachten voor jongeren beneden de achttien jaar uitgesloten.
Hiermede is de grens bereikt van hetgeen voor de regering binnen de
nationale rechtsorde mogelijk is, zonder daarbij tevens de vrije beroeps–
keuze van de individuele Nederlander onder de achttien jaar aanzienlijk
aan te tasten. Uit het bovenstaande vloeit tevens voort dat een
voorbehoud ter zake van de leeftijdsgrens geen effect zal kunnen
sorteren.

Ten aanzien van de vrijwaring van kinderen van de gevolgen van
gewapende conflicten verdient voorts opmerking dat in het algemeen het
humanitaire oorlogsrecht reeds in een aanzienlijke bescherming van deze
bevolkingsgroep voorziet. Strikte toepassing van het humanitaire
oorlogsrecht door de partijen bij het conflict dient dan ook, los van het
Verdrag inzake de rechten van het kind, zo goed mogelijk te worden
bevorderd.

De suggestie van de leden van de fractie van Groen Links een
voorbehoud te formuleren nemen wij niet over. Zoals hierboven aange–
geven, is op nationaal niveau het mogelijke gedaan de leeftijdsgrens van
achttien jaar te implementeren voor verplichte inlijving in de krijgsmacht,
zodat in dat verband een voorbehoud geen additioneel effect zou
hebben. Internationaal zou een dergelijk voorbehoud precies het
tegendeel bewerkstelligen van hetgeen ermee wordt beoogd. Niet alleen
heeft een door het Koninkrijk geformuleerd voorbehoud tussen andere
staten geen werking (artikel 21, tweede lid, van het Verdrag van Wenen
inzake het verdragenrecht); maar ook zal het gehele verdragsartikel,
waarin de leeftijdsgrens is vastgelegd, komen te vervallen in de relatie
tussen het Koninkrijk en die verdragsstaten, die bezwaar maken tegen
het voorbehoud (artikel 21, derde lid, van het Verdrag van Wenen inzake
het verdragenrecht). Het Koninkrijk heeft aldus niet langer een rechts–
basis om de - ook in onze ogen lage grens van vijftien jaar - bij andere
staten gehandhaafd te krijgen.

Artikel 40

De leden van de CDA-fractie stemmen in met het ten aanzien van
artikel 40 voorgestelde voorbehoud, betrekking hebbend op de vraag of
in bepaalde gevallen wel of geen raadsman bij de berechting van
delicten aanwezig moet zijn. Deze leden merken op dat het door hun
fractie ingenomen standpunt betreffende de aanwezigheid van de ouders
tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake de herziening van het
jeugdstrafrecht consequenties zou kunnen hebben voor genoemd
voorbehoud. Het door hen gelegde verband is niet geheel duidelijk. De
tekst van het wetsvoorstel, zoals deze door de Tweede Kamer is aange–
nomen, heeft in ieder geval geen consequenties voor het voorbehoud.

In de aan uw Kamer aangeboden nota naar aanleiding van het
eindverslag bij het wetsvoorstel tot herziening van het jeugd–
straf(proces)recht (Kamerstukken II, 1992-1993, 21 327, nr. 12) werd
reeds ingegaan op de pleidooien en argumenten van leden van de
fracties van het CDA en de PvdA om de openbaarheid van de zitting te
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beperken. Bij tweede nota van wijziging bij dit wetsvoorstel (Kamer–
stukken II, 1992-1993, 21 327, nr. 13, onder II, onder E) is alsnog een
daartoe strekkende bepaling opgenomen. Uitgangspunt is beslotenheid
van de zitting in verband met de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van betrokkenen. Behoeft evenwel, afgewogen tegen het
belang van de openbaarheid, voor een onevenredige aantasting daarvan
niet te worden gevreesd, dan dient de rechter te besluiten tot
openbaarheid. Een dergelijke bepalmg is volgens ons zowel in overeen–
stemming met artikel 6 van het EVRM, dat een uitzondering op de
openbaarheid van de zitting toelaat wanneer de belangen van een
minderjarige dit eisen, als met artikel 40, tweede lid, onder vii, van het
Verdrag inzake de rechten van het kind, dat bepaalt dat in een straf–
proces de persoonlijke levenssfeer van het kind in alle fasen van het
proces wordt ontzien. Een dergelijke bepaling ligt binnen de «margin of
appreciation» die de lidstaten van de Raad van Europa hebben bij de
interpretatie van dit verdrag. Dit geldt temeer daar de leden van de Raad
van Europa hebben deelgenomen aan de besprekingen in het kader van
de Verenigde Naties over het Verdrag inzake de rechten van het kind.
Blijkens artikel 31, onder c, van het Verdrag van Wenen inzake het
verdragenrecht dient bij de interpretatie van bepalingen in een verdrag,
in casu het EVRM, immers ook rekening te worden gehouden met andere
regels van het volkenrecht, die op de betrekkingen tussen partijen
kunnen worden toegepast. Voor een uitvoeriger beschouwing kan
verwezen worden naar de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel
inzake het jeugdstraf(proces)recht (Kamerstukken II, 1991-1992,
21 327, nr. 6, blz. 25 en 26).

De leden van de PvdA-fractie vragen uitleg over tot het ten aanzien van
artikel 40 voorgestelde voorbehoud, voor zover het betreft de bijstand
van een raadsman. Zij leggen daarbij verband met het wetsvoorstel
inzake de Wet op de rechtsbijstand (Kamerstukken II, 1991-1992,
22 609, nrs. 1-2; aangenomen in de Tweede Kamer op 1 juli 1993, zie
Handelingen II, 1992-1993, blzz. 6386-6387).

