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Inleiding
Kinderen jonger dan 18 jaar vormen een derde van de wereldbevolking. In 
veel landen maken zij zelfs bijna de helft van de bevolking uit. Bedrijven, 
kleine of grote, komen onvermijdelijk met kinderen in contact en zij 
beïnvloeden rechtstreeks of onrechtstreeks hun levens. Kinderen hebben 
essentiële belangen bij de activiteit van ondernemingen: zij zijn consument, 
kind van een werknemer of zelf jonge werknemer, toekomstige werknemer of 
bedrijfsleider. Maar zij hebben ook hun belangen als burger, zijn lid van een 
gemeenschap of een omgeving waarin bedrijven hun activiteiten ontplooien. 

Bedrijven spelen meer en meer een belangrijke rol in de samenleving. Zij 
zijn een aanvulling op de activiteiten van de overheid of andere actoren, 
maar vervangen deze niet. We worden ons stilaan bewust van de band 
tussen mensenrechten en bedrijven. De tijd is rijp om expliciet rekening te 
houden met de impact van bedrijfsactiviteiten op kinderen. Zij maken deel 
uit van de meeste gemarginaliseerde en kwetsbaarste bevolkingsgroepen 
uit onze samenleving. Hun beperkte publieke vertegenwoordiging maakt 
dit duidelijk. Zelden komen zij aan het woord en bij collectieve beslissingen 
wordt zo goed als nooit om hun mening gevraagd, zelfs als deze hen 
rechtstreeks aanbelangen, zoals bij de realisatie van projecten voor 
scholen of speelpleinen. Nochtans hebben kinderen al bewezen dat zij een 
interessant standpunt kunnen innemen en een waardevolle bijdrage leveren 
als zij hiertoe de kans krijgen.

De activiteit van bedrijven kan voor kinderen blijvende, onherstelbare gevolgen hebben. De 
kindertijd is een unieke periode van snelle lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. De lichamelijke, 
geestelijke en emotionele gezondheid en het welzijn van jongeren kunnen dan voorgoed in 
goede of slechte zin veranderen. Aangepaste voeding, drinkbaar water, zorg en affectie tijdens de 
ontwikkeling van een kind zijn essentieel voor zijn voortbestaan en een gezond leven. 

Voor kinderen zijn zelfs de dagelijkse gevaren verschillend en vooral ernstiger dan voor 
volwassenen. Omdat bij kinderen het huidoppervlak in verhouding tot het totale lichaam groter is dan 
bij volwassenen, nemen zij ook een hoger percentage op uit de vervuilende stoffen waarmee zij in 
aanraking komen. Het immuunsysteem biedt hen hiervoor een minder goede resistentie. De nieren, 
lever en andere organen hebben meer tijd nodig om toxines en vreemde substanties af te breken. 

Kinderen die werken of een invloed ondervinden van bedrijven, zijn vaak onzichtbaar en niemand 
weet met hoeveel ze zijn. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die illegaal werken in de logistieke 
keten van een bedrijf, kinderen die zich op de terreinen van een onderneming bevinden of er vlakbij, 
die als huispersoneel zijn tewerkgesteld, blootgesteld zijn aan mogelijk gevaarlijke  producten, 
gearresteerd of vastgehouden worden door veiligheidsdiensten, of kinderen van migrantenarbeiders 
die thuis worden achtergelaten.

Momenteel wordt de verantwoordelijkheid van de ondernemingen tegenover kinderen vaak beperkt 
tot het voorkomen of het uitbannen van kinderarbeid. De Richtlijnen voor Kinderrechten in het 
Bedrijfsleven blijven de normen ondersteunen om kinderarbeid te voorkomen en uit te bannen. 
Maar zij leggen de nadruk op de diverse gevolgen voor kinderen die uit bedrijfsactiviteiten kunnen 
voortvloeien. Zo is er de impact van de globale commerciële activiteiten van een bedrijf (producten 
en diensten, marketingmethodes en distributiepraktijken), de verhouding tot de nationale en lokale 
overheden, alsook de gerealiseerde investeringen bij de lokale gemeenschappen. 

Respect en verdediging van de kinderrechten door de ondernemingen veronderstelt dat ze zich niet 
alleen engageren om kinderen geen onrecht aan te doen, maar ook dat bedrijven hun belangen 
actief gaan verdedigen. Als de bedrijven respect en verdediging van de kinderrechten in hun 
beleidsstrategieën en praktijken opnemen, dan zal het voor hen ook gemakkelijker worden om 
initiatieven te nemen rond duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Bovendien zullen zij daaruit 
ook voordeel halen. Zij bevestigen hiermee ook hun goede reputatie, verbeteren hun risicobeheer 
en maken hun activiteiten ‘sociaal aanvaardbaarder’, onder andere dankzij de groeiende steun van 
mensen die in de betrokken regio’s wonen en werken. 

Dit engagement voor kinderen kan eveneens helpen om gemotiveerd personeel aan te werven 
en te behouden. Ondernemingen kunnen hun werknemers steunen in hun rol als ouder of voogd. 
Ze kunnen de jeugdwerkgelegenheid aanmoedigen of talent een kans bieden. Bedrijven kunnen 
nadenken over hoe hun producten en diensten beter aan de behoeften van kinderen kunnen 
voldoen. Dit kan immers een bron van vernieuwing zijn en nieuwe markten doen ontstaan. Het zijn 
maar enkele voorbeelden. Wanneer men, tenslotte, zich inzet voor kinderen, creëert men sterke 
gemeenschappen, met een hoog opleidingsniveau, wat essentieel is voor de opbouw van een 
stabiel, open en duurzaam economisch bestel. 

De Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven bieden een kader aan voor het begrijpen en het 
aanpakken van de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten voor de rechten en het welzijn van kinderen. 
Save the Children, het VN Global Compact en UNICEF hopen dat deze Richtlijnen inspiratie zullen 
brengen en dat ze voor alle ondernemingen een leidraad zullen zijn in hun relatie tot kinderen.
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De Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven beschrijven actiepunten voor 
bedrijven voor het respecteren en verdedigen van kinderrechten. De kinderrechten 
staan beschreven in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, alsook in ILO 
Verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd en Verdrag nr. 182 betreffende de 
ergste vormen van kinderarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie. Artikel 3 
van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt dat “Bij alle maatregelen 
betreffende kinderen (…) vormen de belangen van het kind de eerste overweging.” 

Volgende actiepunten voor bedrijven komen voort uit deze Richtlijnen: 

ALS ONDERNEMING VERANTWOORDELIJKHEID OPNEMEN VOOR HET 
RESPECTEREN VAN DE MENSENRECHTEN – schending van mensenrechten, 
deze van kinderen inbegrepen, vermijden en elke negatieve impact van het bedrijf 
op de mensenrechten verhelpen. De verantwoordelijkheid van een onderneming 
om deze rechten te respecteren betreft zowel de eigen activiteiten als die van haar 
commerciële partners verbonden aan haar activiteiten, producten of diensten.

DE VERBINTENIS AANGAAN OM DE MENSENRECHTEN TE VERDEDIGEN
en niet alleen te respecteren. Dit doet men door vrijwillig maatregelen te nemen die 
de mensenrechten, kinderrechten inbegrepen, bevorderen, via de kernactiviteiten 
van een bedrijf, door strategische sociale investeringen, liefdadigheidsacties, 
pleidooiwerk en betrokkenheid bij het openbaar beleid, door acties met partners en 
andere collectieve initiatieven.

Het respect voor de kinderrechten is een minimumvereiste voor ondernemingen. 
Actieve verdediging van de kinderrechten wordt sterk aangemoedigd, maar is niet 
verplicht. Elk principe dat in de Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven 
wordt geformuleerd, omschrijft acties om kinderrechten te respecteren en te 
verdedigen. 

In dit document is de term ‘kinderrechten’ gelijk aan ‘mensenrechten van kinderen’. 
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The Children’s rights and Business Principles set out business actions to  

respect and support children’s rights. Children’s rights are outlined by the  

Convention on the rights of the Child, and the International Labour  

organization’s Convention No. 138 on Minimum age and Convention No. 182 on 

Worst Forms of Child Labour. article 3 of the Convention on the rights of the Child 

sets out the principle that, “In all actions concerning children … the best interests of 

the child shall be a primary consideration.” 

For the purposes of these Principles, actions for all business include: 

THE CORPORATE RESPONSIBILITY TO RESPECT -- avoiding any 

infringement of the human rights of others, including children, and addressing any 

adverse human rights impact with which the business is involved. The corporate 

responsibility to respect applies to the business’s own activities and to its business 

relationships, linked to its operations, products or services.

THE CORPORATE COMMITMENT TO SUPPORT -- in addition to respecting  

human rights, voluntary actions that seek to advance human rights, including  

children’s rights, through core business activities, strategic social investments and 

philanthropy, advocacy and public policy engagement, and working in partnership 

and other collective action. 

respect for children’s rights is the minimum required of business. actions to  

support children’s rights are strongly encouraged even if not required. Each Principle 

in the Children’s rights and Business Principles lays out actions to respect children’s 

rights and actions to support children’s rights.

In this document, the phrase ‘children’s rights’ is synonymous with the  

‘human rights of children’. 

Children’s Rights and  
Business Principles
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Lexicon
Met uitzondering van de woorden ‘kind/kinderen’ en ‘onderneming’, worden de termen, 
zoals hieronder gedefinieerd, doorheen de Richtlijnen cursief geschreven. 

Belang van het kind – één van de vier basisprincipes van het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind. Het is van toepassing op alle handelingen en beslissingen 
die kinderen aanbelangen. Het roept op tot concrete maatregelen om hun rechten te 
respecteren en hun overleving, ontwikkeling en welzijn als kind te bevorderen. Deze 
maatregelen zijn erop gericht om hun ouders en al wie dagelijks belast is met de 
realisatie van de kinderrechten te begeleiden. 

Gedragscode voor de bescherming van kinderen – een document met een 
omschrijving van het gedrag dat een onderneming verwacht van alle personen die 
in het kader van de bedrijfsactiviteiten met kinderen in contact komen. Met deze 
gedragscode voert een bedrijf een beleid van nultolerantie ten opzichte van geweld, 
uitbuiting en mishandeling. De code steunt op het kader dat werd voorzien door het 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de facultatieve protocollen en heeft de 
bedoeling kinderen te beschermen tegen geweld, uitbuiting en mishandeling. 

Gepaste zorgvuldigheid (due diligence) inzake mensenrechten – dit betreft 
het geheel van permanente processen die door bedrijven worden toegepast om de 
reële en potentiële impact van hun activiteiten op de mensenrechten, kinderrechten 
inbegrepen, te evalueren en om op basis van de verkregen resultaten acties te 
ondernemen, een opvolging van deze acties te verzekeren en te communiceren over 
de aangewende middelen om de negatieve gevolgen te verhelpen. 
Dit verloopt volgens de Guiding Principles (leidende principes) inzake Bedrijven 
en Mensenrechten die door de VN-Mensenrechtenraad werden goedgekeurd1. 
De gepaste zorgvuldigheid inzake mensenrechten moet rekening houden met de 
negatieve impact die een onderneming mogelijk kan veroorzaken, of waartoe ze kan 
bijdragen, door haar eigen activiteiten of door activiteiten die in het kader van een 
zakelijke relatie rechtstreeks te maken hebben met haar producten of diensten.  
Om een gepaste zorgvuldigheid te kunnen toepassen, moet een onderneming:  

• elke reële en potentiële impact op de kinderrechten identificeren en evalueren. 
Deze handelswijze moet gebaseerd zijn op expertise inzake mensenrechten en 
daadwerkelijk het advies inwinnen van de kinderen of andere mogelijk betrokken 
mensen, alsook van andere belanghebbende partijen. Er moet worden rekening 
gehouden met het feit dat meisjes en jongens aan verschillende risico’s worden 
blootgesteld. 

• de conclusies, die werden getrokken uit het onderzoek naar de impact, doorvoeren 
bij alle betrokken functies en interne procedures en de gepaste maatregelen 
nemen (zoals door de Guiding Principles omschreven). Een onderneming kan een 
negatieve impact hebben op de kinderrechten, of ertoe bijdragen. Is dit (mogelijk) 
het geval, dan moet zij de nodige maatregelen nemen om de activiteit in kwestie, of 
de bijdrage tot die activiteit, te staken of te verhinderen. Ze moet ook haar invloed 
gebruiken om elke impact die eruit zou voortvloeien, te verzachten. Indien het bedrijf 
gelieerd is aan de negatieve impact van een zakelijke relatie, moet het zijn invloed 
uitoefenen en andere relevante factoren in overweging nemen om te bepalen welke 
maatregelen moeten worden genomen. 

• controleren en opvolgen of de respons van het bedrijf efficiënt verloopt, of de 
negatieve impact op kinderrechten daadwerkelijk wordt aangepakt. Hiervoor wordt 
een beroep gedaan op kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Deze steunen 
op het inwinnen van informatie zowel uit interne als externe bronnen: kinderen, 
gezinnen en andere betrokken belanghebbende partijen2. De onderneming moet 
overwegen om op regelmatige basis instrumenten te gebruiken zoals contracten en 
performantietesten, enquêtes en audits (eigen evaluatie of onafhankelijke audit)3.

• voorbereid zijn om naar de buitenwereld te communiceren over de genomen 
stappen om de negatieve impact van haar zakelijke activiteiten op de kinderrechten 
te verminderen. De vorm en frequentie van deze communicatie moet aangepast 
zijn aan de omvang van de impact, en toegankelijk zijn voor het beoogde publiek. 
Het bedrijf moet voldoende informatie verstrekken opdat men de doeltreffendheid 
kan evalueren van de uitgevoerde acties. Dit type van communicatie mag geen 
risico inhouden voor de betrokken belanghebbende partijen, noch voor het 
personeel. Het mag ook geen inbreuk plegen op de wettelijke vereisten van zakelijke 
vertrouwelijkheid. 

Deze procedures moeten worden aangepast aan de grootte van het bedrijf en aan de 
omstandigheden. Zij moeten conform zijn aan de Guiding Principles inzake Bedrijven 
en Mensenrechten.

Herstel – betreft zowel de procedure, waarbij een negatieve impact op de 
mensenrechten verholpen wordt, als de resultaten, die nodig zijn om een tegengewicht 
te kunnen bieden of een positieve wending te kunnen geven aan de negatieve impact. 
Als een bedrijf vaststelt dat het een negatieve impact genereert op de mensenrechten, 
of ertoe bijdraagt, dan moet het het herstel ervan op zich nemen of bijdragen tot een 
herstel door middel van wettelijke procedures – klachtenprocedures eigen aan het 
bedrijf of rechtsmiddelen naargelang de situatie. De bedrijfsprocedures moeten zowel 
voor meisjes als voor jongens toegankelijk zijn, alsook voor hun families en al wie 
hun belangen behartigt. Zij moeten beantwoorden aan het efficiëntiecriterium voor 
buitengerechtelijke klachtenprocedures zoals omschreven door principe 31 van de 
Guiding Principles inzake Bedrijven en Mensenrechten.

Invloed – de mogelijkheid van een onderneming om wijzigingen door te voeren aan 
de kwalijke praktijken van derden, die voor de mensenrechten een negatieve impact 
hebben of ertoe bijdragen. Als een bedrijf voldoende invloed kan uitoefenen in het 
kader van zijn zakelijke relaties om de negatieve gevolgen voor de mensenrechten, 
rechtstreeks verbonden aan zijn activiteiten, producten of diensten, te vermijden of te 
verkleinen, dan moet het dit ook doen. 

