Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een
mededelingsprocedure
De staten die partij zijn bij dit Protocol,
Overwegende dat, overeenkomstig de in het Handvest van de Verenigde Naties vervatte
beginselen, de inherente waardigheid en de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle
leden van de mensheid worden erkend als de grondvesten van vrijheid, gerechtigheid en
vrede in de wereld,
Er nota van nemend dat de Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake de Rechten van het
Kind (hierna “het Verdrag” genoemd) de in het Verdrag voor ieder kind onder hun
rechtsbevoegdheid beschreven rechten erkennen, zonder discriminatie van welke aard ook,
ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale,
etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, handicap, geboorte of andere
omstandigheid van het kind of van zijn (of haar) ouder of wettige voogd,
Opnieuw het universele en ondeelbare karakter bevestigend van, alsmede de onderlinge
afhankelijkheid en de nauwe samenhang tussen, alle mensenrechten en fundamentele
vrijheden,
Opnieuw de status van het kind bevestigend als een drager van rechten en als mens met
waardigheid en zich ontwikkelende capaciteiten,
Erkennend dat kinderen door hun bijzondere en afhankelijke status ernstige moeilijkheden
kunnen ondervinden om tegen schending van hun rechten verhaal uit te oefenen,
Overwegende dat dit Protocol de nationale en regionale mechanismen die kinderen de
mogelijkheid geven om schending van hun rechten aan te klagen, zal versterken en aanvullen,
Erkennend dat de belangen van het kind de eerste overweging moeten vormen bij het
uitoefenen van verhaal voor schending van de rechten van het kind, en dat hierbij rekening
moet worden gehouden met de noodzakelijke kindgevoelige procedures op alle niveaus,
Ter aanmoediging van de staten die partij zijn passende nationale mechanismen uit te werken
om een kind van wie de rechten werden geschonden toegang te geven tot doeltreffende
beroepsmogelijkheden op nationaal niveau,
Herinnerend aan de belangrijke rol die nationale mensenrechtenorganisaties en andere
relevante gespecialiseerde organisaties die als taak hebben de rechten van het kind te
bevorderen en te beschermen, ter zake kunnen vervullen,
Overwegende dat ter versterking en aanvulling van bedoelde nationale mechanismen en ter
bevordering van de uitvoering van het Verdrag en, in voorkomend geval, van het Facultatief
protocol bij het Verdrag inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en
kinderpornografie en het Facultatief protocol bij het Verdrag inzake de deelname van
kinderen aan gewapende conflicten, het passend is het Comité voor de Rechten van het Kind
(hierna te noemen “het Comité”) de mogelijkheid te geven om de taken uit te oefenen waarin
dit Protocol voorziet,

Zijn het volgende overeengekomen:
Deel I
Algemene bepalingen
Artikel 1
Bevoegdheid van het Comité inzake de Rechten van het Kind
1. Een staat die partij is bij dit Protocol erkent de bevoegdheid van het Comité zoals
vastgelegd in dit Protocol.
2. Het Comité oefent zijn bevoegdheid niet uit ten aanzien van een staat die partij is bij dit
Protocol voor zaken die te maken hebben met een schending van de rechten die zijn
vastgelegd in een overeenkomst waarbij voornoemde staat geen partij is.
3. Het Comité verklaart een mededeling onontvankelijk wanneer ze betrekking heeft op een
staat die geen partij is bij dit Protocol.
Artikel 2
Algemene beginselen betreffende de taken van het Comité
Bij het uitoefenen van de taken die op grond van dit Protocol aan het Comité worden
toegewezen, zal het Comité zich laten leiden door het beginsel inzake de belangen van het
kind. Het zal ook oog hebben voor de rechten en de meningen van het kind, waarbij passend
belang wordt gehecht aan de mening van het kind in overeenstemming met zijn leeftijd en
rijpheid.
Artikel 3
Procedureregels
1. Het Comité hecht zijn goedkeuring aan de procedureregels die moeten worden gevolgd bij
de uitvoering van de taken die op grond van dit Protocol aan het Comité worden toegewezen.