Deze leden merken op dat in genoemd wetsvoorstel voor de bepaling
van de toevoeging in een strafzaak van een raadsman niet meer het
onderscheid wordt gemaakt tussen overtredingen en misdrijven, maar
dat de hoogte van de strafbedreiging het criterium is geworden. Dit
onderscheid is echter niet in de Wet op de rechtsbijstand te vinden. Wel
bestaat het voornemen om voor strafzaken in de regel geen toevoeging
meer mogelijk te maken bij geldboetes in de eerste categorie.
Vooralsnog luidt het eerste lid van artikel 5 van het Ontwerp-Besluit
rechtsbijstand– en toevoegcriteria nog als volgt: «Voor rechtsbijstand in
strafzaken wordt, behalve tijdens het spreekuur, geen rechtsbijstand
verleend indien de zaak dient bij de kantonrechter.» (zie bijlage bij
Kamerstukken I, 1992-1993, 22 609, nr. 340a). Een en ander noopt
(vooralsnog) dus niet tot wijziging van de tekst van het ten aanzien van
artikel 40 voorgestelde voorbehoud.

In het wetsvoorstel inzake het jeugdstraf(proces)recht is met
betrekking tot delicten «van lichte aard», zoals dit door de leden van de
D66-fractie aan de orde wordt gesteld, het volgende geregeld. Wil een
officier van justitie een transactie aanbieden voor een bedrag van meer
dan tweehonderdenvijftig gulden, dan moet overeenkomstig het voorge–
stelde artikel 489 van het Wetboek van Strafvordering een raadsman
worden toegevoegd, evenals een transactieaanbod onder de voorwaarde
van het verrichten van alternatieve arbeid tot algemeen nut of arbeid tot
herstel van de aangerichte schade of een leerproject van meer dan
twintig uren. Om deze reden is ook de HALT-afdoening beperkt tot ten
hoogste twintig uren. Bij vervolging van een feit waarvan de rechtbank in
eerste aanleg kennis neemt, betekent dit dat het in beginsel om een
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misdrijf moet gaan en wordt overeenkomstig de genoemde bepaling
eveneens een raadsman toegevoegd.

Artikelen 43 tot en met 45

De leden van de CDA-fractie vragen zich af waarom de eerste
rapportage een kortere periode (twee jaar na de bekrachtiging) heeft dan
de volgende rapportages (om de vijf jaar). Het laat zich naar onze
mening voorstellen dat men na de bekrachtiging op een korte termijn wil
weten hoe het met de implementatie is gesteld. Het liefst wilden
sommigen, vooral de NGO's, zien dat ook na de eerste rapportage om de
twee jaar zou moeten worden gerapporteerd. Gelet op de zware last, die
reeds op de schouders drukt van de landen, die partij zijn bij verschil–
lende verdragen waarin een periodieke rapportageplicht is opgenomen,
en gelet op de ervaring met de reeds bestaande, op de implementatie
van een verdrag toezichthoudende comitès, heeft men besloten de
tweede en volgende rapportages om de vijf jaar te doen plaatshebben.

Bovendien is het gebruikelijk dat mensenrechtenverdragen de
verdragsstaten verplichten om op vrij korte termijn hun eerste rapport in
te leveren; dit eerste rapport gaat niet alleen over de ontwikkelingen
sinds het partij worden (waaronder begrepen de wijzigmgen in beleid en
regelgeving naar aanleiding van het van kracht worden van het verdrag),
maar dient juist ook de algemene situatie te schetsen op het terrein dat
door het verdrag wordt bestreken. Mitsdien is er in het algemeen
materiaal genoeg om een substantieel rapport in te dienen. In de
vervolgrapporten kan de verdragsstaat zich beperken tot de nieuwe
ontwikkelingen en tot de actie, die is genomen naar aanleiding van
eventuele kritiek van het toezichthoudende comité.

De leden van de PvdA-fractie vragen aan te geven op welke wijze de
regering de rapportage vorm wenst te geven. Zij bepleiten een
zorgvuldige procedure.

Het Verdrag inzake de rechten van het kind legt de verdragsstaat de
verplichting op om te rapporteren over de maatregelen, die hij heeft
genomen om de rechten uit het verdrag te realiseren en over het genot
van deze rechten. Conform de bestaande praktijk zal deze rapportage in
interdepartementale samenwerking worden opgesteld. In het rapport zal
de regering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. De tekst
zal ter beschikking worden gesteld aan het Parlement en diverse
maatschappelijke organisaties, die deze verantwoording kunnen toetsen.
Betreffende andere verdragen is de praktijk gegroeid dat niet-gouverne–
mentele organisaties commentaar geven op de rapporten en dit
commentaar ook ter hand stellen van de leden van de toezichthoudende
comités, die daar vervolgens gebruik van maken als het Koninkrijks–
rapport aan de orde komt.
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Overleg vindt inmiddels plaats over de meest geschikte vorm van de
eerste rapportage, die ons land zal moeten verzorgen. Waar nodig zal
ook van niet-gouvernementele organisaties informatie worden gevraagd.
Mocht van die zijnde informatie ongevraagd worden verstrekt, dan zal
daar vanzelfsprekend acht op worden geslagen.

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,
R. F. M. Lubbers

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen

De Minister van Defensie,
A. L ter Beek

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur a.i.,
J. M. M. Ritzen
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