Indien het bedrijf onvoldoende invloed heeft, kan het proberen om deze te vergroten 
door, bijvoorbeeld, de capaciteit te versterken, andere initiatieven te nemen, of door 
met andere actoren samen te werken. De onderneming moet ook nadenken over 
het belang van deze zakelijke relatie bij haar activiteiten en over de ernst van de 
geconstateerde gevolgen. Het bedrijf moet zich afvragen of het feit dat het een einde 

1  Guiding Principles (leidende principes) inzake Bedrijven en Mensenrechten: uitvoering van het referentiekader “beschermen, eerbiedigen en herstellen“ van de Verenigde Naties als bijlage bij het 

Verslag van de Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal belast met de mensenrechten en de multinationals en andere ondernemingen, A/HRC/17/31, Verenigde Naties, 21 maart 2011, 

beschikbaar op het internet via www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf. Goedgekeurd door de VN-Mensenrechtenraad door resolutie A/HRC/RES/17/4

2 Indien voor kleine en middelgrote ondernemingen, die slechts een beperkt risico vormen voor de mensenrechten, het rechtstreeks inwinnen van informatie bij de betrokken belanghebbende partijen 

niet mogelijk is omwille van financiële, geografische of andere hinderpalen, moeten deze bedrijven andere, onafhankelijke externe informatiebronnen raadplegen en het advies vragen van instanties en 

personen die op wettelijke wijze de standpunten vertegenwoordigen, of kunnen vertegenwoordigen, van de personen die de gevolgen ondergaan van de activiteiten van de onderneming of van haar 

zakelijke relaties.

3 Wat de leveranciers betreft, kan de onderneming, naast een duidelijke communicatie rond de geachte handelswijzen, ook stappen ondernemen om de capaciteiten te versterken en om met andere 

ondernemingen samen te werken, en zo hun invloed vergroten. Voor meer informatie, gelieve de instructies te raadplegen van het VN Global Compact voor een duurzame logistiek op volgende website: 

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/SupplyChainRep_spread.pdf
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zou stellen aan deze relatie negatieve gevolgen zou hebben op de mensenrechten, in 
navolging van de handelswijze voorgesteld door principe 19 van de Guiding Principles 
inzake Bedrijven en Mensenrechten.

Jonge werknemer – een kind dat de wettelijke minimumleeftijd voor tewerkstelling heeft 
bereikt en dat een economische activiteit uitoefent. Het betreft een leeftijdscategorie 
waarvan het werk mogelijk onder kinderarbeid valt, indien de aard van de arbeid of de 
arbeidsomstandigheden gevaarlijk zijn.

Kind of kinderen – artikel 1 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt 
dat een kind ieder mens is jonger dan achttien jaar, tenzij de meerderjarigheid eerder 
wordt bereikt volgens het op het kind van toepassing zijnde recht.

Kinderarbeid – arbeid die een kind zijn kindertijd, zijn mogelijkheden en zijn waardigheid 
ontneemt, en die schadelijk is voor zijn lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Hieronder 
vallen alle activiteiten die mentaal, fysiek, sociaal en moreel gevaarlijk en schadelijk 
zijn voor kinderen en die ingrijpen op hun educatie. Dat geldt ook voor de aanwerving 
van kinderen onder de minimumleeftijd voor tewerkstelling, zoals vereist door de lokale 
wetgeving of internationale normen. Geen enkel kind onder de 18 jaar mag gevaarlijk 
werk verrichten. Dit wil zeggen arbeid die mogelijk schadelijk is voor zijn gezondheid, zijn 
veiligheid of zijn gemoedsgesteldheid. Het mag ook geen slachtoffer zijn van de ergste 
daden die kinderarbeid met zich meebrengen: mensenhandel, seksuele uitbuiting, slavernij 
omwille van schulden, dwangarbeid en inlijving of gebruik van minderjarige kinderen 
voor militaire activiteiten of veiligheidsoperaties. Het impliceert ook dat er rekening moet 
worden gehouden met de geslachtsgebonden specificiteit van kinderarbeid. Meisjes 
worden immers vaker aan het werk gezet als huispersoneel of slachtoffer van bij seksuele 
uitbuiting. Voor meer details verwijzen we naar de Verdragen nr.182 betreffende de 
ergste vormen van kinderarbeid en nr.138 over de minimumleeftijd voor tewerkstelling 
uitgewerkt door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), als aanvulling op het Facultatief 
Protocol bij het Kinderrechtenverdrag inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en 
kinderpornografie, en het Facultatief Protocol bij het Kinderrechtenverdrag betreffende de 
betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten.

Non-discriminatie – één van de vier basisprincipes van het Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind. Het bepaalt een gelijke behandeling van elk individu zonder discriminatie 
op basis van ras, huidskleur, geslacht, taal, handicap, godsdienst, politieke of andere 
overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of 
andere omstandigheid. Kortom, dit betekent dat alle kinderen, in welke situatie dan 
ook, op elk ogenblik en waar ook ter wereld, hetzelfde recht hebben om zich volledig te 
ontwikkelen. 

Noodsituaties – situaties waarbij het leven, het lichamelijke en geestelijke welzijn 
of de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen bedreigd worden als gevolg van een 
gewapend conflict, een situatie van algemeen geweld, een epidemie, hongersnood, een 
natuurramp of een ineenstorting van de openbare of sociale orde. 

Onderneming – een onderneming met winstoogmerk, bedrijf.

Overleving en ontwikkeling – één van de vier basisprincipes van het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind. Het omschrijft de optimale omstandigheden waarin een kindertijd 
zich moet afspelen. Recht op sociale zekerheid, gezondheid, aangepaste voeding 
en levensstandaard, een gezond en veilig milieu, onderwijs, vrije tijd en spel dragen 
algemeen bij tot de ontwikkeling van elk kind. Bescherming tegen geweld en uitbuiting is 
eveneens essentieel voor de overleving en de ontwikkeling van elk kind. 

Participatie van het kind – één van de vier basisprincipes van het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind. 
Het betreft onder meer de bepalingen die kinderen aanmoedigen en de mogelijkheid 
bieden hun eigen mening te formuleren en uit te drukken over zaken die hen 
aanbelangen. Ook het uitwisselen van informatie maakt hiervan deel uit en de dialoog 
tussen kinderen en volwassenen op basis van wederzijds respect, in een omgeving die 
vrije meningsuiting bevordert. Deze maatregelen moeten blijk geven van authenticiteit 
en openheid, zinvol zijn en rekening houden met de evolutie van het vermogen van 
kinderen, en hen aanleren hoe zij de wereld rondom hen op constructieve wijze kunnen 
beïnvloeden. 
Men moet zich ertoe verbinden om rekening te houden met de mening van kinderen, 
zowel van meisjes als van jongens, van de meest achtergestelde en kwetsbaarste 
kinderen en van kinderen met verschillende leeftijden en vermogens. 
Hun mening moet worden gerespecteerd, gehoord en in overweging worden 
genomen bij elke beslissing en handeling die hen aanbelangt. De participatie mag niet 
symbolisch zijn, noch een middel om kinderen uit te buiten.

Strategische verbintenis – verklaring die de verantwoordelijkheid van een 
onderneming vastlegt om de rechten te respecteren, en in het bijzonder de 
kinderrechten, zoals omschreven door de Guiding Principles inzake Bedrijven en 
Mensenrechten. Een strategische verbintenis moet op het hoogste niveau binnen 
de onderneming worden goedgekeurd en moet steunen op de nodige expertise. Zij 
moet een duidelijke omschrijving geven van de verwachtingen van de onderneming 
tegenover haar personeel, haar zakelijke partners en eenieder die rechtstreeks of 
onrechtstreeks verbonden is aan haar activiteiten, producten of diensten. De verklaring 
moet worden gepubliceerd, intern en extern gecommuniceerd en geïntegreerd in 
het beleid en de procedures die deze betreffen. De verbintenis kan eveneens een 
verklaring bevatten waarbij het bedrijf zich engageert om de rechten te verdedigen. 

Waardeketen – de waardeketen van een onderneming omvat alle activiteiten die winst 
genereren door waarde toe te voegen. In deze keten zitten alle entiteiten waarmee de 
onderneming een directe of indirecte zakelijke relatie heeft en die a) bijdragen tot de 
eigen producten of diensten van de onderneming, of die b) producten of diensten van 
het bedrijf ontvangen.

Waardig werk – betreft productieve arbeid met een billijke bezoldiging. Waardig werk 
moet de veiligheid op de werkvloer garanderen, sociale bescherming voor de gezinnen 
bieden, recht op werk verzekeren, een sociale dialoog, betere vooruitzichten voor 
persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie mogelijk maken. Personen, 
jongeren inbegrepen die oud genoeg zijn om te werken, hebben de vrijheid om hun 
bezorgdheden te uiten, zich te organiseren en deel te nemen aan de beslissingen 
die een invloed hebben op hun eigen leven, en gelijke kansen en een rechtvaardige 
behandeling te genieten.

Zakelijke relatie – relatie van een onderneming met haar zakelijke partners, met 
entiteiten binnen haar waardeketen, en met elke andere gouvernementele of niet-
gouvernementele entiteit, die rechtstreeks verbonden zijn met haar commerciële 
activiteiten, producten of diensten. Het betreft bovendien ook de onrechtstreekse 
zakelijke relaties in de waardeketen van een onderneming, verder dan het eerste 
niveau, alsook haar positie als minderheids- of meerderheidsaandeelhouder in 
gemeenschappelijke ondernemingen. 
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“ Wij zijn niet de oorzaak van het probleem; wij zijn de bron om tot de oplossing te 
komen. Wij zijn geen kosten; wij zijn investeringen. Wij zijn niet alleen jongeren; 
wij zijn ook mensen en wereldburgers.”

 Uit “A World Fit for Us”, boodschap van het Kinderforum tijdens de Speciale Zitting voor Kinderen van 
de Verenigde Naties, 5 - 7 mei 2002

Kinderen in enkele cijfers:

•  2,2 miljard mensen in de wereld zijn jonger dan 18 jaar – dit is bijna een derde van de 
wereldbevolking.

•  Jongeren tussen 10 en 19 jaar maken 18 procent uit van de totale bevolking.
•  1 miljard kinderen hebben geen toegang tot 1 of meerdere diensten essentieel voor hun 

overleving of ontwikkeling. 
•  2 miljoen kinderen in de wereld, jonger dan 15 jaar, leven met hiv.
•  215 miljoen kinderen werken.
•  101 miljoen kinderen volgen geen basisonderwijs.
•  51 miljoen kinderen werden niet officieel geregistreerd bij de geboorte.

Voor meer statistische gegevens over kinderen zie: http://www.childinfo.org/index.html
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1
2
3
4
5
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“We are not the sources of problems; we are the resources that are needed to  
solve them. We are not expenses; we are investments. We are not just young  
people; we are people and citizens of this world.”

From ‘A World Fit for Us’, Message from the Children’s Forum, 5-7 May 2002, United Nations Special Session on Children. 

Children in Fact

•	 There	are	2.2	billion	children	under	18	years	old	in	the	world	-	this	is	almost	one		
	 third	of	the	world’s	population.	

•	 Adolescents,	age	10-19,	represent	18	per	cent	of	the	total	population.	

•	 1	billion	children	are	deprived	of	one	or	more	services	essential	to	survival	 
	 and	development.	

•	 2	million	children	under	age	15	worldwide	are	living	with	HIV.	

•	 215	million	children	are	engaged	in	child	labour.	

•	 101	million	children	are	not	attending	primary	school.	

•	 51	million	children	are	unregistered	at	birth.	

For	more	statistics	on	children,	see	http://www.childinfo.org/index.html

Meet their responsibility to respect children’s 
rights and commit to supporting the human 
rights of children

Contribute to the elimination of child labour, 
including in all business activities and business 
relationships

Provide decent work for young	workers,	 
parents and caregivers

Ensure the protection and safety of children 
in all business activities and facilities

Ensure that products and services are safe, 
and seek to support children’s rights through 
them

Use marketing and advertising that respect 
and support children’s rights

respect and support children’s rights in relation 
to the environment and to land acquisition  
and use

respect and support children’s rights in  
security arrangements

Help protect children affected by emergencies

reinforce community and government  
efforts to protect and fulfil children’s rights

ALL  
BUSINESS 

SHOULd 


BEDRIJVEN

komen hun verantwoordelijkheden na om kinderrechten te 
respecteren en verbinden zich tot het ondersteunen van 
de mensenrechten van kinderen.

dragen bij aan het uitbannen van kinderarbeid bij alle 
activiteiten van de onderneming en in al hun zakelijke 
relaties.

bieden waardig werk aan jonge werknemers, 
ouders en zorgverleners.

garanderen de bescherming en veiligheid van kinderen 
in al hun activiteiten en voorzieningen.

garanderen dat al hun producten en diensten veilig zijn 
en stellen alles in het werk om de kinderrechten via deze 
te verdedigen.

respecteren de kinderrechten ook in hun 
marketing- en reclameactiviteiten.

respecteren en verdedigen de kinderrechten als het gaat 
om milieu en het verwerven en gebruiken van land

respecteren en verdedigen de kinderrechten bij 
veiligheidsmaatregelen.

helpen kinderen in noodsituaties te beschermen.

versterken de inspanningen van de gemeenschap 
en de overheid bij de bescherming en realisatie 
van kinderrechten.
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Woord vooraf
Alle kinderen hebben rechten, overal en op elk moment4; al die rechten zijn even 
belangrijk en ze zijn onderling verbonden. De Richtlijnen voor Kinderrechten in het 
Bedrijfsleven (de Richtlijnen) roepen ondernemingen over heel de wereld op om de 
kinderrechten te respecteren en te verdedigen via hun activiteiten en hun zakelijke 
relaties, zoals op de werkplaats en de markt waarin ze hun activiteiten hebben, bin-
nen de gemeenschap en m.b.t. het milieu. De Richtlijnen geven een volledige om-
schrijving van de acties die elk bedrijf zou moeten ondernemen om de negatieve 
gevolgen van zijn activiteiten voor de kinderrechten te vermijden of te verhelpen. 
Ze bepalen ook de maatregelen waartoe elke onderneming wordt aangespoord om 
de kinderrechten beter te laten evolueren. De Richtlijnen hebben tot doel een be-
langrijke referentie te zijn voor alle bestaande of toekomstige vrijwillige initiatieven 
in de relaties tussen zakelijke activiteiten en kinderen, en zij willen de samenwer-
king tussen de betrokken partijen bevorderen. Zij richten zich tot alle ondernemin-
gen, multinationals of andere, ongeacht hun grootte, sector, plaats, eigendomsregi-
me of structuur. De Richtlijnen hebben ook de bedoeling andere actoren binnen de 
maatschappij te informeren, waaronder de overheden en de burgermaatschappij, 
in hun relatie tot de ondernemingen.

Omwille van hun snelle lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, hebben kinde-
ren overlevings- en ontwikkelingsbehoeften die verschillen van de behoeften van 
volwassenen. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en mishan-
deling, vooral in noodsituaties. De gevolgen van de klimaatverandering en milieu-
verontreiniging voor kinderen kunnen ook ernstiger zijn en langer effect hebben 
dan bij volwassenen. Tegelijkertijd dragen kinderen in belangrijke mate bij tot hun 
familie, hun gemeenschap en maatschappij.
Kinderen zijn wezenlijk betrokken partij bij de activiteiten van ondernemingen, als 
consument, lid van het gezin van een loontrekkende, jonge werknemer, toekomsti-
ge loontrekkende of bedrijfsleider. Maar ook als burger, lid van een gemeenschap 
of een omgeving waar bedrijven hun activiteiten ontplooien, zijn ze betrokken partij. 
Zij moeten hun stem kunnen laten horen over de beslissingen die hen aanbelan-
gen, in overeenstemming met het principe van participatie van kinderen zoals dit 
omschreven is in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De Richtlijnen zijn afgeleid van de mensenrechten van kinderen, die wereldwijd zijn 
erkend, en creëren geen nieuwe internationale juridische verplichtingen. Zij steu-
nen onder andere op de rechten uitgewerkt in het Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind en in de facultatieve protocollen. Het Verdrag is het meest geratificeerde 
mensenrechtenverdrag ter wereld: 193 landen zijn op dit ogenblik Staten die partij 
zijn (overheden die het verdrag ondertekend en geratificeerd hebben). De Richt-
lijnen zijn eveneens gebaseerd op twee verdragen van de Internationale Arbeids-
organisatie, nl. Verdrag nr. 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid en 
Verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd5.

De Richtlijnen zijn eveneens gebaseerd op actueel bestaande bedrijfsnormen zo-
als de ‘tien principes’6 van het VN Global Compact en de Guiding Principles inzake 
Bedrijven en Mensenrechten goedgekeurd door de VN-Mensenrechtenraad.