Het Comité zal zich daarbij dan ook specifiek laten leiden door artikel 2 van dit Protocol om
kindgevoelige procedures te garanderen.
2. Het Comité bouwt in zijn procedureregels een aantal waarborgen in om te voorkomen dat
het kind gemanipuleerd wordt door personen die namens het kind optreden. Het Comité kan
ook weigeren een mededeling te onderzoeken wanneer het van mening is dat dit niet in het
belang is van het kind.
Artikel 4
Beschermende maatregelen
1. Een staat die partij is doet het nodige om zeker te stellen dat personen onder zijn
bevoegdheid niet het voorwerp zijn van schendingen van de mensenrechten, mishandeling of
intimidatie als gevolg van mededelingen of van de samenwerking met het Comité op basis
van dit Protocol.
2. De identiteit van de betrokken persoon of groep van personen wordt niet openbaar gemaakt
zonder dat de persoon of de groep personen hiervoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft
gegeven.
Deel II
Mededelingsprocedure
Artikel 5
Individuele mededelingen
1. Er kunnen aan het Comité mededelingen worden gedaan door personen of groepen van
personen onder de rechtsmacht van een staat die partij is, die stellen het slachtoffer te zijn van
schending door die staat van de rechten die worden genoemd in een van de volgende akten:

(a) Het Verdrag;
(b) Het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie
en kinderpornografie;
(c) Het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de deelname van kinderen aan gewapende
conflicten.
2. Personen of een groep van personen namens wie aan het Comité een mededeling wordt
gedaan, moeten hiervoor hun toestemming geven, tenzij de persoon die de mededeling doet
kan rechtvaardigen dat hij namens deze personen of groep van personen zonder hun
toestemming optreedt.
Artikel 6
Voorlopige maatregelen
1. Na ontvangst van een mededeling en voor een beslissing ten gronde is getroffen, kan het
Comité te allen tijde een dringend verzoek richten tot de betrokken staat die partij is om de
nodige voorlopige maatregelen te treffen teneinde mogelijk onherstelbare schade voor het
(de) slachtoffer(s) van de vermeende schending te voorkomen.
2. Wanneer het Comité gebruik maakt van zijn bevoegdheid overeenkomstig lid 1 van dit
artikel, houdt dat niet in dat de mededeling als ontvankelijk of gegrond wordt beschouwd.
Artikel 7
Ontvankelijkheid
Het Comité beschouwt een mededeling als onontvankelijk wanneer:
(a) de mededeling anoniem is;
(b) de mededeling niet schriftelijk is;
(c) de mededeling misbruik inhoudt van het recht om dergelijke mededelingen te doen of
onverenigbaar is met de bepalingen van het Verdrag en de facultatieve protocollen bij het
Verdrag;
(d) dezelfde aangelegenheid reeds door het Comité werd onderzocht, dan wel in het kader
van een andere internationale onderzoeks- of beslechtingsprocedure werd of wordt
onderzocht;
(e) niet alle beschikbare nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Uitzonderingen op deze regel
zijn mogelijk wanneer de toepassing van de rechtsmiddelen onredelijk lang op zich laat
wachten of waarschijnlijk geen effectief herstel zal opleveren;
(f) de mededeling duidelijk ongegrond is of onvoldoende is gestaafd;
(g) de feiten waarop de mededeling betrekking heeft zich hebben voorgedaan vóór de
inwerkingtreding van dit protocol voor de betrokken staat die partij is, tenzij deze feiten na
die datum voortduurden;
(h) de mededeling niet wordt toegezonden binnen een jaar nadat alle beschikbare nationale
rechtsmiddelen zijn uitgeput, tenzij degene die de mededeling doet kan aantonen dat het niet
mogelijk was de mededeling binnen dat tijdsbestek te doen.
Artikel 8
Kennisgeving van de mededeling
1. Tenzij het Comité een mededeling onontvankelijk verklaart zonder zich daarvoor tot de
betrokken staat die partij is te wenden, brengt het Comité alle toegezonden mededelingen zo
snel mogelijk op vertrouwelijke wijze ter kennis van de betrokken staat die partij is.
