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Vragen van de leden Platvoet en De
Rijk (GL) op 23 september 2003
meegedeeld aan de minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie
over het Goedkeuringswetsvoorstel
van het Kaderverdrag inzake de
bescherming van nationale
minderheden.

1
Bent u ervan op de hoogte dat op
29 mei 2001 de behandeling van het
«wetsvoorstel Goedkeuring van het
op 1 februari 1995 te Straatsburg tot
stand gekomen Kaderverdrag inzake
de bescherming van nationale
minderheden» in de Eerste Kamer na
één termijn is geschorst teneinde uw
ambtsvoorganger (minister Van
Boxtel) in staat te stellen tot nader
beraad met zijn collega’s?

2
Kunt u meedelen of dit beraad
inmiddels, ruim 2 jaar later, heeft
plaatsgevonden en wat de uitkomst
ervan is?

3
Om welke reden(en) is over dit
onderwerp niets in het op het internet
gepubliceerde introductiedossier
voor de nieuwe bewindslieden terug
te vinden?

4
Wanneer is de regering in staat om
de behandeling van het wetsvoorstel
voort te zetten?

5
Bent u nog steeds van mening dat
met het ratificeren van dit verdrag
«binnen de Nederlandse rechtsorde
dan ook geen nieuwe verplichtingen
voor de Nederlandse overheid
worden geschapen en er geen
nieuwe beleidsmaatregelen nodig
zijn»? (zie 26 389, nr. 60, Memorie van
Antwoord aan de Eerste Kamer, blz.
6).

Antwoord

Antwoord van mevrouw Verdonk
(minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie). (Ontvangen 16 oktober
2003)

1
Ja.

2
Dat beraad heeft in 2001
plaatsgevonden. De uitkomst daarvan
was de behandeling in de Eerste
Kamer aan te houden. Zoals de
toenmalige minister voor Grote
Steden- en Integratiebeleid op vragen
van het lid Van Middelkoop
(ChristenUnie) van de Tweede Kamer
op 24 april 20021 heeft geantwoord,
was de reden daarvan de volgende.
«Uitgaande van de schriftelijke
behandeling en de eerste termijn van
de mondelinge behandeling in de
Eerste Kamer kan niet worden
uitgesloten dat het

goedkeuringswetsvoorstel in de
Eerste Kamer geen meerderheid zal
verkrijgen. Gelet hierop is het
mogelijk dat er in de Eerste Kamer
een meerderheid is om bij de
bekrachtiging van het Kaderverdrag
een verklaring af te leggen waarin
wordt aangegeven dat in Nederland
het verdrag uitsluitend zal worden
toegepast op de Friezen. De Tweede
Kamer, met uitzondering van de SGP,
stemde echter in 2001 voor het
Goedkeuringswetsvoorstel, met
inbegrip van de verklaring dat het
verdrag van toepassing zal zijn op
Friezen en de etnische minderheden
die behoren tot de doelgroepen van
het Integratiebeleid. Een onverhoopte
verwerping van het voorstel in de
Eerste Kamer is derhalve niet de
aangewezen weg.»

3
In tegenstelling tot wat de
vraagstellers menen is het
Goedkeuringswetsvoorstel van het
Kaderverdrag inzake de bescherming
van nationale minderheden wel in het
introductiedossier opgenomen dat op
internet is geplaatst. U kunt het
Goedkeuringswetsvoorstel vinden op
www.justitie.nl/thema’s/integratiebeleid/
uitvoering van wetten en regelingen.

4
Bij de beantwoording van de eerder
genoemde vragen van 24 april 2002
heeft de toenmalige demissionaire
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minister voor Grote Steden- en
Integratiebeleid meegedeeld dat hij
van mening is dat, gelet op de
verschillende opvattingen van de
meerderheid van de fracties in de
Tweede en Eerste Kamer, een nieuw
kabinet een beslissing dient te nemen
over de verdere behandeling van het
Goedkeuringswetsvoorstel. Gelet op
de korte periode dat het kabinet
Balkenende I missionair was, heeft
dat kabinet geen besluit terzake
kunnen nemen.
Ik heb het voornemen de voortzetting
van de behandeling van het
Goedkeuringswetsvoorstel in uw
Kamer zo spoedig mogelijk in het
kabinet te bespreken en vervolgens
de Eerste en Tweede Kamer daarover,
naar verwachting in november, te
informeren.

5
Ja. Het Nederlandse recht voldoet
aan de bepalingen van het
Kaderverdrag. Deze conclusie is
getrokken na een onderzoek naar de
mogelijke juridische implicaties.
Niettemin zijn de beginselen van het
Kaderverdrag wel degelijk juridisch
relevant. Deze beginselen
beschermen tegen intrekking of
verzwakking van bestaande wettelijke
bepalingen die betrekking hebben op
nationale minderheden.

1 Kamerstukken 2001–2002, nr. 1058,
Aanhangsel pag. 2223.
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