Overheden hebben, elk op hun niveau, de taak kinderrechten te beschermen, te 
respecteren en toe te passen. Maar ook andere actoren binnen de maatschappij, 
ondernemingen inbegrepen, moeten zich schikken naar de geldende wetgeving in 
hun land en de internationale normen hieromtrent respecteren. De Richtlijnen zijn 
een antwoord op de vraag van de internationale gemeenschap aan alle leden van 
de samenleving om deel te nemen aan een mondiale beweging voor een wereld 
geschikt voor kinderen. Zij hebben tot doel de rol van ondernemingen te omschrij-
ven bij het respect en de verdediging van kinderrechten7.

Niets in deze Richtlijnen mag worden gebruikt om normen toe te passen die minder 
gunstig zijn dan de normen die gelden in een bepaald land of in het kader van het 
internationaal recht. 

4 Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt dat een kind ieder mens is jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt 

bereikt.

5 Er bestaat ook andere relevante internationale normgeving zoals: het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (1979), het Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (2006) en de VN-Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volkeren (2007). Een ander referentiewerk is de studie van de VN-Secretaris-generaal over geweld tegen kinderen (2006).

6 Cf. www.unglobalcompact.org 7 “A World Fit for Children” (2002). Zie ook  “World Fit for Children Plus 5” (2007).
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1 BEDRIJVEN komen hun verantwoordelijkheden na om kinderrechten 
te respecteren en verbinden zich tot het ondersteunen 
van de mensenrechten van kinderen.
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Meet their responsibility to respect  
children’s rights and commit to  
supporting the human rights of children

“Do not take advantage 
of us, we ask you to 
be responsible. Do not 
support us because you 
feel pity for us; instead 
support us because 
we deserve it. We 
purchase your products 
and services, but we 
ask you to invest in our 
development. We do 
not want gifts; we want 
you to be responsible.” 

Young person in Peru, ‘Children’s 

Participation in CSR’, 2010, Save 

the Children.

Actions	for	all	business	include:

a.	Recognizing	the	core	principles	underpinning	children’s	rights	
 The Convention on the rights of the Child outlines basic entitlements and  

freedoms that apply to all children without discrimination, and has four core 
principles that should underpin any action concerning children, whether taken by 
governments, parents, communities or the private sector. These four core  
principles are: the best interests of the child; non-discrimination; child  
participation; and survival and development. 

b.	Meeting	the	responsibility	to	respect	children’s	rights	
 This requires avoiding the infringement of children’s rights and addressing any 

adverse impact on children’s rights with which the business is involved. The  
corporate responsibility to respect applies to the business’s own activities and to 
its business relationships, including but not limited to those activities and  
relationships identified in subsequent Principles.

 
 In order to meet this responsibility, all business should put in place appropriate 

policies and processes, as set out in the guiding Principles on Business and  
Human rights endorsed by the United Nations Human rights Council.8

These include: 
i. Policy	Commitment: a statement that sets out the business’s  

responsibility to respect rights, including children’s rights, as described in 
the guiding Principles on Business and Human rights. a policy commitment 
should be approved at the most senior level of the business and be informed 
by relevant expertise. It should stipulate the business’s expectations of  
personnel, business partners and others directly linked to its operations, 
products or services. It should be publicly available, communicated internally 
and externally, and embedded in relevant policies and procedures. It may also 
include a statement of the business’s commitment to support children’s rights.

 
ii. Human	Rights	Due	Diligence:	a business’s ongoing processes for  

assessing its actual and potential human rights impact, including on children’s 
rights, integrating and acting upon its findings, tracking its responses and  
communicating how its impact is addressed. Human rights due diligence should 
cover any adverse impact that the business may cause or contribute to through 
its own activities, or which may be directly linked to its operations, products or 
services by a business relationship. To carry out human rights due diligence, all 
business should:

ALL BUSINESS 
SHOULd 

•	 Identify	and	assess	any	actual	or	potential	adverse	impact	on	children’s	rights.	
This should draw on human rights expertise and involve meaningful  
consultation with children and other potentially affected groups and relevant 
stakeholders. It should take into account that girls and boys may face  
different risks. 

•	 Integrate	the	findings	from	their	impact	assessments	across	relevant	internal	
functions and processes and take appropriate action (as defined in the guid-
ing Principles). Where a business causes or contributes to an adverse impact 
on children’s rights, or where it may do so, it should take the necessary steps 
to cease or prevent the activity, or its contribution to it, and use its leverage 
to mitigate any remaining impact. Where a business is linked to an adverse 
impact by a business relationship, it should use its leverage and consider other  
relevant factors in determining the appropriate action to take. 

•	 Monitor	and	track	the	effectiveness	of	the	business’s	responses	in	order	to	
verify whether an adverse impact on children’s rights is being addressed,  
using appropriate qualitative and quantitative indicators and drawing on  
feedback from internal and external sources, including affected children,  
families and other stakeholders. The business should consider using tools 
such as performance contracts and reviews, surveys and audits  
(self-assessments or independent audits) on a periodic basis. 

•	 Be	prepared	to	communicate	externally	on	their	efforts	to	address	the	 
business impact on children’s rights in a form and with the frequency that 
reflect such an impact and that is accessible to its intended audiences. The 
business should provide sufficient information to evaluate the adequacy of its 
responses. Such communication should not pose risks to affected  
stakeholders, personnel or to legitimate requirements of commercial  
confidentiality. 

8 “guiding Principles on Business and Human rights: Implementing the United Nations ‘Protect, respect and remedy’ Framework” as annexed to the 

re¬port of the Special representative of the Secretary-general on the issue of human rights and transnational corporations and other business  

enterprises, a/HrC/17/31, United Nations, 21 March 2011, available at www.ohchr.org/documents/issues/business/a.HrC.17.31.pdf Endorsed by the 

United Nations Human rights Council in a/HrC/rES/17/4.
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“Zoek niet om 
voordeel uit ons 
te halen. Wij 
vragen u om uw 
verantwoordelijkheid 
op te nemen. 
Steun ons niet uit 
medelijden; verdedig 
ons eerder omdat we 
het verdienen. Wij 
kopen uw producten 
en diensten, maar 
wij vragen u te 
investeren in onze 
ontwikkeling. Wij 
willen geen cadeaus, 
wij willen dat u uw 
verantwoordelijkheid 
opneemt.”

Een jonge Peruviaan, “Children’s 
Participation in CSR”, 2010, 
Save the Children

Actiepunten voor bedrijven:

a.  Erkenning van de basisprincipes waarop de kinderrechten steunen   
 Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bepaalt de basisrechten en -vrijheden die, 

zonder discriminatie, op alle kinderen van toepassing zijn. Het omvat vier fundamentele 
principes die de basis moeten vormen voor elke maatregel die kinderen aanbelangt, en 
die zowel door de overheid wordt genomen, als door de ouders, de gemeenschap of 
de privésector. Deze vier basisprincipes zijn: het belang van het kind; non-discriminatie; 
participatie van het kind; overleving en ontwikkeling.

b. Verantwoordelijkheid opnemen inzake het respecteren van kinderrechten
 Dit betekent dat elke schending van de kinderrechten moet worden vermeden en dat 

elk negatief effect op de kinderrechten moet worden gecorrigeerd als het bedrijf erbij 
betrokken is. De bedrijfsverantwoordelijkheid om deze rechten te respecteren is zowel 
van toepassing op de eigen producten, als op zijn zakelijke relaties, met inbegrip van de 
activiteiten en relaties zoals omschreven in onderstaande Richtlijnen, zonder exhaustief 
te zijn. 

 Om deze verantwoordelijkheid te kunnen opnemen, moet elk bedrijf een aangepast 
beleid en procedures invoeren, zoals vermeld in de Guiding Principles inzake bedrijven 
en mensenrechten die door de VN-Mensenrechtenraad werden goedgekeurd.1

Dit beleid omvat :

i.  Een strategische verbintenis: dit is een verklaring die de verantwoordelijkheid van 
een onderneming vastlegt om de rechten te respecteren, en in het bijzonder de 
kinderrechten, zoals omschreven door de Guiding Principles inzake bedrijven en 
mensenrechten.

 Een strategische verbintenis moet op het hoogste niveau binnen de onderneming 
worden goedgekeurd en moet steunen op de nodige expertise. Zij moet een duidelijke 
omschrijving geven van de verwachtingen van de onderneming tegenover haar 
personeel, haar zakelijke partners en eenieder die rechtstreeks of onrechtstreeks 
verbonden is aan haar activiteiten, producten of diensten. De verklaring moet worden 
gepubliceerd, intern en extern worden gecommuniceerd en worden geïntegreerd in 
het beleid en in de procedures die deze betreffen. De verbintenis kan eveneens een 
verklaring bevatten waarbij het bedrijf zich verbindt de rechten te verdedigen.

ii.  Gepaste zorgvuldigheid inzake mensenrechten: dit betreft het geheel van permanente 
processen die door bedrijven worden toegepast om de reële en potentiële impact te 
evalueren van hun activiteiten op de mensenrechten, kinderrechten inbegrepen,  en om 
op basis van de verkregen resultaten maatregelen in te voeren en acties te ondernemen, 
een opvolging van deze acties te verzekeren en te communiceren over de aangewende 
middelen om de negatieve gevolgen te verhelpen. Dit verloopt volgens de Guiding 
Principles inzake Bedrijven en Mensenrechten die door de VN-Mensenrechtenraad 
werden goedgekeurd. De gepaste zorgvuldigheid inzake mensenrechten moet rekening 
houden met de negatieve impact die een onderneming mogelijk kan veroorzaken, of 
waartoe ze kan bijdragen, door haar eigen activiteiten of door activiteiten die in het kader 
van een zakelijke relatie rechtstreeks te maken hebben met haar producten of diensten. 
Om een gepaste zorgvuldigheid inzake mensenrechten te kunnen toepassen, moet een 
onderneming.

8  Guiding Principles inzake Bedrijven en Mensenrechten: uitvoering van het referentiekader “beschermen, eerbiedigen en herstellen“ van de Verenigde Naties  als bijlage bij het Verslag van de Speciale 

Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal belast met de mensenrechten en de multinationals en andere ondernemingen, A/HRC/17/31, Verenigde Naties, 21 maart 2011, beschikbaar op het 

internet via http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf. Goedgekeurd door de  VN-Mensenrechtenraad door resolutie A/HRC/RES/17/4.
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•  elke reële en potentiële impact op de kinderrechten identificeren en evalueren. Deze 
handelswijze moet gebaseerd zijn op expertise inzake mensenrechten en daadwerkelijk de 
kinderen of andere mogelijk betrokken mensen raadplegen, alsook andere belanghebbende 
partijen. Er moet worden rekening gehouden met het feit dat meisjes en jongens aan 
verschillende risico’s worden blootgesteld. 

•  de conclusies, die uit het onderzoek naar de impact werden getrokken, bij alle betrokken 
functies en interne procedures invoeren en de gepaste maatregelen nemen (zoals 
omschreven door de Guiding Principles). Indien een onderneming een negatieve impact 
heeft op de kinderrechten, of ertoe bijdraagt, of als dit mogelijk het geval zal zijn, moet zij 
de nodige maatregelen nemen om de activiteit in kwestie, of de bijdrage tot die activiteit, 
te staken of te verhinderen, en haar invloed gebruiken om elke impact die eruit zou 
voortvloeien, te verzachten. Indien het bedrijf gelieerd is aan een negatieve impact door 
een zakelijke relatie, moet het zijn invloed uitoefenen en de andere relevante factoren in 
overweging nemen om te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen. 

•  controleren en opvolgen of de respons van het bedrijf efficiënt verloopt, of de negatieve 
impact op kinderrechten daadwerkelijk worden aangepakt. Hiervoor wordt een beroep 
gedaan op kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, die steunen op het inwinnen van 
informatie zowel uit interne als externe bronnen: kinderen, gezinnen en andere betrokken 
belanghebbende partijen. De onderneming moet in overweging nemen om op regelmatige 
basis instrumenten te gebruiken zoals contracten en performantietesten, enquêtes en audits 
(zelfevaluatie of onafhankelijke audit).

•  voorbereid zijn om naar de buitenwereld te communiceren over de stappen die worden 
ondernomen om de negatieve impact van haar zakelijke activiteiten op de kinderrechten 
te verminderen. De vorm en frequentie van deze communicatie moet aangepast zijn aan 
de omvang van de impact en toegankelijk zijn voor het beoogde publiek. Het bedrijf moet 
voldoende informatie verstrekken opdat men de doeltreffendheid kan evalueren van de 
uitgevoerde acties. Dit type van communicatie mag geen risico inhouden voor de betrokken 
belanghebbende partijen, noch voor het personeel, of inbreuk plegen op de wettelijke 
vereisten van zakelijke vertrouwelijkheid. 
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Meet their responsibility to respect  
children’s rights and commit to  
supporting the human rights of children

“Do not take advantage 
of us, we ask you to 
be responsible. Do not 
support us because you 
feel pity for us; instead 
support us because 
we deserve it. We 
purchase your products 
and services, but we 
ask you to invest in our 
development. We do 
not want gifts; we want 
you to be responsible.” 

Young person in Peru, ‘Children’s 

Participation in CSR’, 2010, Save 

the Children.

Actions	for	all	business	include:

a.	Recognizing	the	core	principles	underpinning	children’s	rights	
 The Convention on the rights of the Child outlines basic entitlements and  

freedoms that apply to all children without discrimination, and has four core 
principles that should underpin any action concerning children, whether taken by 
governments, parents, communities or the private sector. These four core  
principles are: the best interests of the child; non-discrimination; child  
participation; and survival and development. 

b.	Meeting	the	responsibility	to	respect	children’s	rights	
 This requires avoiding the infringement of children’s rights and addressing any 

adverse impact on children’s rights with which the business is involved. The  
corporate responsibility to respect applies to the business’s own activities and to 
its business relationships, including but not limited to those activities and  
relationships identified in subsequent Principles.

 
 In order to meet this responsibility, all business should put in place appropriate 

policies and processes, as set out in the guiding Principles on Business and  
Human rights endorsed by the United Nations Human rights Council.8

These include: 
i. Policy	Commitment: a statement that sets out the business’s  

responsibility to respect rights, including children’s rights, as described in 
the guiding Principles on Business and Human rights. a policy commitment 
should be approved at the most senior level of the business and be informed 
by relevant expertise. It should stipulate the business’s expectations of  
personnel, business partners and others directly linked to its operations, 
products or services. It should be publicly available, communicated internally 
and externally, and embedded in relevant policies and procedures. It may also 
include a statement of the business’s commitment to support children’s rights.

 
ii. Human	Rights	Due	Diligence:	a business’s ongoing processes for  

assessing its actual and potential human rights impact, including on children’s 
rights, integrating and acting upon its findings, tracking its responses and  
communicating how its impact is addressed. Human rights due diligence should 
cover any adverse impact that the business may cause or contribute to through 
its own activities, or which may be directly linked to its operations, products or 
services by a business relationship. To carry out human rights due diligence, all 
business should:

ALL BUSINESS 
SHOULd 

•	 Identify	and	assess	any	actual	or	potential	adverse	impact	on	children’s	rights.	
This should draw on human rights expertise and involve meaningful  
consultation with children and other potentially affected groups and relevant 
stakeholders. It should take into account that girls and boys may face  
different risks. 

•	 Integrate	the	findings	from	their	impact	assessments	across	relevant	internal	
functions and processes and take appropriate action (as defined in the guid-
ing Principles). Where a business causes or contributes to an adverse impact 
on children’s rights, or where it may do so, it should take the necessary steps 
to cease or prevent the activity, or its contribution to it, and use its leverage 
to mitigate any remaining impact. Where a business is linked to an adverse 
impact by a business relationship, it should use its leverage and consider other  
relevant factors in determining the appropriate action to take. 

•	 Monitor	and	track	the	effectiveness	of	the	business’s	responses	in	order	to	
verify whether an adverse impact on children’s rights is being addressed,  
using appropriate qualitative and quantitative indicators and drawing on  
feedback from internal and external sources, including affected children,  
families and other stakeholders. The business should consider using tools 
such as performance contracts and reviews, surveys and audits  
(self-assessments or independent audits) on a periodic basis. 