2. De staat die partij is stuurt het Comité schriftelijke toelichtingen of verklaringen waarin hij
nadere uitleg verschaft over de zaak en, in voorkomend geval, over de eventueel getroffen
maatregel. Dit gebeurt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden.

Artikel 9
Minnelijke schikking
1. Het Comité biedt de betrokken partijen zijn goede diensten aan om tot een minnelijke
schikking te komen op basis van de inachtneming van de verplichtingen zoals vastgelegd in
het Verdrag en de bijbehorende Facultatieve Protocollen.
2. Een overeenkomst op basis van een minnelijke schikking die werd bereikt onder auspiciën
van het Comité maakt een einde aan het onderzoek van de mededeling in toepassing van dit
Protocol.
Artikel 10
Onderzoek van mededelingen
1. Het Comité onderzoekt de op basis van dit Protocol gedane mededelingen zo snel mogelijk
in het licht van de toegezonden documentatie, op voorwaarde dat alle betrokken partijen in
het bezit werden gesteld van deze documentatie.
2. Het Comité komt achter gesloten deuren bijeen om de mededelingen die op basis van dit
Protocol werden toegezonden, te onderzoeken.
3. Wanneer het Comité om voorlopige maatregelen heeft verzocht, zal het het onderzoek van
de mededeling zo snel mogelijk afhandelen.
4. Om mededelingen van vermeende schendingen van economische, sociale of culturele
rechten te onderzoeken, onderzoekt het Comité of de stappen die de staat die partij is op basis
van artikel 4 van het Verdrag heeft genomen, redelijk zijn. Het Comité houdt daarbij voor
ogen dat de staat die partij is een aantal beleidsmaatregelen kan nemen voor de
tenuitvoerlegging van de economische, sociale en culturele rechten waarin het Verdrag
voorziet.
5. Na een mededeling te hebben onderzocht, stelt het Comité de betrokken partijen
onverwijld in kennis van zijn standpunten en formuleert het, in voorkomend geval, een aantal
aanbevelingen.
Artikel 11
Opvolging
1. De staat die partij is schenkt de nodige aandacht aan de standpunten en, in voorkomend
geval, de aanbevelingen van het Comité en stuurt het een schriftelijk antwoord met meer
uitleg over de stappen die hij heeft ondernomen en overwogen in het licht van de standpunten
en aanbevelingen van het Comité. De staat die partij is stuurt zo snel mogelijk en uiterlijk
binnen zes maanden een antwoord.
2. Het Comité kan de staat die partij is om nadere toelichting verzoeken over de maatregelen
die hij als antwoord op de standpunten en aanbevelingen van het Comité heeft genomen of, in
voorkomend geval, over de tenuitvoerlegging van een overeenkomst op basis van een
minnelijke schikking. Naar gelang van de voorkeur van het Comité kan het de staat die partij
is ook verzoeken hierover toelichting te verschaffen in de opeenvolgende rapporten die de
staat die partij is moet overleggen op basis van artikel 44 van het Verdrag, artikel 12 van het
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en
kinderpornografie of artikel 8 van het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de
deelname van kinderen aan gewapende conflicten, indien van toepassing.
Artikel 12
Interstatelijke mededelingen
1. Een staat die partij is bij dit Protocol kan op eender welk tijdstip verklaren dat hij de
bevoegdheid erkent van het Comité om een mededeling in ontvangst te nemen en te
onderzoeke , waarin een staat die partij is verklaart dat een andere staat die partij is de

verplichtingen niet nakomt die zijn vastgelegd in een van de volgende akten waarbij de staat
partij is:
(a) het Verdrag;
(b) het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie
en kinderpornografie
(c) het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de deelname van kinderen aan gewapende
conflicten.
2. Het Comité neemt geen mededelingen in ontvangst betreffende een staat die partij is die
niet een zodanige verklaring heeft afgelegd dan wel mededelingen van een staat die partij is
en die niet een zodanige verklaring heeft afgelegd.
