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Geachte heer Koenders, 

 

Op 18 maart 2014 nam de Eerste Kamer motie-Strik (GroenLinks) c.s.1 aan, die de regering 

verzoekt om haast te maken met de ratificatie van de facultatieve protocollen bij het VN-

Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten, het VN-Kinderrechtenverdrag en het 

VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, en om de Kamer te informeren 

over het tijdpad waarin de voorstellen tot ratificatie aan het parlement zullen worden 

aangeboden. 

 

Ondanks frequente oproepen om deze motie uit te voeren, heeft de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie pas op 18 juni 2015 als antwoord gekregen dat het kabinet nog altijd 

overlegt over de ratificatie van de drie protocollen en dat een tijdpad voor de besluitvorming 

niet is te geven2. Deze reactie stelt de leden van de fracties van CDA, D66, SP, PvdA, 

GroenLinks en ChristenUnie teleur en vraagt volgens hen op zijn minst om een nadere 

toelichting. Deze leden verzoeken u om de commissie meer concreet te informeren over de 

wijze waarop de ratificatie op dit moment wordt bestudeerd of besproken, alsmede over de 

vraag op welke punten de vragen of mogelijke twijfels zich toespitsen. Welke informatie mist 

nog momenteel om een beslissing te kunnen nemen, welke stappen zijn gezet om deze te 

achterhalen en wanneer verwacht u de benodigde informatie compleet te hebben?  

 

Ten aanzien van het VN-Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten merkt de 

commissie op dat het facultatief protocol al in 2009 is ondertekend. De regering is toch tot 

ondertekening overgegaan met de intentie om het protocol te ratificeren? Heeft het kabinet niet 

al voorafgaand aan de ondertekening zich gebogen over de wenselijkheid en de effecten van 

een ratificatie? Is het niet zo dat ondertekening van het protocol op grond van het Weens 

verdragenverdrag al tot gevolg heeft dat de regering zich verenigt met het algemene doel en de 

strekking van het protocol? 

                                                
1 Kamerstukken I 2013-2014, 33750 VI, M. 
2 Zie verslag van een schriftelijk overleg van 19 juni 2015, Kamerstukken I 2014-2015, 34000 VI, AF. 
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De leden van de genoemde fracties merken op dat de Nederlandse regering al door ratificatie 

gebonden is aan de drie hierboven genoemde verdragen. De protocollen bij deze verdragen 

strekken niet tot verdergaande verplichtingen, maar geven burgers onder meer de mogelijkheid 

om individueel klachtrecht uit te oefenen. Meent de regering dat zij de verplichtingen uit deze 

verdragen naleeft? Zo ja, wat zijn de argumenten om niet tot ratificatie van de facultatief 

protocollen over te gaan?  

 

Voornoemde leden merken verder op dat het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties in 

haar aanbevelingen aan de Nederlandse regering van 8 juni 20153 eveneens oproept tot 

ratificatie van de facultatief protocollen bij deze verdragen. Hoe zult u op deze aanbevelingen 

reageren?    

 

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ontvangt graag de reactie van de regering op de 

bovenstaande vragen vóór 1 september 2015.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Mr. dr. A.W. Duthler  

Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

 

 

 

Een gelijkluidende brief is verzonden naar de minister van Veiligheid en Justitie.  

 

                                                
3 United Nations Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the fourth periodic report 
of the Netherlands, 8 juni 2015, te raadplegen via: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NLD/INT_CRC_COC_NLD_20805_E.pdf.   

 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/NLD/INT_CRC_COC_NLD_20805_E.pdf