•	 Be	prepared	to	communicate	externally	on	their	efforts	to	address	the	 
business impact on children’s rights in a form and with the frequency that 
reflect such an impact and that is accessible to its intended audiences. The 
business should provide sufficient information to evaluate the adequacy of its 
responses. Such communication should not pose risks to affected  
stakeholders, personnel or to legitimate requirements of commercial  
confidentiality. 

8 “guiding Principles on Business and Human rights: Implementing the United Nations ‘Protect, respect and remedy’ Framework” as annexed to the 

re¬port of the Special representative of the Secretary-general on the issue of human rights and transnational corporations and other business  

enterprises, a/HrC/17/31, United Nations, 21 March 2011, available at www.ohchr.org/documents/issues/business/a.HrC.17.31.pdf Endorsed by the 

United Nations Human rights Council in a/HrC/rES/17/4.

iii.  Herstelprocedures aangepast aan kinderen: procedures waarbij de negatieve gevolgen 
voor de mensenrechten, veroorzaakt door het bedrijf of waartoe het heeft bijgedragen, 
verholpen worden. Als een bedrijf vaststelt dat zij een negatieve impact genereren op 
de mensenrechten, of ertoe bijdragen, dan moet de onderneming het herstel ervan 
op zich nemen of bijdragen tot een herstel door middel van wettelijke procedures – 
klachtenprocedures eigen aan het bedrijf of rechtsmiddelen naargelang de situatie. De 
bedrijfsprocedures moeten zowel voor meisjes als voor jongens toegankelijk zijn, alsook 
voor hun families en al wie hun belangen behartigt. Zij moeten beantwoorden aan het 
efficiëntiecriterium voor buitengerechtelijke klachtenprocedures zoals omschreven door 
principe 31 van de Guiding Principles inzake Bedrijven en Mensenrechten.

c.  Zich ertoe verbinden om de mensenrechten van kinderen te respecteren
 Naast het respect voor de kinderrechten kan de onderneming een belangrijke rol 

spelen in de verdediging van de kinderrechten via haar activiteiten en zakelijke relaties. 
Dat kan via de kernactiviteiten van het bedrijf, zijn strategische sociale investeringen, 
liefdadigheidsacties, pleidooiwerk en betrokkenheid bij het openbaar beleid, door acties 
met partners en andere collectieve initiatieven. Mogelijkheden om kinderrechten te 
verdedigen dienen zich meestal aan in het kader van de gepaste zorgvuldigheid inzake 
mensenrechten die door de onderneming wordt toegepast, ook door de mening van de 
kinderen te horen, hun families alsook kinderrechtenspecialisten. Acties die vrijwillig 
worden ondernomen om de kinderrechten te ondersteunen, moeten bovenop de 
maatregelen komen die reeds zijn genomen om kinderrechten te respecteren en deze 
niet vervangen. Zij moeten gebaseerd zijn op de basisprincipes van de rechten van het 
kind. 

d.  Een voorvechter worden van kinderrechten 
 Bedrijven worden aangespoord de kinderrechten te bevorderen, alsook deze Richtlijnen 

en bijhorende ‘best practices’ te promoten bij hun leveranciers, zakelijke partners en 
contacten. 
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Een internationale onderneming uit de textielsector heeft samengewerkt met een niet-
gouvernementele organisatie (ngo) voor de bescherming van kinder- en vrouwenrechten om 
een klachtenplatform op te richten voor lokale leveranciers uit Bangladesh. De betrokken 
ngo, heeft als specialist in dit domein een betrouwbare klachtendienst uitgebouwd waarbij 
de werknemers hun grieven konden uiten. Het voorzag op die manier in een alternatief 
en veilig communicatiemiddel waarmee de werknemers hun problemen op de werkvloer 
konden doorgeven aan de onderneming. Dit systeem heeft het mogelijk gemaakt om 
waardevolle informatie te verkrijgen. Zo kon het textielbedrijf gemakkelijker in dialoog gaan 
met zijn leverancier en hem verzoeken de situatie te corrigeren. 

GOEDE 
PRAKTIJK:

Oprichten van 
een toegankelijk 
klachtenplatform
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alle activiteiten van de onderneming en 
in al hun zakelijke relaties.
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“Het is belangrijk dat 
bedrijven werken… 
aan een beter begrip 
van de mensenrechten 
en aan de gevolgen 
van hun activiteiten 
op het leven van 
mensen.”

Jongeren uit Paraguay, Children’s 
Consultations for the
Children’s Rights and Business
Principles Initiative, 2011

De verantwoordelijkheid van bedrijven inzake respect voor rechten betreft ook de 
rechten die zijn vernoemd in de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over 
de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk. 
Actiepunten voor bedrijven:

a.  Uitbanning van kinderarbeid
 Geen kinderen aanwerven of tewerkstellen voor het uitvoeren van taken die met 

kinderarbeid kunnen gelijkstaan. Betrouwbare instrumenten ter beschikking stellen 
om de leeftijd te controleren tijdens de aanwervingsprocedure en erop letten dat deze 
mechanismen eveneens in de waardeketen worden toegepast. Op de hoogte zijn van 
de aanwezigheid van kinderen op de werkvloer. Bij het verwijderen van kinderen op de 
werkvloer, maatregelen voorzien om de bescherming van die kinderen te garanderen 
en indien nodig, waardig werk voorstellen aan de volwassenen uit zijn gezin. Geen druk 
uitoefenen op de leveranciers, ondernemers of onderaannemers, indien deze druk zich 
zou kunnen vertalen in schendingen van de kinderrechten. 

b.  Preventie, identificatie en verkleining van het gevaar voor jonge werknemers 
 en bescherming tegen arbeidssituaties die verboden zijn voor kinderen onder de 18 jaar, 

of die hun lichamelijke of geestelijke vermogens overstijgen.
 Gevaren voor jonge werknemers voorkomen, vaststellen en verminderen en hen 

beschermen tegen arbeidssituaties die verboden zijn voor kinderen jonger dan 18 jaar, 
of die hun lichamelijke of geestelijke vermogens overschrijden. Kinderen beschermen 
voor gevaarlijke arbeid die schadelijk kan zijn voor hun gezondheid, hun veiligheid of 
hun gemoedsgesteldheid. Gevaren op de werkvloer voorkomen of kinderen van deze 
plaatsen verwijderen. Kinderen die gevaarlijke arbeid verrichten, moeten onmiddellijk 
bij de bron van gevaar worden weggehaald en beschermd worden tegen het loonverlies 
dat hiervan het gevolg is. Er zich van bewust zijn dat kinderen die oud genoeg zijn om 
te werken met andere beroepsrisico’s te maken krijgen in vergelijking met volwassenen 
en dat meisjes met risico’s worden geconfronteerd die verschillen van de gevaren voor 
jongens. Erover waken dat de kinderrechten gerespecteerd worden wat betreft het recht 
op informatie, vrijheid van vereniging, collectieve onderhandeling, participatie, non-
discriminatie, vertrouwelijkheid en bescherming tegen elke vorm van geweld op de 
werkvloer, fysiek of mentaal, en van elke vorm van straf door vernedering, intimidatie of 
seksueel geweld. 

De verbintenis van bedrijven inzake verdediging van de kinderrechten omvat volgende 
acties: 

c.  Samenwerking met overheden, sociale partners en andere instanties om het onderwijs 
te bevorderen en duurzame maatregelen te nemen tegen de oorzaken die aan de basis 
liggen van kinderarbeid.     

i. Samenwerken met andere ondernemingen, de betrokken gemeenschappen, 
kinderrechtenorganisaties, vakbonden en overheden om het onderwijs te bevorderen en 
duurzame oplossingen te vinden voor de basisoorzaken van kinderarbeid.

 
ii. Inspanningen op lokaal, nationaal en internationaal vlak aanmoedigen om kinderarbeid 

uit te bannen, onder andere door middel van sociale mobilisatie en sensibilisatie, 
alsook door programma’s voor de uitroeiing van kinderarbeid die in samenwerking met 
de leden van de plaatselijke gemeenschappen en de kinderen worden uitgedacht en 
opgezet. 

iii. Een partnerschap aangaan met andere ondernemingen, associaties binnen de sector en 
werkgeversorganisaties voor de uitwerking van een aanpak op sectoraal niveau om zo 
de kinderarbeid te verhelpen en bruggen te bouwen met de vakbonden, de gerechtelijke 
overheden, arbeidsinspecties en andere actoren.  
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iv. Een werkgroep of comité tegen kinderarbeid oprichten of eraan deelnemen binnen de 
afgevaardigde   lokale, regionale of nationale werkgeversorganisaties.

v. Een nationaal actieplan tegen kinderarbeid ondersteunen en uitvoeren in het kader van 
bepaalde belangrijke politieke of institutionele instrumenten in hun strijd tegen kinderarbeid 
op nationaal vlak. 

vi. Deelnemen aan programma’s die jongerenarbeid stimuleren, de ontwikkeling van 
competenties bevorderen en beroepsopleidingen voorzien voor jonge werknemers die de 
minimumleeftijd voor tewerkstelling hebben bereikt.  

vii. Trachten om de productie binnen de formele economie te houden en elke vorm van informele 
arbeidsmodaliteiten te vermijden waarbij men dreigt bij te dragen tot kinderarbeid.
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GOOd  
PRACTICE:  
Addressing the Root 
Causes of Child 
Labour
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“It is important that 
businesses work… 
to better understand 
human rights and 
the implications their 
actions have over 
people’s lives.”

Young people from Paraguay, 

Children’s Consultations for the 

Children’s Rights and Business 

Principles Initiative, 2011 

The corporate responsibility to respect includes respect for the rights in the 
International	Labour	Organization’s	Declaration	on	Fundamental	Principles	
and	Rights	at	Work.	Actions	for	all	business	include:	

a.	Eliminating	child	labour	
 Do not employ or use children in any type of child labour. Establish robust  

age-verification mechanisms as part of recruitment processes and ensure that 
these mechanisms are also used in the value chain. Be aware of the presence of 
all children in the workplace. In removing children from the workplace, measures 
to ensure protection of affected children, and, where appropriate, decent work for 
adult household members should be pursued. Do not put pressure on suppliers, 
contractors and subcontractors that are likely to result in abuses of children’s rights. 

b.	Preventing,	identifying	and	mitigating	harm	to	young	workers	and	 
protecting	them	from	work	that	is	prohibited	for	workers	under	18	years	
old or beyond their physical and psychological capacity  

 Prevent, identify and mitigate harm to young workers and protect them from 
work that is prohibited for workers under 18 years old or beyond their physical 
and psychological capacity. Protect children from hazardous work, which is likely 
to harm their health, safety and morals. Prevent and eliminate workplace hazards 
or remove children from such workplaces. Children in hazardous work should be 
removed immediately from the source of the hazard and protected against loss 
of income as a result of such interventions. Be mindful that children of working 
age may face different risks in the workplace than adults, and that girls may face 
different risks than boys. respect, in particular, children’s right to information, 
freedom of association, collective bargaining, participation, non-discrimination, 
privacy and protection from all forms of workplace violence – including physical, 
mental and other humiliating punishment, bullying and sexual abuse. 

The	corporate	commitment	to	support	includes:

c.	Working	with	governments,	social	partners	and	others	to	promote	 
education and sustainable solutions to the root causes of child labour

i. Work with business peers, communities, child rights organizations, trade unions and 
governments to promote children’s education and sustainable solutions to the root 
causes of child labour. 

ii. Support broader community, national and international efforts to eliminate child labour, 
including through social mobilization and awareness raising, and programmes to  
eradicate child labour that are designed and carried out in cooperation with local  
community members and children. 

iii. Work in partnership with other companies, sectoral associations and employers’  
organizations to develop an industry-wide approach to address child labour, and build 
bridges with trade unions, law enforcement authorities, labour inspectorates and others. 

A global home furnishings company has developed a comprehensive  
approach to preventing child labour in its supply chain. Suppliers are  
supported in implementing a corrective action plan if child labour is identified, 
which should take the child’s best interests into consideration, including age, 
family and social situation and level of education. The action plan  
emphasizes that responses should not merely move child labour from one 
supplier’s workplace to another, they should instead enable more viable and 
sustainable alternatives for the children involved. Since 2000, the company 
has developed long-term partnerships with child rights organizations to 
prevent and eliminate child labour in rural communities, including supporting 
large-scale programmes to create awareness and mobilize local communities 
around school enrolment drives and improved quality of education, aiming for 
both boys and girls to finalize their schooling. Another important  
component is the formation of self-help groups among rural women, helping 
them to enhance their economic, social and legal status by improving access 
to credit and income-generating opportunities. This helps to reduce the  
burden of debt that is one major reason families send their children to work. 

Contribute towards the elimination of 
child	labour,	including	in	all	business	 
activities and business relationships

ALL BUSINESS 
SHOULd 

iv. Establish or participate in a task force or committee on child labour in 
representative employers’ organizations at the local, state or national level. 

v. Support the development and implementation of a national action plan 
against child labour as part of key policy and institutional mechanisms to 
combat child labour at the national level. 

vi. Participate in programmes to promote youth employment, skills development 
and job training opportunities for young workers above the minimum age for 
employment. 

vii. Seek to concentrate production in the formal economy and avoid informal 
working arrangements that may contribute to child labour.

Een internationale onderneming uit de meubelsector heeft een wereldwijd systeem opgezet 
om kinderarbeid in de logistieke keten te vermijden. Als er kinderarbeid wordt vastgesteld, 
worden de leveranciers ertoe aangezet om een corrigerend actieplan in te voeren waarbij 
rekening moet worden gehouden met het belang van het kind, onder meer in functie van zijn 
leeftijd, zijn gezinssituatie, zijn sociale achtergrond en zijn opleidingsniveau. Het actieplan 
benadrukt het feit dat de aangebrachte oplossing niet eenvoudigweg een verschuiving mag 
zijn van de kinderarbeid van één leverancier naar een andere. Het moet de betrokken kinderen 
leefbaardere en duurzamere alternatieven aanbieden. Vanaf 2000 heeft de onderneming een 
systeem ingevoerd van partnerschap op lange termijn met kinderrechtenorganisaties om 
kinderarbeid in een landelijke omgeving te voorkomen en uit te bannen. Het bedrijf steunt 
in dit kader onder meer op grote schaal sensibilisatie- en mobilisatiecampagnes van de 
gemeenschappen rond scholarisatie en verbetering van de onderwijskwaliteit, zodat zowel 
jongens als meisjes hun leerprogramma kunnen afmaken. Ook werden er zelfhulpgroepen 
opgericht voor vrouwen in landelijke gebieden om hen te helpen hun economische, 
sociale en juridische positie te versterken door de toegang te verbeteren tot financiering en 
loontrekkende activiteiten. Hierdoor kunnen zij de schuldenlast verminderen, een van de 
hoofdredenen waarom gezinnen hun kinderen uit werken sturen. 

GOEDE 
PRAKTIJK:

De diepere oorzaken 
van kinderarbeid 
aanpakken
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“Betaal onze ouders 
correct zodat kinderen 
de school niet hoeven 
te verlaten.”

Jongen van 13 jaar in India,
“Children’s Participation in CSR”, 
2010, Save the Children.

