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VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Het recht van kinderen op participatie in hun leven en de gemeenschap wordt immers verankert in een 
aantal artikelen: 

ARTIKEL 12: MENING VAN HET KIND 
“Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan. Die 
mening moet serieus genomen worden.” 

 “1. De staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, het recht 
die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind 
passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid. 

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

ARTIKEL 13: VRIJHEID VAN MENINGSUITING  

“Elk kind mag zijn mening vrij uiten en moet toegang hebben tot informatie die hem kan 
helpen zijn mening te vormen.” 

1. “Het kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid inlichtingen en 
denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht landsgrenzen, hetzij 
mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar 
zijn of haar keuze. 

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

ARTIKEL 17: TOEGANG TOT INFORMATIE  
“Kinderen hebben recht op informatie uit verschillende bronnen. Het gaat dan met name 
om informatie die bedoeld is om het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het 
kind te bevorderen.” 

 “De Staten die partij zijn, erkennen de belangrijke functie van de massamedia en waarborgen dat het kind 
toegang heeft tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van nationale en internationale bronnen, in 
het bijzonder informatie en materiaal gericht op het bevorderen van zijn of haar sociale, psychische en morele 
welzijn en zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hiertoe dienen de Staten die partij zijn: a. de 
massamedia aan te moedigen informatie en materiaal te verspreiden die tot sociaal en cultureel nut zijn voor 
het kind en in overeenstemming zijn met de strekking van artikel 29; b. internationale samenwerking aan te 
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moedigen bij de vervaardiging, uitwisseling en verspreiding van dergelijke informatie en materiaal uit een 
verscheidenheid van culturele, nationale en internationale bronnen; c. de vervaardiging en verspreiding van 
kinderboeken aan te moedigen; d. de massamedia aan te moedigen in het bijzonder rekening te houden met de 
behoeften op het gebied van de taal van het kind dat tot een minderheid of tot de oorspronkelijke bevolking 
behoort; e. de ontwikkeling aan te moedigen van passende richtlijnen voor de bescherming van het kind tegen 
informatie en materiaal die schadelijk zijn voor zijn of haar welzijn, indachtig de bepalingen van de artikelen 13 
en 18.” 

ARTIKEL 23: KIND MET HANDICAP 
Kinderen met een handicap moeten een volwaardig en behoorlijk leven kunnen leiden. 
Een leven dat hun waardigheid verzekert en daarnaast hun zelfstandigheid en deelneming 
aan de maatschappij bevordert. Een gehandicapt kind heeft recht op bijzondere zorg van 
de overheid. 

1. “De Staten die partij zijn, erkennen dat een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind een volwaardig en 
behoorlijk leven dient te hebben, in omstandigheden die de waardigheid van het kind verzekeren, zijn 
zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken. 

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

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

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

 

Bron: https://www.kinderrechten.nl/kinderrechten-vw/artikel-12-betrekken-kind/   


