


Recht op  
een goed leven

Gezonde voeding, water, kleding  
en onderdak zijn nodig om goed te 
kunnen opgroeien. Alle kinderen  
hebben recht op drinkbaar water  

en eten. Kinderen mogen geen  
gevaar lopen door milieuvervuiling. 

Als ouders daar niet voor kunnen  
zorgen, moet de overheid een  

handje toesteken.

Recht op een  
gelijke behandeling
Elk kind moet op dezelfde manier  
behandeld worden. Niemand mag  
uitgesloten worden. Of je nu blank 

bent of zwart, arm of rijk, moslim of 
christen, dik of dun, je hebt recht op 

een gelijkwaardige behandeling.  
De overheid moet ervoor zorgen  

dat elk kind behandeld wordt  
volgens de kinderrechten

Recht om  
iemand te zijn

Elk kind heeft bij de geboorte het 
recht op een naam en het recht om 
zijn ouders te kennen en door hen 

verzorgd te worden. Kinderen hebben 
ook het recht om in een land  

te wonen. Elk kind moet op dezelfde 
manier behandeld worden. 

Recht op een  
eigen mening  

en op inspraak
Elk kind heeft recht op informatie, 
een eigen mening en mag zijn eigen 

ideeën hebben. Volwassenen moeten 
hiermee rekening houden Bij een  
belangrijke beslissing die over het 
kind gaat, moet eerst zijn mening  

gevraagd worden.





Recht op  
spel, rust en cultuur

Elk kind heeft het recht om zich te 
ontspannen en zich met leuke dingen 

bezig te houden: spelen, sporten,  
met kunst bezig zijn. Elk kind heeft  

het recht om informatie over zijn  
cultuur en zijn godsdienst op  
te zoeken. Hij mag zijn eigen  
culturele gewoontes hebben  

en zijn eigen taal spreken.

Recht op een gezin
Elk kind heeft het recht om bij  

zijn ouders of andere familie te leven, 
ook in een ander land. Kinderen  
mogen niet tegen hun wil bij hun  

ouders weggehaald worden,  
tenzij in hun eigen belang.  

Na een scheiding heeft een kind  
recht op contact met beide ouders.

Recht op privacy
Elk kind mag bepaalde dingen  

voor zichzelf houden waarmee  
niemand zich zonder goede redenen 

mag bemoeien. Niemand mag zonder 
toestemming zijn brieven lezen of 

hem een slechte naam geven.

Recht op onderwijs  
en informatie

Ieder kind heeft recht op informatie 
en op goed onderwijs en om dingen 

bij te leren. Sowieso hebben kinderen 
er voordeel bij dat ze zo lang mogelijk 

naar school kunnen gaan en dat ze 
zich er goed voelen. Voor kinderen 

die jonger zijn dan twaalf jaar, moet 
onderwijs gratis zijn.





Recht op veiligheid en bescherming

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien  
en beschermd worden tegen bv. mishandeling,  

uitbuiting, oorlog, geweld, drugs... Kinderen die geen 
gezin meer hebben moeten door de overheid in een 

veilige omgeving ondergebracht worden. 

Kinderen die werken moeten beschermd worden  
tegen uitbuiting. Zij mogen geen gevaarlijk of ongezond 

werk doen of werk waar ze nog te jong voor zijn.

Kinderen mogen niet in een leger vechten of  
betrokken worden bij een oorlog. Kinderen die  

slachtoffer zijn van een oorlog of geweld moeten  
op de juiste manier opgevangen worden.

Een kind mag niet onwettig opgesloten worden en 
enkel als er geen andere oplossing is. Als één van de 

ouders een kind ontvoert, moet de overheid optreden.

Recht op  
gezondheidszorg

Kinderen hebben recht op gezonde 
voeding, verzorging en gezondheids-

zorg. Als een kind ziek is, moet het 
naar de dokter kunnen. Kinderen die 

iets ergs hebben meegemaakt moeten 
extra verzorging en aandacht krijgen.  
Elk kind met een handicap heeft recht 

op een zo goed mogelijk leven,  
met een aangepaste verzorging  

(bv. speciale school) om zo zelfstandig  
mogelijk te kunnen leven. 

Verantwoordelijkheid  
van ouders en overheid

De overheid neemt alle nodige  
maatregelen om de rechten van  

alle kinderen te realiseren.  
De ouders en voogden verzorgen en 
beschermen de kinderen, en moeten 

hen (bege)leiden in de uitoefening  
van hun rechten. De overheid  

ondersteunt de ouders hierbij. 

Recht om samen  
te komen met anderen

Kinderen hebben het recht om bij 
elkaar te zijn, zich bij een vereniging 

aan te sluiten of zelf een club op  
te richten. Ze moeten wel rekening 

houden met de wet en met de  
rechten van anderen.