De verantwoordelijkheid van bedrijven inzake respect omvat
volgende acties:

a.  Waardig werk aanbieden aan jonge werknemers 
 De rechten respecteren van kinderen die de minimumleeftijd voor tewerkstelling 

hebben bereikt. Sociaal overleg en rechten op het werk bevorderen, veilige 
arbeidsomstandigheden voorzien, jonge werknemers beveiligen tegen mishandeling en 
uitbuiting en hen toegang geven tot water en sanitair en hierbij rekening houden met de 
behoeften van zowel jongens als meisjes.

b.  Rekening houden met de kwetsbaarheid van jongeren die de minimumleeftijd voor 
tewerkstelling hebben bereikt 

i. Elk bedrijf moet op het hoogste niveau een strategische verbintenis aannemen en 
goedkeuren betreffende de rechten van kinderen en jonge werknemers. Het betreft onder 
meer hun recht op bescherming tegen geweld en mishandeling. Deze verbintenis moet 
kinderen die de minimumleeftijd hebben bereikt, beschermen voor gevaarlijke arbeid. Zo 
moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de beperking van de arbeidstijden, 
beperkingen betreffende gevaarlijk hoogtewerk en taken die moeten worden uitgevoerd 
met gevaarlijke machines, uitrustingen of instrumenten, het transport van zware lasten, 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen of processen, of nog andere bijzonder moeilijke 
arbeidsomstandigheden (nachtwerk of een taak waarvoor de jonge werknemer zich 
zonder geldige reden in een lokaal van de werkgever bevindt)9. De verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van deze strategische verbintenis moet in het beleid van de 
onderneming geïntegreerd worden en door het management worden verspreid, hoewel 
het bedrijf ervoor kan kiezen om een specifieke verantwoordelijkheid te delegeren zodat 
de uitvoering ervan kan worden verzekerd.

ii. Het ondernemingsbeleid over pesterijen en ongewenst gedrag moet bijzondere 
aandacht besteden aan de kwetsbaarheid van jonge werknemers. Het moet permanent 
worden toegepast en de werknemers of andere personen die zich in de bedrijfsruimten 
bevinden, moeten hierover worden ingelicht. De instrumenten om klacht in te dienen 
moeten efficiënt zijn en ook toegankelijk voor jonge werknemers. 

iii. De bedrijfsactiviteit kan van het management vereisen om bijzondere aandacht te 
besteden aan de bescherming van de rechten van jonge werknemers. Het kan ook de 
vakbonden en hun verkozenen ertoe aanzetten om hetzelfde te doen. De vakbonden 
kunnen beslissen om afgevaardigden/begeleiders van jonge werknemers te kiezen om 
hun arbeidsomstandigheden te volgen. Dit moet deel uitmaken van een onafhankelijke 
beslissing door de betrokken vakbond.

De verbintenis van bedrijven inzake verdediging van de kinderrechten omvat volgende 
acties: 

c.  Waardig werk aanbieden aan jonge werknemers 
 Aanbod van waardig werk aan jonge werknemers bevorderen, inclusief 

sociale bescherming, gezondheidsinformatie en – zorgen aangepast aan 
hun leeftijd. Kwaliteitsvol onderwijs, een gepaste beroepsopleiding, alsook 
ontwikkelingsprogramma’s voor voorziening in levensonderhoud zijn bijzonder 
belangrijk, naast de kans op eigen broodwinning.

9  Voor meer informatie, zie Aanbeveling van de Internationale Arbeidsorganisatie “A190 - Aanbeveling inzake de ergste vormen van kinderarbeid”, 1999, beschikbaar op  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/

convde.pl?R190
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d.  Waardige arbeidsomstandigheden voorzien die de werknemers, man of vrouw, 
ondersteunen in hun rol als ouder of zorgverlener

 Verder dan louter respect voor de wetgeving, moet men ook bijzondere aandacht besteden 
aan de arbeidsomstandigheden: een loon waarvan men kan leven, de duur en de flexibiliteit 
van de arbeidstijden, faciliteiten voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding 
geven, de noodzaak van ouderschapsverlof, hulp aan migranten- en seizoenarbeiders die 
ver van hun kinderen wonen, en een gemakkelijke toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang, 
gezondheidszorg en onderwijs voor alle personen ten laste. 

Een multinational uit het Verenigd Koninkrijk is een partnerschap aangegaan met een Chinese 
ngo (die zich inzet voor vrouwen) om hulp te kunnen bieden aan kinderen die van hun ouders 
gescheiden zijn. Het betreft migrantenarbeiders in 10 provincies van het land. Ongeveer 
600.000 gezinnen hebben hier baat bij. Het programma voorziet onder meer in de verdeling 
van ouder-kind telefoonkaarten, die men ‘liefdeskaarten’ noemt. Zo kan er een regelmatige 
communicatie verlopen tussen de migrantenarbeiders, hun kinderen en hun families. Het 
programma levert ook praktisch advies aan gezinnen en aan kinderen die thuis blijven terwijl 
hun ouders migreren naar de stedelijke gebieden in China om er te gaan werken. Volgens 
statistische gegevens worden er 58 miljoen kinderen in het land achtergelaten. Dit betreft 
30 procent van het totaal aantal kinderen die in China op het platteland leven. Meer dan 40 
miljoen onder hen zijn jonger dan 14 jaar. 

GOEDE 
PRAKTIJK:

Ondersteuning van 
migrantenarbeiders 
met kinderen 
die thuis zijn 
achtergebleven  
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“Pay our parents  
adequately so that 
children do not 
have to drop out of 
school.” 

13-year old boy from India, 

‘Children’s Participation in CSR’, 

2010, Save the Children.

The	corporate	responsibility	to	respect	includes:

a.	Providing	decent	work	for	young	workers
 respect the rights of children above the minimum age for work, and promote  

social dialogue and rights at work, provision of safe working conditions,  
protection from abuse and exploitation, and access to gender-appropriate water, 
sanitation and hygiene facilities.  

b.	Being	responsive	to	the	vulnerability	of	young	workers	above	the	 
minimum age for work

i.  all business should adopt and endorse, at the highest level, their policy  
commitment regarding the rights of children and of young workers, including 
their right to be protected from violence and abuse. The policy should protect 
children above the minimum age for regular work from hazardous work: it 
should consider, among other things, limits to hours of work; restrictions on 
work at dangerous heights, as well as work with dangerous machinery,  
equipment and tools; the transport of heavy loads; exposure to hazardous 
substances or processes, and difficult conditions such as work at night or 
work where the young worker is unreasonably confined to the premises of the 
employer.9 responsibility for implementing this policy must be mainstreamed 
and shared by management, although the business may choose to allocate 
specific managerial responsibility for supervising its implementation.

ii. Business policies on harassment should pay attention to the vulnerability of 
young workers. These policies should be enforced consistently and employees 
and others on company premises should receive training on them. grievance 
mechanisms should be effective and also accessible to young workers. 

iii. Business may require management and encourage trade unions and their 
elected representatives to pay special attention to protecting the rights of 
young workers. Trade unions may decide to elect young worker  
representatives/stewards to monitor working conditions of youth; this is a  
matter for the autonomous decision of the trade union concerned. 

The	corporate	commitment	to	support	includes:

c.	Providing	decent	work	for	young	workers
 Promote decent work opportunities for young workers, including age-appropriate 

social protection and health information and services. Quality education and  
relevant vocational training and livelihood development programmes are of  
particular importance, as is the opportunity to earn a living. 

GOOd  
PRACTICE:	 
Supporting migrant 
workers with  
distance parenting 

A multinational company based in the United Kingdom partnered with a 
Chinese women’s NGO in 2009 to provide assistance to the children left 
behind by migrant worker parents in 10 provinces of China. The initiative is 
expected to benefit around 600,000 families. Under the programme,  
parent-to-child telephone cards, known as ‘love cards’ are issued, to  
facilitate regular communication between migrant workers and their  
children and families. The programme also provides practical guidance 
to the families and children who are left at home while parents migrate 
from rural to urban China for work. Statistics show that there are 58 million 
children left behind within the country, which accounts for 30 per cent of 
the total number of children in rural China. More than 40 million of these 
children are less than 14 years old.

d.	Providing	decent	working	conditions	that	also	support	workers,	both	
women	and	men,	in	their	roles	as	parents	or	caregivers

 Beyond legal compliance, pay particular attention to working conditions such as 
the payment of a living wage, length and flexibility of working hours, provisions 
for pregnant and breastfeeding women, need for parental leave, supporting 
migrant and seasonal workers with distance parenting, and facilitating access to 
good quality childcare, health care and education for dependants. 

9 For further guidance, see International Labour organization ‘r190 Worst Forms of Child Labour recommendation’, 1999, available at  

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?r190

Provide	decent	work	for	young	workers,	
parents and caregivers

ALL BUSINESS 
SHOULd 
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4 BEDRIJVEN garanderen de bescherming en veiligheid 
van kinderen in al hun activiteiten 
en voorzieningen.
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“Elke daad van 
geweld tegenover een 
kind is voor ons een 
gewelddaad te veel.”  

Kinderen uit Centraal- en West-
Afrika, 2005 (VN-studie over geweld 
tegen kinderen)

De verantwoordelijkheid van bedrijven inzake respect omvat volgende acties:

a. Risico’s aanpakken m.b.t. de veiligheid en bescherming van kinderen – in het kader 
van de kinderrechten –, die zich voordoen in de lokalen of bij het personeel van de 
onderneming in het kader van haar activiteiten.

i. Zich ervan vergewissen dat de bedrijfslokalen niet worden gebruikt voor mishandeling, 
uitbuiting of het kwetsen van kinderen.

ii. Erop letten dat mogelijk gevaarlijke bedrijfsruimten geen bedreiging vormen voor de 
veiligheid van kinderen, tijdens of na de activiteiten. 

iii. Duidelijk uitleggen aan het personeel dat er een nultolerantie bestaat voor geweld, 
uitbuiting en mishandeling binnen elke activiteit van de onderneming, ook buiten de 
bedrijfslokalen. 

iv. De nodige maatregelen nemen indien zich een vermoeden voordoet van mogelijk 
geweld, uitbuiting of mishandeling.

v. Zich ervan vergewissen dat de jonge werknemers die de minimumleeftijd voor 
tewerkstelling hebben bereikt, voor gevaarlijk werk beschermd worden.  

De verbintenis van bedrijven inzake verdediging van de kinderrechten omvat volgende 
acties: 

b. Een gedragscode voor de bescherming van kinderen uitwerken en invoeren 
 Uitwerken van een gedragscode voor de bescherming van kinderen in het kader van de 

bedrijfsactiviteiten. Permanente bewustmaking en vorming van het personeel voorzien 
met betrekking tot deze gedragscode. Alle partijen die in het kader van een zakelijke 
relatie betrokken zijn bij de activiteiten, producten of diensten van de onderneming, 
aanbevelen een gedragscode voor de bescherming van kinderen uit te werken.
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Een internationaal bedrijf uit de reis- en hotelsector heeft een mondiale strategie ontwikkeld 
voor de strijd tegen en bewustmaking van seksuele uitbuiting en kinderhandel. Deze 
onderneming is lid van de Code (Gedragscode voor de toeristische en de reissector inzake 
de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting). In het kader van deze verbintenis 
eist de onderneming van al zijn leveranciers dat zij een juridisch bindende clausule in hun 
contract aanvaarden, die stelt dat zij geen enkele vorm van commerciële seksuele uitbuiting 
van kinderen zullen dulden. Een speciale vorming over de bescherming van kinderen maakt 
deel uit van de opleiding van hun werknemers. Sinds eind 2011 is het bedrijf begonnen met 
de publicatie van informatie, die elektronisch beschikbaar werd gesteld,  over de reiswegen 
vanuit de VS naar bepaalde bestemmingen waar een grote prevalentie bestaat inzake handel 
en seksuele uitbuiting van kinderen. Ook de reizigers beschikken over een gratis nummer dat 
ze kunnen bellen voor de melding van gevallen van seksuele uitbuiting of verdacht gedrag. 
Het bedrijf doet eveneens een inspanning om de diepere oorzaken van het probleem aan te 
pakken door partnerschappen aan te gaan met lokale organisaties tegen kinderhandel.

GOEDE 
PRAKTIJK:

Kinderen 
beschermen 
tegen uitbuiting
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GOOd  
PRACTICE:	 
Protecting Children 
from	Sexual	 
Exploitation
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“In our view,  
violence committed 
against a single child 
is one instance of 
violence too many.”

Children in West and Central 

Africa, 2005 (United Nations 

Study on Violence against 

Children)

The	corporate	responsibility	to	respect	includes:

a.		Addressing	safety	and	protection	risks	to	children’s	rights	posed	by	 
business facilities and staff in the course of business activities

i.  Ensure that company facilities are not used to abuse, exploit or harm children. 

ii. Ensure that potentially dangerous areas of company facilities do not pose a 
safety threat to children, during or outside business hours. 

iii. Make clear to staff that the business’s zero tolerance policy for violence, 
exploitation and abuse applies in all business activities, even when conducted 
away from business facilities. 

iv. Take appropriate action when concerns of possible violence, exploitation or 
abuse arise. 

v. Ensure that young workers above the minimum age for work are protected 
from hazardous work. 

The	corporate	commitment	to	support	includes:

b.		Developing	and	implementing	a	child	protection	code	of	conduct
 Develop a child protection code of conduct for business operations. Ensure 

awareness of and ongoing training on the code of conduct. recommend that a 
child protection code of conduct be developed by others linked to the business’s 
operations, products or services through a business relationship. A global hospitality and travel company has implemented a  

comprehensive strategy to combat and raise awareness about sexual 
exploitation and child trafficking. The company is a member of The Code 
(Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in 
Travel and Tourism). As part of their commitment, it requires all  
suppliers to agree to a legally binding clause in their contracts affirming 
their denouncement of the commercial sexual exploitation of children.  
Specialized child protection training has been integrated into employee 
training programmes. Since late 2011, the company began to issue  
special advisory notices on electronic travel itineraries issued in the U.S. to 
specific destinations with a high prevalence of child trafficking and sexual 
exploitation. Travellers are also provided with a dedicated hotline number 
to report any instances of sexual exploitation or suspicious behaviour. The 
company also works to address root causes of the problem through  
partnerships with community organizations working for the elimination of 
child trafficking.  

Ensure the protection and safety of  
children in all business activities and  
facilities 

ALL BUSINESS 
SHOULd 
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5 BEDRIJVEN garanderen dat al hun producten en diensten veilig zijn 
en stellen alles in het werk om de kinderrechten 
via deze te verdedigen.
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“Controleer niet alleen 
de verkoop, maar 
onderzoek ook wie de 
mensen zijn die uw 
producten gebruiken 
en doe een inspanning 
om te verhinderen dat 
winkels producten 
verkopen die 
schadelijk zijn voor 
kinderen”

Jongeren uit de Filipijnen, 
Children’s Consultations for the
Children’s Rights and Business
Principles Initiative, 2011

De verantwoordelijkheid van bedrijven inzake respect omvat volgende acties:

a. Zich ervan vergewissen dat het onderzoek en het uittesten van de producten en 
diensten die gebruikt of verbruikt worden door kinderen worden uitgevoerd volgens de 
overeenkomstige nationale en internationale normen.

b. Erop letten dat producten en diensten voor kinderen, of waarmee kinderen in aanraking 
kunnen komen, niet gevaarlijk zijn en geen mentale, morele of fysieke schade kunnen 
berokkenen. 

 
c. De toegang beperken tot producten en diensten die niet aan kinderen zijn aangepast 

of die voor hen schadelijk kunnen zijn, en erover waken dat deze ondernomen acties 
overeenstemmen met de internationale normen, betreffende o.a. de non-discriminatie, 
vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie. 

d. Alle zinnige maatregelen nemen om bij het aanbod van producten of diensten de 
discriminatie van ieder kind of van een groep kinderen uit te bannen. 

e. Trachten om het risico te voorzien of uit te bannen dat producten of diensten kunnen 
ingezet worden voor mishandeling, uitbuiting of het kwetsen van kinderen onder welke 
vorm dan ook. 

De verbintenis van bedrijven inzake verdediging van de kinderrechten omvat volgende 
acties: 

f. Maatregelen nemen voor een optimalisering van de toegang tot en de beschikbaarheid 
van producten en diensten die essentieel zijn voor de overleving en ontwikkeling van 
kinderen.  

g. Streven naar mogelijkheden om de kinderrechten te verdedigen via hun producten en 
diensten, alsook bij de distributie ervan. 
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Een Amerikaanse autoconstructeur heeft bij zijn onderzoeken bijzondere aandacht besteed 
aan kinderen. Het bedrijf focust op de veiligheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 
Een multidisciplinair team van pediaters, psychologen, statistici, epidemiologen en ingenieurs 
streven naar een beter begrip van de complexiteit rond preventie van verwondingen en 
trachten de wetenschappelijke gegevens te vertalen naar begrijpelijke, efficiënte toepassingen 
die het leven van kinderen kunnen redden. Deze onderneming erkent hiermee dat kinderen 
niet louter als kleine volwassenen mogen worden gezien en dat onderzoek naar preventie 
van kwetsuren bij volwassenen niet voor kinderen geldt. Daarom is het bedrijfsonderzoek 
gericht op de specifieke behoeften van kinderen en volwassenen. Zo zijn het bijvoorbeeld 
hoofdzakelijk kinderen die in voertuigen op de tweede of derde rij zitten: juist voor hen 
moeten autoconstructeurs hun veiligheidsvoorzieningen optimaliseren. 

