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bijlage 1 preambule bij het verdrag   
   inzake de rechten van het kind

(20 november 1989)

overwegende dat, in overeenstemming met de in het handvest der verenigde naties 
verkondigde beginselen, erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en 
onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap de grondslag is 
voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld,

indachtig dat de volkeren van de verenigde naties in het handvest hun vertrouwen in 
de fundamentele rechten van de mens en in de waardigheid en de waarde van de mens 
opnieuw hebben bevestigd en hebben besloten sociale vooruitgang en een hogere levens-
standaard in grotere vrijheid te bevorderen,

erkennende dat de verenigde naties in de universele verklaring van de rechten van de 
Mens en in de internationale verdragen inzake de rechten van de Mens hebben verkon-
digd en zijn overeengekomen dat eenieder recht heeft op alle rechten en vrijheden 
die daarin worden beschreven, zonder onderscheid van welke aard ook, zoals naar ras, 
huidkleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of sociale 
afkomst, eigendom, geboorte of andere status,

eraan herinnerende dat de verenigde naties in de universele verklaring van de rechten 
van de Mens, hebben verkondigd dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg en 
bijstand,

ervan overtuigd dat aan het gezin, als de kern van de samenleving en de natuurlijke 
omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het 
bijzonder, de nodige bescherming en bijstand dient te worden verleend opdat het zijn 
verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig kan dragen,

erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoon-
lijkheid, dient op te groeien in een gezin, in een sfeer van geluk, liefde en begrip,

overwegende dat het kind volledig dient te worden voorbereid op het leiden van een 
zelfstandig leven in de samenleving, en dient te worden opgevoed in de geest van de in 
het handvest der verenigde naties verkondigde idealen, en in het bijzonder in de geest 
van vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit,

indachtig dat de noodzaak van het verlenen van bijzondere zorg aan het kind is vermeld 
in de verklaring van Genève inzake de rechten van het Kind van 1924 en in de verklaring 
van de rechten van het Kind, aangenomen door de verenigde naties in 1959, en is erkend 
in de universele verklaring van de rechten van de Mens, in het internationaal verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten (met name in de artikelen 23 en 24), in het 
internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (met name in 
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artikel 10 daarvan) en in de statuten en desbetreffende akten van de gespecialiseerde 
organisaties en internationale organisaties die zich bezighouden met het welzijn van 
kinderen,

indachtig dat, zoals aangegeven in de verklaring van de rechten van het Kind, aangeno-
men door de algemene vergadering van 20 november 1959, het kind op grond van zijn 
lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met 
inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel vóór als na de geboorte,

herinnerende aan de bepalingen van de verklaring inzake sociale en juridische beginselen 
betreffende de bescherming en het welzijn van kinderen, in het bijzonder met betrek-
king tot plaatsing in een pleeggezin en adoptie, zowel nationaal als internationaal, van 
de standaard Minimumregels van de verenigde naties voor de toepassing van recht op 
jongeren (de beijingregels), en van de verklaring inzake de bescherming van vrouwen 
en kinderen in noodsituaties en bij gewapende conflicten,

erkennende dat er, in alle landen van de wereld, kinderen zijn die in uitzonderlijk moei-
lijke omstandigheden leven, en dat deze kinderen bijzondere aandacht behoeven,

op passende wijze rekening houdend met het belang van de tradities en culturele 
waarden van ieder volk voor de bescherming van het kind en voor zijn harmonische 
ontwikkeling,

het belang erkennende van internationale samenwerking ter verbetering van de levens-
omstandigheden van kinderen in ieder land, in het bijzonder in de ontwikkelingslan-
den,

zijn het volgende overeengekomen [……………]

ten bliJKe waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemach-
tigd door hun onderscheiden regeringen, dit verdrag hebben ondertekend

artikel 19 van het verdrag van de rechten van het kind
1. de staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen 

en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen 
alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of 
geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met 
inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), 
wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.

2. deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende 
procedures te omvatten voor de invoering van sociale programma’s om te voor-
zien in de nodige ondersteuning van het kind en van degenen die de zorg voor het 
kind hebben, alsmede procedures voor andere vormen van voorkoming van en voor 
opsporing, melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen 
van kindermishandeling.
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artikel 24
1. de staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst 

mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor geneeskundige verzor-
ging en revalidatie. de staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen 
enkel kind zijn recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt 
onthouden.

2. de staten die partij zijn, streven de volledige verwezenlijking van dit recht na en 
nemen passende maatregelen met name:
a. om baby- en kindersterfte te verminderen;
b. om de verlening van de nodige medische hulp en gezondheidszorg aan alle kinde-

ren te waarborgen, met nadruk op de ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheids-
zorg;

c. om ziekte, ondervoeding of verkeerde voeding te bestrijden, mede binnen het kader 
van de eerstelijnsgezondheidszorg, door, onder andere, het toepassen van gemak-
kelijk beschikbare technologie en door het voorzien in voldoende en voedzaam 
voedsel en zuiver drinkwater, de gevaren en risico’s van milieuverontreiniging in 
aanmerking nemend;

d. om passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor moeders te waarborgen;
e. om te waarborgen dat alle geledingen van de samenleving, met name ouders 

en kinderen, worden voorgelicht over en gesteund in het gebruik van de kennis 
omtrent de gezondheid en de voeding van kinderen, de voordelen van borstvoe-
ding, hygiëne en sanitaire voorzieningen en het voorkomen van ongevallen en 
van ongelukken;

f. om preventieve gezondheidszorg, begeleiding voor ouders, en voorzieningen voor 
en voorlichting over gezinsplanning te ontwikkelen.

3. de staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende maatregelen teneinde 
traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen af te 
schaffen.

4. de staten die partij zijn, verbinden zich ertoe internationale samenwerking te bevor-
deren en aan te moedigen teneinde geleidelijk de algehele verwezenlijking van het 
in dit artikel erkende recht te bewerkstelligen. wat dit betreft wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden.


