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KINDERRECHTEN
Over het thema:

Kinderen vormen bijna een derde van de wereldbevolking en bedrijven komen op verschillende manieren
direct en indirect in aanraking met kinderen. Kinderen zijn consumenten, jonge werknemers, familieleden
van werknemers en kinderen leven in gemeenschappen en gebieden waarbinnen bedrijven opereren.
Kinderen hebben extra behoefte aan zorg en bescherming om zich te kunnen ontwikkelen. Zij zijn extra

kwetsbaar voor geweld, uitbuiting en misbruik.
Kinderrechten betreffen internationaal erkende basisrechten en zijn vastgelegd in het Internationaal
Verdrag voor de Rechten van het Kind uit 1989. Hierin is onder meer bepaald dat ieder kind het recht heeft
om gezond op te groeien, naar school te gaan en om fysiek en psychisch veilig te zijn.

Link met andere
thema’s:

Diverse andere thema’s kunnen tevens tot een extra negatieve impact op kinderrechten leiden. Gedacht
kan worden aan thema’s als Klimaatverandering, Wapens, Toegang tot Medicijnen, Blootstelling aan
Gevaarlijke Stoffen en Leefbaar Inkomen. Deze thema’s hebben, naast een impact op mens en/of milieu,
een vergrote impact op kinderen, juist weer vanwege de extra kwetsbaarheid van deze groep.

Richtlijnen en
beleid

Indien kinderrechten een voor de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds relevant onderwerp is,
dient het pensioenfonds beleid te ontwikkelen om de risico’s op negatieve impact op kinderrechten te
voorkomen en/of te mitigeren.
In het document Verdiepingsinformatie vindt u de relevante richtlijnen op het gebied van Kinderrechten en
een vertaalslag naar de beleggingspraktijk.

Verdiepingsinformatie

In dit document vindt u verdere verdiepingsinformatie.
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KINDERRECHTEN
Risicosectoren en
specifieke risico’s

Er zijn veel sectoren waar risico’s op schending van kinderrechten in het geding kunnen zijn. Hoog-

risicosectoren zijn onder meer de agrarische sector, textielsector, mijnbouwsector en electronicasector (o.a.
risico’s t.a.v. kinderarbeid, blootstelling aan giftige stoffen), voedingssector (o.a. risico’s t.a.v. onvoldoende
toegang tot voeding en marketing van ongezonde voeding), farmaceutische industrie (risico’s t.a.v.
onvoldoende toegang tot medicijnen), toeristische sector (risico’s t.a.v. kinderhandel en seksuele
exploitatie), en ICT-sector (risico’s t.a.v. seksueel misbruik en exploitatie, blootstelling aan ongeschikte

online content en schending van online privacy).
Bij de inschatting van de risico’s spelen de context van de situatie of omgeving en het gezag van de
(lokale/nationale) overheid (of juist het ontbreken daarvan) in het land waar de bedrijfsactiviteiten feitelijk
plaatsvinden een grote rol.

Tools:

Children’s Rights and Business Principles 10 principes van kinderrechten op basis waarvan bedrijven en
investeerders risico’s op schending van deze kinderrechten kunnen identificeren en mitigeren.
GES Investor Guidance for Children’s Rights Integration met een uitleg over de integratie van kinderrechten
in investeringsbeleid.

Indicatoren:

Zie verdiepingsdocument.

Met wie kan ik
contact opnemen:

Save the Children, Martine van Zijl/Josette Hermans
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