3. Het Comité zal aan de betrokken staten die partij zijn zijn goede diensten aanbieden om ter
zake een minnelijke schikking te treffen, met inachtneming van de verplichtingen die in het
Verdrag en de bijbehorende Facultatieve Protocollen zijn vastgelegd.
4. De staten die partij zijn leggen een verklaring in de zin van het 1e lid van dit artikel neer bij
de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die een afschrift van deze verklaring naar de
andere staten die partij zijn zendt. Een staat die partij is kan de Secretaris-generaal er op
eender welk tijdstip van in kennis stellen dat de verklaring wordt ingetrokken. De intrekking
van de verklaring betekent niet dat zal worden geraakt aan het onderzoek van een zaak die het
voorwerp is van een mededeling die eerder op basis van dit artikel werd toegezonden; zodra
de Secretaris-generaal kennis heeft genomen van de intrekking van de verklaring worden op
basis van dit artikel geen verdere mededelingen door staten die partij zijn meer in ontvangst
genomen, tenzij de staat die partij is een nieuwe verklaring heeft afgelegd.
Deel III
Onderzoeksprocedure
Artikel 13
Onderzoeksprocedure voor ernstige of systematische schendingen
1. Wanneer het Comité betrouwbare informatie ontvangt die wijst op ernstige of
systematische schendingen door een staat die partij is van de rechten die zijn vastgelegd in
het Verdrag of in het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de verkoop van kinderen,
kinderprostitutie en kinderpornografie of het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de
deelname van kinderen aan gewapende conflicten, zal het Comité de staat die partij is
verzoeken aan het onderzoek van de informatie mee te werken en, te dien einde, onverwijld
zijn opmerkingen in verband met de desbetreffende informatie toe te sturen.
2. Het Comité kan op grond van de eventueel geformuleerde opmerkingen van de betrokken
staat die partij is, evenals van enige andere betrouwbare informatie waarover het beschikt,
een of meer van zijn leden aanwijzen om een onderzoek te voeren en zo spoedig mogelijk
verslag uit te brengen aan het Comité. Wanneer zulks gerechtvaardigd is, kan het onderzoek
met instemming van de staat die partij is bezoeken op diens grondgebied omvatten.
3. Een dergelijk onderzoek is vertrouwelijk en in alle stadia van de procedure wordt de staat
die partij is om medewerking verzocht.
4. Na de bevindingen van een dergelijk onderzoek te hebben onderzocht, deelt het Comité die
bevindingen aan de betrokken staat die partij is mee, samen met eventuele opmerkingen en
aanbevelingen.
5. Na ontvangst van de bevindingen en van de opmerkingen en aanbevelingen van het Comité
dient de betrokken staat die partij is zijn opmerkingen binnen een termijn van zes maanden
bij het Comité in.
6. Nadat de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in het 2e lid van dit artikel is afgerond, kan
het Comité na hierover met de betrokken staat die partij is overleg te hebben gepleegd,

beslissen een samenvatting van de bevindingen van de onderzoeksprocedure op te nemen in
het verslag, waarin artikel 16 van dit Protocol voorziet.
7. Elke Staat die partij is, kan bij de ondertekening of bekrachtiging van dan wel bij de
toetreding tot dit Protocol verklaren dat hij de bevoegdheid van het Comité op basis van dit
artikel niet erkent ten aanzien van de rechten die in sommige of in alle van de in het 1e lid
opgesomde akten zijn vastgelegd.
8. Elke Staat die conform lid 7 van dit artikel een verklaring heeft afgelegd, kan deze op
eender elk tijdstip weer intrekken middels kennisgeving aan de Secretaris-generaal van de
Verenigde Naties.
Artikel 14
Opvolging van de onderzoeksprocedure
1. Na het verstrijken van de in artikel 13, lid 5, bedoelde termijn van zes maanden kan het
Comité, indien nodig, de betrokken staat die partij is verzoeken de maatregelen mee te delen
die als gevolg van een dergelijk onderzoek zijn genomen.
