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Intentieverklaring 

 

Partijen 

1. De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland; 

2. De Minister van Sociale Zaken en Arbeid van Aruba; 

3. De Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van Curaçao; 

4. De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport van Sint Maarten; 

5. De Gedeputeerde van Samenleving en Zorg van Bonaire; 

6. De Gezaghebber van Saba; 

7. De Regeringscommissaris van Sint Eustatius. 

 

 

Overwegende 

1. Dat naar aanleiding van een aantal rapporten dat UNICEF in mei 2013 heeft gepresenteerd, 

een Interlandelijke Taskforce Kinderrechten in het leven is geroepen; 

2. Dat deze taskforce onder meer tot doel heeft om de samenwerking tussen de (ei-)landen 

van het Koninkrijk te bevorderen, ter verbetering van de rechten van kinderen in het 

Koninkrijk; 

3. Dat tijdens conferenties die deze taskforce heeft georganiseerd naar voren is gekomen dat 

commitment op bestuurlijk niveau, en derhalve tevens bestuurlijke samenwerking, van 

eminent belang zijn teneinde de verplichtingen zoals opgenomen in het Internationale 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind te kunnen nakomen; 

4. Dat partijen zich reeds hebben verplicht dit verdrag na te komen; 

5. Dat partijen als verantwoordelijken voor jeugd, en in bepaalde gevallen tevens gezin, alle 

kinderen in het Koninkrijk veilig, gezond en kansrijk willen laten opgroeien; 

6. Dat participatie onder kinderen en jongeren een essentieel recht is van het Internationale 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind; 

7. Dat de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten voorstelt middels een Memorandum of 

Understanding (MoU) vorm te geven aan de gewenste samenwerking op bestuurlijk niveau. 
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Intentie 

Partijen streven ernaar gezamenlijk te werken aan de totstandkoming van een nader uit te 

werken Memorandum of Understanding, waarin onder meer het volgende vastgelegd is: 

1. Gezamenlijke visie met betrekking tot resultaten die binnen vijf jaar na de ondertekening 

van het MoU bereikt dienen te worden; 

2. Gezamenlijke verantwoordelijkheden waartoe alle partijen zich verplichten; 

3. Concrete actieplannen, inclusief een overzicht van benodigde middelen, gericht op het 

verbeteren van de volgende speerpunten: 

a. Het stimuleren van preventie en positieve opvoeding van alle kinderen binnen 

het Koninkrijk; 

b. Het voorkomen en tegengaan van kindermishandeling binnen het Koninkrijk; 

c. Het ontwikkelen van “safetynets” samen met de gemeenschap (bijvoorbeeld: 

brede school, voor- en naschoolse activiteiten); 

d. Het bevorderen van participatie van kinderen en jongeren; 

e. Het zorgdragen voor professionele hulp en ondersteuning van kinderen en 

gezinnen (jeugdzorg); 

f. Kwetsbare kinderen, waaronder migrantenkinderen en minder valide kinderen. 

4. De bereidwilligheid om expertise met elkaar te delen; 

5. Een overzicht van de indicatoren die per Land of Openbaar Lichaam gebruikt zullen worden 

om het effect van de uitvoering van de actieplannen te meten. Hierbij zal getracht worden 

om zoveel mogelijk te meten met behulp van de SDG (“Sustainable Development Goals”) 

indicatoren en de UNICEF indicatoren; 

6. De resultaten die bereikt zijn aan de hand van de uitvoering van deze actieplannen zullen 

jaarlijks gepresenteerd worden, door middel van een voortgangsrapportage, tijdens de 

Interlandelijke Taskforce Kinderrechten Conferentie; 

7. De Landen en Openbare Lichamen kunnen gevraagd of ongevraagd geadviseerd worden 

door de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten, met betrekking tot de naleving van het 

Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind; 

8. Het MoU zal niet later dan 15 augustus 2018 ondertekend worden door alle partijen. 

Aldus opgemaakt en ondertekend te Willemstad, Curaçao op 16 mei 2018. 

 

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland 

 

Paul Blokhuis 

namens deze, Job Tanis 
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Minister van Sociale Zaken en Arbeid van Aruba 

 

Glenbert Croes 

 

Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van Curaçao 

 

Hensley Koeiman 

 

Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport van Sint Maarten 

 

Jorien Wuite 

 

Gedeputeerde van Samenleving en Zorg van Bonaire 

 

Edsel Cecilia 

 

Gezaghebber van Saba 

 

Jonathan Johnson 

 

Regeringscommissaris van Sint Eustatius 

 

Mike Franco 

namens deze, Carol Jack-Roosberg 

 