GOEDE 
PRAKTIJK:

Focus op kinderen 
bij autoveiligheid

24  ❘  Children’s Rights and Business Principles 25  ❘  Children’s Rights and Business Principles
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GOOd  
PRACTICE:  
Focusing on  
children in auto 
safety

Monitor not only the 
sales, but find out 
who is  
consuming the  
product and make 
efforts to prevent 
stores from selling 
harmful products to 
children. 

Young People from the  

Philippines, Children’s  

Consultations for the Children’s 

Rights and Business Principles 

Initiative

The	corporate	responsibility	to	respect	includes:

a.	Ensuring	that	testing	and	research	of	products	and	services	likely	to	be	
used or consumed by children is conducted in line with relevant national 
and	international	standards.	

b.	Ensuring	that	products	and	services	for	children	or	to	which	children	may	
be	exposed	are	safe	and	do	not	cause	mental,	moral	or	physical	harm.	

c.	Restricting	access	to	products	and	services	that	are	not	suitable	for	 
children	or	that	may	cause	them	harm,	while	ensuring	that	all	such	 
actions	align	with	international	standards,	including	non-discrimination,	
freedom	of	expression	and	access	to	information.

d.	Taking	all	reasonable	steps	to	eliminate	discrimination	against	any	child	
or	group	of	children	in	the	provision	of	products	and	services.	

e.	Seeking	to	prevent	and	eliminate	the	risk	that	products	and	services	could	
be	used	to	abuse,	exploit	or	otherwise	harm	children	in	any	way.	

The	corporate	commitment	to	support	includes:	

f.	 Taking	steps	to	maximize	the	accessibility	and	availability	of	products	and	
services	that	are	essential	to	children’s	survival	and	development.

g.	Seeking	opportunities	to	support	children’s	rights	through	products	and	
services,	as	well	as	their	distribution.

An American car manufacturer has given an explicit focus to children in its 
research. The programme focuses solely on advancing the safety of  
children, youths and young adults. A multidisciplinary team of  
paediatricians, psychologists, statisticians, epidemiologists and engineers 
seeks to better understand the complexities of injury prevention and to 
translate science into comprehensive, effective interventions that save  
children’s lives. In doing so, the firm is recognizing that children are not 
just small adults, and that research on adult injury prevention cannot be 
applied to children. As a result, the programme focuses on the specific 
needs of children and teens. For example, children are the primary 
occupants of the second and third rows in vehicles, so automakers need to 
optimize safety restraints for them.

Ensure that products and services are 
safe,	and	seek	to	support	children’s	rights	
through them

ALL BUSINESS 
SHOULd 
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6 BEDRIJVEN respecteren de kinderrechten ook 
in hun marketing- en reclameactiviteiten.
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“We moeten zorgen 
voor een gezond en 
realistisch zelfbeeld. 
Volwassenen en 
adolescenten  moeten 
samenwerken om 
naast de waarde van 
schoonheid bij meisjes  
ook andere kwaliteiten 
dan de uiterlijke 
te appreciëren, 
zoals eerlijkheid, 
intelligentie, integriteit 
en vrijgevigheid.”

Een jong meisje van 16 jaar uit 
Jordanië, dat in de VS woont, 
State of the World’s Children, 2011

De verantwoordelijkheid van bedrijven inzake respect omvat volgende acties:

a. Ervoor zorgen dat de marketing en communicatie geen negatieve gevolgen hebben op 
de rechten van het kind.  

 Dit is van toepassing op alle pers- en communicatiemiddelen. De marketing mag 
discriminatie niet in de hand werken. Etikettering en informatie over producten moeten 
duidelijk, correct en volledig zijn, en ouders en kinderen de mogelijkheid geven om met 
kennis van zaken beslissingen te nemen. Om na te gaan of er voor de kinderrechten 
negatieve gevolgen zijn of zouden zijn, en om maatregelen te kunnen nemen voor een 
integratie en uitvoering van de conclusies, moet er rekening worden gehouden met het 
feit dat kinderen kwetsbaarder zijn voor manipulatie. Ook moet men bij het gebruik van 
onrealistische stereotiepe of seksueel getinte afbeeldingen van het lichaam het effect op 
kinderen in aanmerking nemen.

b. Voldoen aan de normen van goede bedrijfsvoering zoals beschreven door de 
Wereldgezondheidsorganisatie in zijn richtlijnen over marketing en gezondheid.10

 Zich onderwerpen aan de gedragsnormen voor bedrijven die zijn bepaald door de 
instrumenten van de Wereldgezondheidsorganisatie in alle landen. Daar waar de 
nationale wetgeving strengere normen oplegt, zal de onderneming die moeten volgen.  

De verbintenis van bedrijven inzake verdediging van de kinderrechten omvat volgende 
acties: 

c. Een marketingbeleid voeren dat sensibiliseert en kinderrechten, een positief zelfbeeld, 
een gezonde levensstijl en waarden van geweldloosheid promoot.

10  De instrumenten van de Wereldgezondheidsorganisatie die richtlijnen vastleggen over marketing en gezondheid  zijn: de WHO-code voor de marketing van vervangingsmiddelen voor moedermelk 

(1981) en de hierna volgende overeenkomstige resoluties van de Wereldgezondheidsorganisatie  (in verschillende landen werden nationale maatregelen genomen  om deze twee instrumenten in te 

voeren) ; het WHO-Kaderverdrag ter bestrijding van tabaksgebruik (2003); de aanbevelingen inzake het in de handel brengen van levensmiddelen en niet-alcoholhoudende dranken voor kinderen; en de 

wereldstrategie van de Wereldgezondheidsorganisatie die erop gericht is het schadelijke gebruik van alcohol terug te dringen (2010).
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Een Europees zeepmerk heeft van zijn marketingcampagne gebruik gemaakt om het publiek 
te sensibiliseren over het recht van kinderen om te spelen, hun mening te laten horen, 
kortom, hun recht om kind te zijn! Het spoort ouders ertoe aan het belang in te zien van 
ontdekking, spel, activiteiten en oefeningen als een essentieel onderdeel bij de ontwikkeling 
van kinderen. Deze elementen dragen bij tot een gezond en volwaardig bestaan, zelfs als het 
betekent dat kinderen zich vuil maken. Het merk heeft wereldwijd een serie reclamespots 
uitgezonden, die de waarde van het spel en een actieve levensstijl naar voor brachten.

GOEDE 
PRAKTIJK:

Het recht om te 
spelen en een actief 
leven te leiden onder 
de aandacht brengen
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GOOd  
PRACTICE:	 
Promoting the right 
to play and active 
lives

“We need to foster 
healthy, realistic  
self-images. Adults 
and adolescents 
must work together 
to highlight the  
existing beauty in 
girls as well as to 
celebrate other  
virtues that go  
beyond body image 
– such as honesty, 
intelligence, integrity 
and generosity”

A 16-year-old girl from Jordan, 

living in the United States. 

State of the World’s Children 

2011

The	corporate	responsibility	to	respect	includes:
 
a.		Ensuring	that	communications	and	marketing	do	not	have	an	adverse	

impact on children’s rights
 This applies to all media outlets and communication tools. Marketing should not 

reinforce discrimination. Product labelling and information should be clear,  
accurate and complete, and empower parents and children to make informed  
decisions. In assessing whether there is or may be an adverse impact on  
children’s rights and taking action to integrate and act upon the findings, consider 
factors such as: children’s greater susceptibility to manipulation, and the effects 
of using unrealistic or sexualized body images and stereotypes.

  
b.		Complying	with	the	standards	of	business	conduct	in	World	Health	 

Assembly instruments related to marketing health10

 Comply with the standards of business conduct in World Health assembly 
instruments related to marketing and health in all countries. Where national law 
prescribes a higher standard, business must follow that standard.

The	corporate	commitment	to	support	includes:

c.		Using	marketing	that	raises	awareness	of	and	promotes	children’s	rights,	
positive	self-esteem,	healthy	lifestyles	and	non-violent	values

A European laundry soap brand used its marketing campaign to also  
create awareness of children’s right to play, the right to express themselves 
– in short, the right to be a child! It encourages parents to see the value of 
exploration, play, activity and exercise as critical to children’s development 
and important for full and healthy lives, even if it means that children get 
dirty in the process. It has run a series of television commercials in  
countries all over the world emphasizing the value of play and active  
lifestyles.

10 World Health assembly instruments on marketing and health include: the International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (1981) and  

subsequent relevant World Health assembly resolutions (national measures have been adopted in many countries to give effect to both); the WHo  

Framework Convention on Tobacco Control (2003); Set of recommendations on the Marketing of Foods and Non-alcoholic Beverages to Children; and the 

World Health assembly’s global Strategy to reduce the Harmful Use of alcohol (2010).

Use marketing and advertising that  
respect and support children’s rights

ALL BUSINESS 
SHOULd 



28   I   Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven 29   I   Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven

7 BEDRIJVEN respecteren en verdedigen de kinderrechten 
als het gaat om milieu en het verwerven 
en gebruiken van land.
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Elk jaar sterven er 
ongeveer drie miljoen 
kinderen jonger dan 
vijf jaar aan ziekten 
die het gevolg zijn van 
milieurampen. 

Wereldgezondheidsorganisatie, 
Wereldactieplan voor de gezondheid 
van kinderen en het milieu  
(2010 - 2015)

De verantwoordelijkheid van bedrijven inzake respect omvat volgende acties:

a. De rechten van kinderen inzake milieu respecteren 

i. Bij de planning en uitvoering van een milieubeleid en het gebruik van middelen, erop 
toezien dat de werking van het bedrijf geen negatieve impact heeft op de kinderrechten, 
onder meer door toegebrachte schade aan het milieu of door een verminderde toegang 
tot de natuurlijke reserves.

  
ii. Ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen, hun gezinnen 

en de gemeenschappen in de noodplannen en bij het herstel van de gezondheid en het 
milieu, na schade veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten, ongevallen inbegrepen. 

b. Bij het verwerven en het gebruik van gronden voor bedrijfsdoeleinden, de rechten 
respecteren van kinderen, als integraal onderdeel van de mensenrechten.

i. Indien mogelijk, bij verwerving of gebruik van gronden voor commerciële doeleinden, 
de ontheemding van de getroffen gemeenschappen vermijden of zo beperkt mogelijk 
houden. Een ernstige en duidelijke raadpleging organiseren van de gemeenschappen 
die mogelijk betrokken zullen zijn, opdat de eventuele negatieve gevolgen voor de 
kinderrechten kunnen worden vastgesteld en verholpen. Ook de gemeenschappen 
kunnen dan actief deelnemen en bijdragen tot de besluitvorming over de onderwerpen 
die hen rechtstreeks aanbelangen. Het verkrijgen van een vrij en duidelijk 
voorafgaandelijk akkoord van de betrokken oorspronkelijke bevolking is verplicht voor 
elk project dat gevolgen heeft voor hun gemeenschap. Dit moet worden nagestreefd 
in alle gevallen waarbij een gemeenschap wordt getroffen door het gebruik of de 
verwerving van gronden door een onderneming. 

ii. De rechten van kinderen respecteren - vooral het recht op aangepast onderwijs, 
gezondheid, aangepaste voeding en levensstandaard, en participatie – bij de planning en 
uitvoering van hervestiging en bij het vaststellen van schadevergoedingen.

De verbintenis van bedrijven inzake verdediging van de kinderrechten omvat volgende 
acties: 

c. De kinderrechten verdedigen inzake het milieu waarin toekomstige generaties zullen 
leven en opgroeien. 

 Maatregelen nemen om geleidelijk aan de broeikasgasuitstoot afkomstig van 
bedrijfsactiviteiten te verminderen en duurzame bronnen te gebruiken. Erkennen dat 
deze acties en andere initiatieven om het milieu te verbeteren gevolgen zullen hebben 
voor toekomstige generaties. De mogelijkheden identificeren om een risico op een ramp 
te voorzien en te verminderen en de gemeenschappen ondersteunen bij hun zoektocht 
naar middelen die het hen mogelijk maken zich aan de klimaatsverandering aan te 
passen.
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Een grote Indische onderneming heeft erkend welke kostbare bijdragen scholen 
en leerlingen kunnen leveren. Geholpen door jongeren, ouders, leerkrachten en de 
gehele gemeenschap, konden zij overbodige energiekosten verminderen. Terwijl de 
energiebehoeften in India geleidelijk aan stijgen en energiebronnen snel schaars worden, 
heeft het bedrijf jongeren betrokken bij een initiatief om een eventuele verlammende 
energiecrisis te voorkomen. In 2007 heeft het een bewustmakingscampagne rond 
energiebesparing gelanceerd bij schoolkinderen in Mumbai. De onderneming gaf hen de 
middelen en mogelijkheden die ze nodig hadden om deze informatie door te geven aan hun 
ouders en onder hun gemeenschap te verspreiden. Dit initiatief heeft in het land een hele 
beweging tot stand gebracht: meer dan 250 scholen waren hierbij betrokken en meer dan 1 
miljoen burgers werden opgeleid. 

GOEDE 
PRAKTIJK:

Schoolkinderen
leren energie te 
besparen
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PRACTICE:  
Schoolchildren  
learn about energy 
conservation

©
 S

a
v

E
 T

H
E

 C
H

IL
D

r
E

N

Each year, around 
three million  
children under five 
years old die due to 
environment-related 
diseases. 

World Health Organization, 

Global Plan of Action for  

Children’s Health and the  

Environment (2010 - 2015)

The	corporate	responsibility	to	respect	includes:
 
a.		Respecting	children’s	rights	in	relationship	to	the	environment	

i. When planning and implementing environmental and resource-use  
strategies, ensure that business operations do not adversely affect children’s 
rights, including through damage to the environment or reducing access to 
natural resources. 

ii. Ensure the rights of children, their families and communities are addressed in 
contingency plans and remediation for environmental and health damage from 
business operations,  
including accidents. 

b.		Respecting	children’s	rights	as	an	integral	part	of	human	rights	 
considerations when acquiring or using land for business operations

i. Where possible, avoid or minimize displacement of communities affected 
by land acquisition or land use for business purposes. Engage in meaningful, 
informed consultation with potentially affected communities to ensure that any 
adverse impact on children’s rights is identified and addressed and that  
communities participate actively in and contribute to decision-making on  
matters that affect them directly. Seeking the free, prior and informed consent 
of indigenous peoples is specifically required for any project that affects their  
communities, and it is a desirable goal for any community impacted by a  
company’s use or acquisition of land. 

ii. respect children’s rights – especially their right to education, protection, 
health, adequate food and adequate standard of living and participation – when 
planning and carrying out resettlement and providing for compensation. 

The	corporate	commitment	to	support	includes:

c.	Supporting	children’s	rights	in	relationship	to	the	environment	where	 
future generations will live and grow
 Take measures to progressively reduce the emission of greenhouse gases from 

company operations and promote resource use that is sustainable. recognize 
that these actions and other initiatives to better the environment will impact  
future generations. Identify opportunities to prevent and mitigate disaster risk  
and support communities in finding ways to adapt to the consequences of  
climate change.

A leading Indian company recognized the valuable contributions that 
schools and schoolchildren – together with youth, parents, teachers,  
partners and the community at large – can make to help curb excess power 
usage. As the demand for power in India increases, and energy resources 
are being rapidly depleted, the company sought to involve youth in an  
initiative to avert a crippling power crisis. In 2007, it began raising  
awareness among school children in Mumbai about energy conservation 
issues and gave them the tools and skills they need to share this  
information with their families and communities. The initiative has grown 
to become a national movement involving more than 250 schools and  
educating more than 1 million citizens.

Respect and support children’s rights in 
relation to the environment and to land 
acquisition and use 

ALL BUSINESS 
SHOULd 
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8 BEDRIJVEN respecteren en verdedigen de kinderrechten 
bij veiligheidsmaatregelen.
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“Oorlog en politiek, het 
is een spel van en voor 
volwassenen, maar 
telkens opnieuw zijn 
het de kinderen die 
verliezen.”

