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Seminar 

‘Werking en mogelijkheden van art. 3 IVRK en het daarbij behorende 
General Comment nr. 14’ 
Vrijdagmiddag 10 juni 2016 

Op vrijdagmiddag 10 juni 2016 organiseert het CCRA een seminar over art. 3 IVRK – het belang van 
het kind als eerste overweging. Dit artikel vormt samen met art. 2 - bescherming tegen discriminatie - , 
art. 6 - het recht op leven -, en art. 12 - het hoorrecht - één van de vier kernbepalingen uit het verdrag. 
Het gebruik van dit criterium als zodanig gaat echter veel verder terug. Al vanaf het ontstaan van het 
kinderrecht in brede zin vormt het een centraal criterium bij beslissingen over kinderen.  

Met de toepassingsmogelijkheden van het IVRK in het algemeen en art. 3 in het bijzonder is thans een 
ontwikkeling waarneembaar dat aan dit zo ruime criterium van ‘het belang van het kind’ meer handen 
en voeten is gegeven; dit niet in de laatste plaats ook door de inbedding van dit artikel in het verdrag 
als kernbepaling. Een belangrijke bijdrage aan die concretisering vormt ook de uitwerking van dit 
artikel in een ‘General Comment nr. 14’. Dit laatste is voor het CCRA de directe aanleiding tot het 
organiseren van dit seminar.  

Het seminar sluit bovendien direct aan bij de eerder door het CCRA verrichte onderzoeken naar de 
toepassing van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak. Daarbij kwam vanzelfsprekend ook de 
toepassing van art. 3 in ruime mate aan bod. 

Het thema van het seminar wordt uitgewerkt vanuit de rechtens meest relevante perspectieven: beleid 
en wetgeving, wetenschap, advocatuur en rechtspraak. Het seminar is daarmee niet alleen relevant 
voor juristen in het algemeen, maar ook meer specifiek voor advocaten en rechters.  

Programma 
13:30 Inleiding – Welke mogelijkheden biedt art. 3 IVRK? Mr. dr. Coby de Graaf (Centre for Children’s 

Rights Amsterdam) 
13.45 Visie op en gedachtebepaling over art. 3 IVRK vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie, mr. N.P. 

Levenkamp (Ministerie Veiligheid & Justitie).  
14:30     Een visie op art. 3 IVRK vanuit de wetenschap, prof. dr. mr. Margrite Kalverboer (Universiteit van 
 Groningen. Prof. Kalverboer is begin april benoemd tot Nationale Kinderombudsman) 
 
15.15 Pauze 
 
15:45 Werking en mogelijkheden vanuit de advocatuur, mr. Pauline Montanus (Advocatenkantoor 

SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen) 
16.30  Werking en mogelijkheden vanuit de rechtspraak,  mr. Carin Strop (rechter-commissaris, Rechtbank 
 Den Haag)  
17.15      Afsluiting, mr. dr. Coby de Graaf 
17.30      Borrel  
   
Doelgroep Advocaten, juristen en andere geïnteresseerden 
Wanneer Vrijdag 10 juni 2016 van 13.30 - 17.30 uur 
 Ontvangst met koffie en thee vanaf 13.00 uur 
Waar                          Eggertzaal van de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam, ingang via 't Nieuwe Kafé 
Kosten € 95 voor advocaten, juristen en andere geïnteresseerden  
 € 30,- voor academische studenten en promovendi 
PO   In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst 
   door advocaten i.o. bij de NOvA worden opgevoerd (3 PO Juridisch) 
 
Aanmelding: lschaperkotter@ccra.nl  
Informatie over CCRA: www.ccra.nl  