2. Het Comité kan de staat die partij is om nadere toelichting verzoeken over de maatregelen
die hij ingevolge een krachtens artikel 13 verricht onderzoek heeft genomen. Naar gelang van
de voorkeur van het Comité kan het de staat die partij is ook verzoeken hierover toelichting te
verschaffen in de opeenvolgende rapporten die de staat die partij is moet overleggen op basis
van artikel 44 van het Verdrag, artikel 12 van het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake
de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie of artikel 8 van het
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de deelname van kinderen aan gewapende
conflicten, indien van toepassing.
Deel IV
Slotbepalingen
Artikel 15
Internationale bijstand en samenwerking
1. Het Comité kan, met de toestemming van de betrokken staat die partij is, naar de
gespecialiseerde organisaties, fondsen en programma’s van de Verenigde Naties en andere
bevoegde organen zijn standpunten of aanbevelingen betreffende mededelingen en
onderzoeken zenden, waaruit blijkt dat het behoefte heeft aan technisch advies of
ondersteuning. In voorkomend geval worden ook de opmerkingen en voorstellen van de staat
die partij is met betrekking tot de standpunten of aanbevelingen van het Comité doorgestuurd.
2.Het Comité kan, met de toestemming van de betrokken staat die partij is, ook zaken onder
de aandacht van deze organen brengen die verband houden met mededelingen die op basis
van dit Protocol werden onderzocht en die hen, elk in hun bevoegdheidsgebied, kunnen
helpen de wenselijkheid te beoordelen van internationale maatregelen die kunnen bijdragen
tot het bijstaan van de staten die partij zijn om vooruitgang te boeken bij de toepassing van de
door het Verdrag en/of de bijbehorende Facultatieve Protocollen erkende rechten.
Artikel 16
Verslag aan de Algemene Vergadering
In het verslag dat het Comité om de twee jaar conform artikel 44, lid 5, van het Verdrag aan
de Algemene Vergadering voorlegt, geeft het een samenvatting van zijn activiteiten op basis
van dit Protocol.
Artikel 17
Wijde verspreiding van en informatie over het Facultatief Protocol

Elke staat die partij is verbindt zich ertoe dit Protocol zoveel mogelijk onder de aandacht te
brengen en zo wijd mogelijk te verspreiden en de toegang tot informatie over de standpunten
en aanbevelingen van het Comité te vergemakkelijken, met name betreffende zaken waarbij
de staat die partij is betrokken is. Deze staat hanteert met het oog hierop passende en actieve
middelen en formats die toegankelijk zijn voor zowel volwassenen als kinderen, met inbegrip
van personen met een handicap.
Artikel 18
Ondertekening, bekrachtiging en toetreding
1. Dit Protocol staat open voor ondertekening door elke staat die het Verdrag of een van de
eerste twee Facultatieve Protocollen bij het Verdrag heeft ondertekend, bekrachtigd of die tot
het Verdrag of een van de eerste twee Facultatieve Protocollen bij het Verdrag is toegetreden.
2. Dit Protocol staat open voor bekrachtiging door elke staat die het Verdrag of een van de
eerste twee Facultatieve Protocollen bij het Verdrag heeft bekrachtigd of die tot het Verdrag
of een van de eerste twee Facultatieve Protocollen bij het Verdrag is toegetreden. Akten van
bekrachtiging worden neergelegd bij de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
3. Dit Protocol staat open voor toetreding door elke staat die het Verdrag of een van de eerste
twee Facultatieve Protocollen bij het Verdrag heeft bekrachtigd of die tot het Verdrag of een
van de eerste twee Facultatieve Protocollen bij het Verdrag is toegetreden.
4. De toetreding gebeurt middels neerlegging van een akte van toetreding bij de Secretarisgeneraal van de Verenigde Naties.
Artikel 19
Inwerkingtreding
1. Dit Protocol treedt in werking drie maanden na neerlegging van de tiende akte van
bekrachtiging of toetreding.