Eliza Kantardzic, 17 jaar, Bosnië en 
Herzegovina, Vergadering van de 
VN-Veiligheidsraad over kinderen 
en gewapende conflicten, 2002 

De verantwoordelijkheid van bedrijven inzake respect omvat volgende acties:

a. De kinderrechten respecteren bij veiligheidsmaatregelen

i. Bij de uitwerking en invoering van veiligheidsmaatregelen, of deze nu worden 
uitgevoerd door publieke of private veiligheidsdiensten, een gepaste zorgvuldigheid 
inzake mensenrechten toepassen door een bijzondere aandacht te schenken aan de 
negatieve gevolgen voor de kinderrechten. 

ii. Erop letten dat het respect voor de kinderrechten expliciet worden vermeld in de 
veiligheidscontracten van het bedrijf.

iii. Geen kinderen aanwerven of tewerkstellen voor veiligheidsopdrachten, noch direct, noch 
indirect via publieke of private veiligheidsdiensten.

De verbintenis van bedrijven inzake verdediging van de kinderrechten omvat volgende 
acties: 

b. De kinderrechten verdedigen bij veiligheidsmaatregelen

 Elke onderneming wordt ertoe aangemoedigd om evolutieve ‘best practices’ toe 
te passen bij het beheer van veiligheidsdiensten geleverd door publieke of private 
veiligheidsinstanties. 
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De Voluntary Principles on Security and Human Rights (Vrijwillige principes inzake 
veiligheid en mensenrechten) uit 2002, zijn een initiatief van verscheidene overheden, ngo’s 
en bedrijven, en vormen bepaalde richtlijnen voor bedrijven uit de ontginningsindustrie 
en energiesector. Hiermee willen zij helpen om, binnen het kader van respect voor de 
mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de veiligheid van hun activiteiten te 
garanderen. De vrijwillige principes zijn de enige richtlijnen voor mensenrechten die 
specifiek zijn uitgewerkt voor bedrijven uit de olie-, gas- en mijnsector. Zij betreffen 
drie categorieën: risico-evaluatie, openbare veiligheid en privéveiligheid. De vrijwillige 
principes stellen het volgende: “de partijen die deelnemen, erkennen het belang van het 
wereldwijd bevorderen en beschermen van de mensenrechten, en van de constructieve rol 
die zakenmensen en de burgermaatschappij kunnen spelen - ngo’s, vakbonden en lokale 
gemeenschappen inbegrepen - door deze objectieven voorop te stellen.”

GOEDE 
PRAKTIJK:

Vrijwillige principes 
inzake veiligheid en 
mensenrechten
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PRACTICE:  
The	Voluntary	 
Principles on  
Security and  
Human Rights

“War and politics are 
always adult games, 
but children are 
al¬ways the losers.” 

Eliza Kantardzic, 17, Bosnia and 

Herzegovina, United Nations 

Security Council Meeting on 

Children and Armed Conflict, 

2002 

The	corporate	responsibility	to	respect	includes:
 
a.		Respecting	children’s	rights	in	security	arrangements

i.  When making and implementing security arrangements, whether with  
public or private security service providers, conduct human rights due 
diligence with particular attention to any adverse impact on the rights of 
children. 

ii. Ensure that respect for the rights of children is explicitly addressed in the  
business’s security contracts. 

iii. Do not recruit or use children in security arrangements either directly or 
through private or public security service providers. 

The	corporate	commitment	to	support	includes:

b.		Supporting	children’s	rights	in	security	arrangements
 all business is encouraged to apply evolving best practices in the  

management of security services provided by private contractors or public 
security forces. 

Established in 2000, the Voluntary Principles on Security and Human 
Rights – an initiative by governments, non-governmental organizations, 
and companies – provides guidance to business in the extractive and 
energy sectors on maintaining the safety and security of their operations 
within a framework that ensures respect for human rights and fundamental 
freedoms. The Voluntary Principles are the only human rights guidelines 
designed specifically for oil, gas and mining companies. They cover three 
categories: risk assessment, public security and private security. As stated 
in the Voluntary Principles: “The participants recognize the importance of 
the promotion and protection of human rights throughout the world and 
the constructive role business and civil society – including  
non-governmental organizations, labor/trade unions, and local  
communities – can play in advancing these goals.”

Respect and support children’s rights in 
security arrangements 

ALL BUSINESS 
SHOULd 
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9 BEDRIJVEN helpen kinderen in noodsituaties 
te beschermen.
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“Bedrijven moeten 
permanent aan 
noodsituaties 
denken en niet alleen 
wanneer ze zich reëel 
voordoen. Dit betekent 
dat bedrijven een 
programma moeten 
voorzien om de 
schade te beperken en 
te verzachten.”

Jongeren uit Brazilië, 
Children’s Consultations for the
Children’s Rights and Business
Principles Initiative

De verantwoordelijkheid van bedrijven inzake respect omvat volgende acties:

a.  De kinderrechten respecteren bij noodsituaties 
 Vermijden om in noodsituaties de schending van kinderrechten uit te lokken of ertoe 

bij te dragen. Erkennen dat de risico’s wat de mensenrechten betreft groter zijn in geval 
van gewapend conflict of andere noodsituaties en bijgevolg een gepaste zorgvuldigheid 
inzake mensenrechten toepassen. Rekening houden met het feit dat noodsituaties 
het risico op negatieve gevolgen voor de kinderrechten in aanzienlijke mate kunnen 
vergroten en dat bepaalde groepen kinderen kwetsbaarder kunnen zijn. Dit geldt onder 
andere voor kinderen met een handicap, ontheemde kinderen, migranten, kinderen 
gescheiden van hun familie of niet begeleide kinderen, en autochtone kinderen. 
Men moet eveneens rekening houden met het feit dat meisjes en jongens op een 
verschillende manier worden getroffen.

De verbintenis van bedrijven inzake verdediging van de kinderrechten omvat  
volgende acties: 

b.  De rechten van kinderen getroffen door noodsituaties verdedigen 

i. Kinderen bij wiens rechten door noodsituaties in gevaar zijn, helpen beschermen. 
Werknemers en leden van de gemeenschap bewust maken rond het probleem van hoger 
risico op geweld, mishandeling en uitbuiting van kinderen in die context.

ii. Indien nodig en gevraagd, én in overeenstemming met de ‘best practices’, de overheden 
en humanitaire organisaties steunen in hun tussenkomst bij noodsituaties. De 
steunmaatregelen moeten gebaseerd zijn op een geëvalueerde behoefte en ze moeten 
worden genomen met een mate van verantwoordelijkheid tegenover de getroffen 
bevolking. 

iii. Op een positieve manier bijdragen aan de vrede en aan duurzame ontwikkeling.11

11  Zie bijvoorbeeld de gezamenlijke publicatie van het VN Global Compact en de organisatie Principles for Responsible Investment (Principes voor verantwoord beleggen), ‘Guidance on Responsible 

Business in Conflict-Affected and High-Risk Areas: A Resource for Companies and Investors’, 2010. http://www.unglobalcompact.org/Issues/conflict_prevention/guidance_material.html
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Een internationaal consulting-bedrijf met een expertise op het vlak van projectmanagement 
is gaan samenwerken met een internationale organisatie om aan vluchtelingenkinderen 
educatieve middelen ter beschikking te stellen. 
Een van de belangrijkste initiatieven bij deze samenwerking was dat het bedrijf op basis 
van zijn competenties onderwijs kon voorzien voor 30.000 vluchtelingenkinderen in Tsjaad. 
Dankzij zijn managementexpertise heeft het bedrijf de internationale organisatie kunnen 
ondersteunen bij het ondernemen van tastbare acties. Het kon materiaal leveren en de 
organisatie voorzien van systemen zodat ze de gerealiseerde vooruitgang kon meten. Een 
grote uitdaging is het blijvende conflict en de instabiliteit op het terrein: zij bemoeilijken de 
uitvoering van de doorlopende educatieve programma’s. Het is ook moeilijk om de kinderen 
over voldoende tijd aangepast onderwijs aan te bieden. Vragenlijsten voor toetreding tot 
het programma zijn erop gericht om de belangrijkste problemen te detecteren die verband 
houden met de bescherming van kinderen. Zo kunnen deze gemakkelijker in dit initiatief 
worden opgenomen. Het consulting-bedrijf draagt eveneens bij door de publieke opinie 
bewust te maken van de situatie van vluchtelingen.

GOEDE 
PRAKTIJK:

Onderwijs voor 
vluchtelingenkinderen 
op basis van 
competenties 
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PRACTICE:	 
Skills-based 
education for 
refugee children

“Companies should 
think about  
emergencies all the 
time and not only 
when it happens. 
This means that 
companies should 
have a program to 
reduce and mitigate 
damage.” 

Young people in Brazil,  

Children’s Consultations for the 

Children’s Rights and Business 

Principles Initiative

The	corporate	responsibility	to	respect	includes:
 
a.		Respecting	children’s	rights	in	the	context	of	emergencies
 avoid causing or contributing to the infringement of children’s rights in the  

context of emergencies. recognize the heightened human rights risk in the  
context of armed conflict and other emergencies, and undertake human rights 
due diligence accordingly. Take into account that emergencies can significantly  
increase the risk of any adverse impact on children’s rights, and that certain 
groups of children may be more vulnerable, including children with disabilities, 
displaced, migrant, separated and unaccompanied children and indigenous  
children, and that girls and boys may be affected in different ways. 

The	corporate	commitment	to	support	includes:

b.	Supporting	the	rights	of	children	affected	by	emergencies
i.  Help protect children whose rights are affected by emergencies by raising 

awareness among workers and community members of the increased risks of 
violence, abuse and exploitation of children in such contexts. 

ii. Where needed and requested, and in accordance with best practices, support 
authorities and humanitarian agencies in emergency response. Support should 
be based on assessed need and within a framework of accountability to  
affected populations. 

iii. Make a positive contribution to sustainable peace and development.11

An international consulting company with project management expertise 
teamed up with an international organization to bring educational  
resources to refugee children. A major initiative in this collaboration has 
been the provision of skills-based education for approximately 30,000  
refugee children in eastern Chad. By bringing its management expertise, 
the business supported the international organisation in defining tangible  
actions, deliverables and metrics to highlight progress. A key challenge is 
that ongoing conflict and instability on the ground have made it difficult to 
establish sustained education programmes and provide children with an 
appropriate curriculum for a consistent period of time. Programme entry 
questionnaires seek to identify key child protection concerns to facilitate 
addressing them as part of the initiative. The company is also helping to 
raise public awareness on the situation of refugees. 

11 See for example, the joint United Nations global Compact - Principles for responsible Investment publication, ‘guidance on responsible Business in 

Conflict-affected and High-risk areas: a resource for Companies and Investors’, 2010.  

http://www.unglobalcompact.org/Issues/conflict_prevention/guidance_material.html

Help protect children affected by  
emergencies 

ALL BUSINESS 
SHOULd 



34   I   Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven 35   I   Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven

10 BEDRIJVEN versterken de inspanningen van de gemeenschap 
en de overheid bij de bescherming en implementatie 
van kinderrechten.

©
 U

N
IC

E
F/

N
Y

H
Q

19
99

-0
85

9/
LE

M
O

Y
N

E

“Samen zullen we 
aan een wereld 
bouwen waarin alle 
jongens en meisjes 
van hun kindertijd 
kunnen genieten, 
een tijd om te spelen 
en te leren, een tijd 
waarin ze geliefd, 
gerespecteerd en 
gekoesterd worden, 
waarbij hun rechten, 
zonder enige vorm 
van discriminatie, 
gewaardeerd 
en beschermd 
worden…” 

A World Fit for Children,
Algemene Vergadering van de VN, 
11 oktober 2002

De verantwoordelijkheid van bedrijven inzake respect omvat volgende acties:

a. De inspanningen van overheden om de kinderrechten te beschermen en toe te 
passen, niet ondermijnen. Erkennen dat het respect voor de wet en het hanteren van 
verantwoorde bedrijfspraktijken, zoals het betalen van belastingen om inkomsten te 
genereren, essentieel zijn voor overheden om hun verplichtingen na te komen inzake 
bescherming en toepassing van de kinderrechten. 

De verbintenis van bedrijven inzake verdediging van de kinderrechten omvat volgende 
acties: 

b. De inspanningen van overheden om de kinderrechten te beschermen en toe te passen, 
ondersteunen.

c. Programma’s voor strategische sociale investeringen opzetten ten voordele van kinderen. 
Deelnemen aan bestaande programma’s of sociale investeringsprogramma’s realiseren 
in samenwerking met overheden, de burgergemeenschap en de kinderen. Gezondheid, 
onderwijs, ontspanning, bescherming van het kind werden door de kinderen zelf en door 
kinderrechtenspecialisten aangeduid als enkele van de grootste prioriteiten. 
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Een grote internationale financiële instelling heeft zich geëngageerd om het 
onderwijs wereldwijd te verbeteren en om de inspanningen in het kader van de 
Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling te ondersteunen, opdat elk kind toegang zou 
krijgen tot kwaliteitsvol basisonderwijs. De werknemers staan aan de basis van het succes 
van dit programma. Sinds de lancering ervan in 2005, hebben de werknemers van deze 
instelling tijd en geld gespendeerd aan projecten die talrijke lokale initiatieven ten voordele 
van kinderen hebben gesteund. De financiële instelling draagt hiertoe bij door het bedrag 
van het ingezamelde geld van de werknemers te verdubbelen. Tot nu toe hebben deze 
inspanningen 13 miljoen dollar opgebracht ten voordele van educatieve projecten.

GOEDE 
PRAKTIJK:

Werknemers 
steunen het recht op 
onderwijs voor ieder 
kind. 
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PRACTICE:	 
Employees support 
every child’s right to 
education 

“Together we will 
build a world in 
which all girls and 
boys can enjoy  
childhood – a time of 
play and learning, in 
which they are loved, 
respected and  
cherished, their 
rights are promoted 
and protected,  
without  
discrimination of  
any kind…”

‘A World Fit for Children’, United 

Nations General Assembly, 11 

October 2002

The	corporate	responsibility	to	respect	includes:	

a.  Not undermining government efforts to protect and fulfil children’s rights
 recognize that respect for the rule of law and the use of responsible business 

practices, including the payment of taxes to generate revenues, are essential for 
governments to meet their obligations to protect and fulfil children’s rights. 

The	corporate	commitment	to	support	includes:

b. Supporting government efforts to protect and fulfil children’s rights.

c.  Considering undertaking strategic social investment programmes for children 
 Contribute to existing programmes or plan and implement social investment 

programmes in cooperation with governments, civil society and children. Health, 
education, recreation, child protection and raising awareness of  
children’s rights have been identified by children and child rights experts as priori-
ties for children. 

A leading global financial institution has committed to improving  
education on a global scale and to supporting efforts to achieve the  
Millennium Development Goals to ensure that every child has access to 
quality basic education. The employees are the cornerstone of the  
programme’s success. Since the launch in 2005, company employees have 
donated their time and money to projects for many local children’s  
initiatives. The financial institution contributes to their efforts by  
matching all donations. To date, these efforts have contributed  
US$13 million for education projects.

Reinforce community and government  
efforts to protect and fulfil children’s rights

ALL BUSINESS 
SHOULd 
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Samenvatting van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind

De tekst hieronder is een niet-officiële samenvatting van het Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind. De volledige versie van het verdrag en zijn facultatieve protocollen is beschikbaar op : http://
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

Preambule

De preambule herinnert aan de basisprincipes van de Verenigde Naties evenals aan specifieke 
bepalingen van sommige relevante mensenrechtenverdragen en verklaringen; herbevestigt het feit 
dat kinderen omwille van hun kwetsbaarheid nood hebben aan bijzondere zorg en bescherming; 
legt bijzondere nadruk op de primaire verantwoordelijkheid van het gezin voor de zorg voor en de 
bescherming van het kind, de noodzaak van wettelijke en andere bescherming voor het kind voor en 
na de geboorte, het belang van het respect voor de culturele waarden van de gemeenschap waarin 
het kind leeft, en de vitale rol van internationale samenwerking met het oog op de effectuering van 
de rechten van het kind.

Artikel 1
Definitie van het begrip kind - Elke persoon jonger dan 18, tenzij de meerderjarigheidsgrens volgens 
de wet vroeger valt.