2. Ten aanzien van elke staat die dit Protocol bekrachtigt of tot het Protocol toetreedt na
neerlegging van de tiende akte van bekrachtiging of akte van toetreding, treedt het Protocol in
werking drie maanden na neerlegging door voornoemde staat van zijn eigen akte van
bekrachtiging of toetreding.
Artikel 20
Schendingen die na de inwerkingtreding plaatshebben
1. Het Comité is alleen bevoegd voor schending door een staat die partij is van de rechten
zoals vastgelegd in het Verdrag en/of de eerste twee bijbehorende Facultatieve Protocollen,
wanneer de schending plaatsheeft na de inwerkingtreding van het Protocol.
2. Wanneer een staat partij wordt bij het Protocol, gelden zijn verplichtingen jegens het
Comité in verband met schending van de rechten zoals vastgelegd in het Verdrag en/of de
eerste twee bijbehorende Facultatieve Protocollen alleen wanneer de schending plaatsheeft
nadat het Protocol voor de betreffende staat in werking is getreden.
Artikel 21
Wijzigingen
1. Elke staat die partij is mag een wijziging aan het Protocol voorstellen en dit voorstel tot
wijziging aan de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties voorleggen. De Secretarisgeneraal zendt de voorgestelde wijzigingen naar de staten die partij zijn met het verzoek hem
ervan in kennis te stellen of ze wensen dat de staten die partij zijn bijeenkomen om de
voorstellen te bestuderen en ter zake een beslissing te nemen. Als binnen vier maanden na de
datum van deze mededeling ten minste een derde van de staten die partij zijn zulke
bijeenkomst wenst, zal de Secretaris-generaal deze bijeenkomst onder auspiciën van de

Verenigde Naties beleggen. Wijzigingen die met een tweederde meerderheid van de
aanwezige en stemmende staten die partij zijn worden aangenomen, worden door de
Secretaris-generaal aan de algemene vergadering ter goedkeuring en, daarna, aan alle staten
die partij zijn, voor aanvaarding voorgelegd.
2. Wijzigingen die conform lid 1 van dit artikel zijn aangenomen en goedgekeurd, treden in
werking op de dertigste dag nadat het aantal neergelegde akten van aanvaarding gelijk is aan
tweederde van het aantal staten die partij zijn op de datum van de aanneming van de
wijziging. Daarna treedt de wijzing ten aanzien van elke staat die partij is in werking op de
dertigste dag na neerlegging door de staat die partij is van zijn eigen akte van aanvaarding.
Wijzigingen zijn alleen bindend voor de staten die partij zijn voor zover deze ze hebben
aanvaard.
Artikel 22
Opzegging
1. Elke staat die partij is kan het Protocol op eender welk tijdstip opzeggen middels een
schriftelijke kennisgeving aan de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties. De opzegging
wordt van kracht een jaar na ontvangst van de kennisgeving door de Secretaris-generaal.
2. Onverminderd de opzegging, blijven de bepalingen van het Protocol van toepassing op
mededelingen die worden gedaan op basis van artikel 5 of artikel 12 dan wel op onderzoeken
die op basis van artikel 13 werden ingesteld voordat de opzegging daadwerkelijk van kracht
werd.
Artikel 23
Neerlegging bij en kennisgeving door de Secretaris-generaal
1. De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties is de depositaris van het Protocol.
2. De Secretaris-generaal stelt alle staten die partij zijn in kennis van:
(a) de ondertekeningen, bekrachtigingen en toetredingen in het kader van het Protocol;
(b) de datum van inwerkingtreding van het Protocol en van elke wijziging aan het Protocol
conform artikel 21;
(c) elke opzegging van het protocol conform artikel 22.
Artikel 24
Talen
1. Dit Protocol is opgesteld in het Arabisch, het Chinees, het Engels, het Frans, het Russisch
en het Spaans, alle teksten zijnde gelijkelijk authentiek, en zal in het archief van de
Verenigde Naties worden neergelegd.
2. De Secretaris-generaal van de Verenigde Naties stuurt alle staten die partij zijn een
gewaarmerkt afschrift van het Protocol.