Artikel 2
Non-discriminatie - Het principe dat alle rechten van toepassing zijn op alle kinderen zonder enige 
uitzondering en de verplichting van de Staat om kinderen tegen om het even welke vorm van 
discriminatie te beschermen.
De Staat mag geen enkel recht schenden en moet positieve acties ondernemen om alle rechten te 
bevorderen.

Artikel 3
Het belang van het kind - Alle acties met betrekking tot het kind dienen ten volle rekening te houden 
met zijn of haar belang.
De Staat is verplicht adequate zorgen te verlenen wanneer ouders of andere verantwoordelijken ter 
zake in gebreke blijven.

Artikel 4
De effectuering van rechten - De verplichting van de Staat om de rechten uit dit Verdrag in 
werkelijkheid om te zetten.

Artikel 5
De leiding door ouders en de groeiende capaciteiten van het kind - De plicht van de Staat tot respect 
voor de rechten en verantwoordelijkheden van ouders en de ruimere familie om het kind leiding te 
geven overeenkomstig zijn groeiende capaciteiten.

Artikel 6
Overleven en ontwikkelen - Het inherente recht op leven en de plicht van de Staat het overleven en 
de ontwikkeling van het kind te garanderen.

Artikel 7
Naam en nationaliteit - Het recht vanaf de geboorte een naam te hebben en een nationaliteit te 
verwerven.

Artikel 8
Behoud van identiteit - De verplichting van de Staat om de basale aspecten van de identiteit van het 
kind (naam, nationaliteit en familiebanden) te beschermen en, zo nodig, te herstellen.

Artikel 9
Van de ouders gescheiden worden - Het recht van het kind om met zijn/haar ouders samen te leven, 
tenzij geoordeeld wordt in overeenstemming met de toepasselijke procedures dat dit onverenigbaar 
is met zijn/haar belang;
Het recht van alle betrokken partijen om aan deze procedures deel te nemen;
Het recht om contact te onderhouden met beide ouders, wanneer het kind gescheiden leeft van één 
of beide ouders;
De plichten van de Staten in die gevallen waar een dergelijke scheiding het resultaat is van een actie 
door de Staat.

Artikel 10
Gezinshereniging - Het recht van kinderen en hun ouders om het even welk land te verlaten en 
hun eigen land terug binnen te komen met het oog op hereniging of om de ouder-kind relatie te 
onderhouden.

Artikel 11
Ongeoorloofde overbrenging en het niet doen terugkeren - De plicht van de Staat om te trachten 
kidnapping of het vasthouden van kinderen in het buitenland door een ouder of door derden te 
voorkomen of ongedaan te maken.

Artikel 12
De mening van het kind - Het recht van het kind om zijn mening te kennen te geven en het recht op 
het feit dat met deze mening rekening wordt gehouden in elke aangelegenheid of procedure die 
het kind betreft.

Artikel 13
Vrijheid van meningsuiting - Het kind heeft het recht informatie te verkrijgen of bekend te maken en 
zijn of haar mening uit te drukken, tenzij dit de rechten van anderen zou schenden.

Artikel 14
Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst - Het recht van het kind op vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, onderworpen aan de passende leiding van de ouders en aan de nationale 
wetten.

Artikel 15 
Vrijheid van vereniging - Het recht van kinderen met anderen samen te komen en verenigingen op 
te richten of er zich bij aan te sluiten, tenzij dit de rechten van anderen zou schenden.

Artikel 16
Bescherming van de privacy - Het recht te worden beschermd tegen inmenging in de privacy, het 
gezinsleven, de woning en de correspondentie, evenals tegen smaad en laster.

Artikel 17
Toegang tot passende informatie - De rol van de media inzake het verspreiden van informatie onder 
kinderen op een wijze die in overeenstemming is met het moreel welzijn, met wederzijdse kennis 
en begrip onder de volkeren en die de culturele achtergrond van het kind respecteert. De Staat dient 
maatregelen te treffen om dit aan te moedigen en om kinderen te beschermen tegen schadelijk 
materiaal.

Artikel 18
Verantwoordelijkheden van ouders - Het principe dat beide ouders gezamenlijk de eerste 
verantwoordelijken zijn voor de opvoeding van hun kinderen, en dat de Staat hen bij deze taak 
dient te ondersteunen.

Artikel 19
Bescherming tegen mishandeling en verwaarlozing - De verplichting van de Staat om kinderen 
te beschermen tegen elke vorm van mishandeling door ouders of door andere personen die 
verantwoordelijkheid dragen voor de zorg voor het kind, en om in verband hiermee preventieve 
maatregelen te nemen en behandelingsprogramma’s op te zetten.

Artikel 20
Bescherming van kinderen buiten hun gezin - De plicht van de Staat om kinderen die niet in hun 
gezinsmilieu kunnen leven bijzondere bescherming te bieden en om er voor te zorgen dat voor hen 
beroep kan gedaan worden op gepaste alternatieve gezinsopvang of op plaatsing in een instelling. 
Daarbij dient rekening te worden gehouden met de culturele achtergrond van het kind.

Artikel 21
Adoptie - In landen waar adoptie wordt erkend en/of toegestaan mag het enkel worden toegepast 
in het belang van het kind, met alle noodzakelijke waarborgen voor het kind en mits goedkeuring 
door de bevoegde overheden.
Interlandelijke adoptie kan worden overwogen nadat de mogelijkheden in het land van oorsprong 
van het kind zijn uitgeput. Ook in het geval van interlandelijke adoptie dienen alle noodzakelijke 
waarborgen te worden gerespecteerd.

Artikel 22
Vluchtelingenkinderen - Kinderen die als vluchteling worden beschouwd of die de status van 
vluchteling hebben aangevraagd dienen een bijzondere bescherming te genieten. De Staat heeft de 
plicht samen te werken met bevoegde instanties die een dergelijke bescherming en bijstand bieden.

Artikel 23
Gehandicapte kinderen - Het recht van gehandicapte kinderen op bijzondere zorg, onderwijs 
en training, bedoeld om hen te helpen de grootst mogelijke zelfstandigheid te bereiken en een 
volwaardig en actief leven te leiden in de samenleving.
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Artikel 24
Gezondheid en gezondheidszorg - Het recht op de hoogst mogelijke graad van gezondheid en 
het recht op toegang tot gezondheidszorg en medische voorzieningen met bijzondere nadruk op 
eerstelijnsgezondheidszorg en preventieve gezondheidszorg, op gezondheidsvoorlichting en 
-educatie en op de vermindering van de kindersterfte. De verplichting van de Staat om te werken 
in de richting van het uitbannen van schadelijke traditionele praktijken. De nood aan internationale 
samenwerking met het oog op het realiseren van dit recht wordt beklemtoond.

Artikel 25
Periodieke herziening van een plaatsing - Het recht van het kind, dat ter verzorging, bescherming 
of behandeling door de Staat geplaatst is, op een regelmatige evaluatie van alle aspecten ervan.

Artikel 26 
Sociale zekerheid - Het recht van kinderen om van sociale zekerheid te genieten.

Artikel 27
Levensstandaard - Het recht van kinderen om een passende levensstandaard te genieten, de 
primaire verantwoordelijkheid van de ouders hiervoor en de plicht van de Staat om er voor te 
zorgen dat deze verantwoordelijkheid kan opgenomen worden en ook opgenomen wordt, zo nodig 
door het innen van onderhoudsgeld.

Artikel 28
Onderwijs - Het recht van het kind op onderwijs en de plicht van de Staat er voor te zorgen dat 
tenminste lager onderwijs gratis en verplicht is. De discipline op school moet gehandhaafd 
worden op een wijze die de menselijke waardigheid van het kind weerspiegelt. De noodzaak van 
internationale samenwerking met het oog op
het realiseren van dit recht wordt benadrukt.

Artikel 29
Doel van het onderwijs - De erkenning door de Staat dat het onderwijs dient gericht te zijn op de 
ontplooiing van de persoonlijkheid en de talenten van het kind en op de voorbereiding van het 
kind op een actief leven als volwassene. Het onderwijs moet ook gericht zijn op het bevorderen van 
respect voor de grondrechten van de mens en op het ontwikkelen van respect voor de culturele en 
nationale waarden van het kind zelf en van anderen.

Artikel 30
Kinderen van minderheden of de oorspronkelijke bevolking - Het recht van kinderen van 
minderheidsgroepen en de oorspronkelijke bevolking hun eigen cultuur en godsdienst te beleven 
en hun eigen taal te gebruiken.

Artikel 31
Vrije tijd, ontspanning en culturele activiteiten - Het recht van het kind op vrije tijd, spel en deelname 
aan culturele en artistieke activiteiten.

Artikel 32
Kinderarbeid - De plicht van de Staat om kinderen te beschermen tegen tewerkstelling in 
werkzaamheden die een bedreiging vormen voor hun gezondheid, opvoeding en ontwikkeling, 
om minimumleeftijden voor toegang tot tewerkstelstelling voor te schrijven en om de 
arbeidsomstandigheden te reglementeren.

Artikel 33
Drugmisbruik - Het recht van het kind te worden beschermd tegen het gebruik van narcotica en 
psychotrope drugs en tegen betrokkenheid bij hun productie of distributie.

Artikel 34
Seksuele uitbuiting - Het recht van het kind te worden beschermd tegen seksuele uitbuiting en 
seksueel misbruik, met inbegrip van prostitutie en betrokkenheid bij pornografie.

Artikel 35
Verkoop, handel en ontvoering - De plicht van de Staat al het mogelijke te doen om verkoop,
handel en ontvoering van kinderen te voorkomen.

Artikel 36
Andere vormen van exploitatie - Het recht van het kind op bescherming tegen alle vormen van 
uitbuiting die niet vermeld zijn in de artikelen 32, 33, 34 en 35.

Artikel 37
Foltering en vrijheidsberoving - Het verbod op foltering, wrede behandeling of bestraffing, 
doodstraf, levenslange gevangenisstraf en onwettige gevangen of vrijheidsberoving. De principes 
van gepaste behandeling, scheiding van volwassen gedetineerden, contact met de familie en 
toegang tot rechtshulp en andere bijstand.

Artikel 38
Gewapende conflicten - De plicht van de Staat om de op kinderen van toepassing zijnde regels van 
humanitair recht te respecteren en te doen respecteren. Het principe dat geen enkel kind beneden 
de leeftijd van 15 jaar direct betrokken mag worden bij vijandelijkheden of in het leger mag ingelijfd 
worden, en dat alle kinderen die slachtoffer zijn van gewapende conflicten moeten kunnen genieten 
van bescherming en verzorging.

Artikel 39
Zorg voor herintegratie - De plicht van de Staat ervoor te zorgen dat kinderen die het slachtoffer 
geweest zijn van gewapende conflicten, foltering, verwaarlozing, mishandeling of uitbuiting, een 
aangepaste behandeling krijgen met het oog op hun herstel en hun herintegratie in de maatschappij.

Artikel 40
Aanpak van jeugdmisdadigheid - Het recht van kinderen, die worden verdacht van of veroordeeld 
wegens het plegen van een misdrijf, op respect voor hun mensenrechten en, in het bijzonder, op het 
genot van alle aspecten van een eerlijke rechtspleging, met inbegrip van rechtsbijstand en andere 
bijstand bij de voorbereiding en het voeren van zijn verdediging. Het principe dat het gebruik van 
gerechtelijke procedures en van plaatsing in een inrichting moeten worden vermeden telkens 
wanneer dit mogelijk en passend is.

Artikel 41
Eerbied voor bestaande regels - Het principe dat, indien er in de nationale regelgeving of andere 
van toepassing zijnde internationale regels strengere normen gelden dan in het Verdrag, het de 
strengste norm is die geldt.

Artikel 42-54
Uitvoering en inwerkingtreding - De bepalingen van de artikelen 42 tot 54 behandelen het volgende:
(i)  de plicht van de Staat om de rechten uit dit Verdrag ruime bekendheid te geven bij volwassenen 

en kinderen.
(ii)  de installatie van een Comité voor de Rechten van het Kind, bestaande uit achttien experten, dat 

de rapporten moet behandelen die de Staten die partij zijn bij het Verdrag moeten indienen twee 
jaar nadat zij het Verdrag ratificeerden, en vervolgens elke vijf jaar. Het Verdrag treedt in werking 
nadat 20 landen het hebben geratificeerd. Vanaf dan vat ook het Comité zijn werkzaamheden 
aan.

(iii) Staten die partij zijn moeten hun rapporten op ruime schaal bekend maken bij het publiek.
(iv) het Comité kan voorstellen dat gespecialiseerde studies worden uitgevoerd betreffende 

specifieke thema’s die betrekking hebben op de rechten van het kind, en kan zijn bedenkingen 
formuleren ten aanzien van elke Staat die partij is en ten aanzien van de Algemene Vergadering 
van de VN.

(v) Met het oog op het bevorderen van een effectieve toepassing van dit Verdrag en om 
internationale samenwerking aan te moedigen, kunnen de gespecialiseerde organisaties (zoals 
de Internationale Arbeidsorganisatie IAO, de Wereldgezondheidsorganisatie, UNESCO en het 
Kinderfonds (UNICEF) van de Verenigde Naties de bijeenkomsten van het Comité bijwonen. 
Samen met om het even welke andere als competent erkende organisatie, met inbegrip van 
Ngo’s die een consultatieve status bij de Verenigde Naties hebben, en met andere VN-organen, 
zoals de Commissie Mensenrechten, kunnen ze het Comité relevante informatie verstrekken of 
om advies worden gevraagd betreffende een optimale toepassing van het Verdrag.
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“We are not the sources of problems; we are the resources that are needed to  
solve them. We are not expenses; we are investments. We are not just young  
people; we are people and citizens of this world.”

From ‘A World Fit for Us’, Message from the Children’s Forum, 5-7 May 2002, United Nations Special Session on Children. 

Children in Fact

•	 There	are	2.2	billion	children	under	18	years	old	in	the	world	-	this	is	almost	one		
	 third	of	the	world’s	population.	

•	 Adolescents,	age	10-19,	represent	18	per	cent	of	the	total	population.	

•	 1	billion	children	are	deprived	of	one	or	more	services	essential	to	survival	 
	 and	development.	

•	 2	million	children	under	age	15	worldwide	are	living	with	HIV.	

•	 215	million	children	are	engaged	in	child	labour.	

•	 101	million	children	are	not	attending	primary	school.	

•	 51	million	children	are	unregistered	at	birth.	

For	more	statistics	on	children,	see	http://www.childinfo.org/index.html

Meet their responsibility to respect children’s 
rights and commit to supporting the human 
rights of children

Contribute to the elimination of child labour, 
including in all business activities and business 
relationships

Provide decent work for young	workers,	 
parents and caregivers

Ensure the protection and safety of children 
in all business activities and facilities

Ensure that products and services are safe, 
and seek to support children’s rights through 
them

Use marketing and advertising that respect 
and support children’s rights

respect and support children’s rights in relation 
to the environment and to land acquisition  
and use

respect and support children’s rights in  
security arrangements

Help protect children affected by emergencies

reinforce community and government  
efforts to protect and fulfil children’s rights

ALL  
BUSINESS 

SHOULd 


BEDRIJVEN

komen hun verantwoordelijkheden na om kinderrechten te 
respecteren en verbinden zich tot het ondersteunen van 
de mensenrechten van kinderen.

dragen bij aan het uitbannen van kinderarbeid bij alle 
activiteiten van de onderneming en in al hun zakelijke 
relaties.

bieden waardig werk aan jonge werknemers, 
ouders en zorgverleners.

garanderen de bescherming en veiligheid van kinderen 
in al hun activiteiten en voorzieningen.

garanderen dat al hun producten en diensten veilig zijn 
en stellen alles in het werk om de kinderrechten via deze 
te verdedigen.

respecteren de kinderrechten ook in hun 
marketing- en reclameactiviteiten.

respecteren en verdedigen de kinderrechten als het gaat 
om milieu en het verwerven en gebruiken van land

respecteren en verdedigen de kinderrechten bij 
veiligheidsmaatregelen.

helpen kinderen in noodsituaties te beschermen.

versterken de inspanningen van de gemeenschap 
en de overheid bij de bescherming en realisatie 
van kinderrechten.


