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Geachte Kamerleden, 

 

 

Op 20 mei aanstaande vindt een schriftelijk overleg plaats over de besluitvorming Facultatief Protocol bij het VN-

verdrag Handicap. Minister Van Ark schrijft dat zij besluitvorming op dit gebied overlaat aan een volgend kabinet. 

Via deze inbreng willen we nogmaals de noodzaak van spoedige ondertekening en ratificatie onderstrepen. Tevens 

geven we in de bijlage een overzicht van de argumenten van de afgelopen twee kabinetten om (vooralsnog) niet 

tot ratificatie over te gaan. 

 

Het VN-verdrag Handicap is op 14 juli 2016 geratificeerd. Het facultatief protocol bij dit verdrag maakt het 

mogelijk, onder voorwaarden, een individuele klacht in te dienen bij het VN-comité in Genève. Inmiddels is 

Nederland het enige land in West-Europa dat dit protocol nog niet ratificeerde.  

Het openen van de mogelijkheid om een klacht in te dienen versterkt enerzijds de positie van individuele mensen 

met een handicap en anderzijds, zo blijkt uit de werking in andere landen, zorgt het voor een beter bewustzijn 

over het verdrag en betere naleving van het Verdrag door de overheid. Tenslotte draagt het klachtrecht bij aan 

inzicht in en harmonisatie van de interpretatie van de bepalingen in het verdrag. 

In een democratische rechtstaat hoort de burger bij mensenrechtenschending toegang tot de rechter te hebben 

en zijn recht te kunnen halen. De rechtsmiddelen die het internationale recht biedt zijn daarop een logisch vervolg. 

Het individuele klachtrecht maakt deel uit van de algemene implementatie van het Verdrag en biedt mensen met 

een beperking een laatste mogelijkheid om hun rechten te krijgen,  

De ratificatie van het Facultatief Protocol heeft al vaak op de politieke agenda gestaan, zowel in de Tweede als in 

de Eerste kamer. Daarbij voerde de regering steeds andere argumenten aan om nog niet tot ratificatie over te 

gaan. Op 20 mei 2021 staat het facultatief protocol opnieuw op de agenda. Voor de tweede keer op rij wil de 

bewindspersoon de besluitvorming over de ratificatie aan een volgend kabinet overlaten. Zo liet de 

staatssecretaris op 22 augustus 2017 de duiding van het advies van de Raad van State over aan een volgend 

kabinet.  

 

Wij schetsen kort het proces tot nu toe. 

Op 14 januari 2016, gelijktijdig met de ratificatie van het VN-verdrag, is een motie van Henk van Gerven (SP) 

voor ratificatie aangenomen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33990-38.html) 

 

Bij de behandeling in de Eerste Kamer op 12 april 2016 zei toenmalig staatssecretaris Van Rijn het volgende over 

de ratificatie: “Met mijn collega’s spreek ik af dat wij de Kamers nog voor de zomer zullen informeren over hoe 

we daar in finale zin over denken.” En: “Ik zeg toe om niet alleen met een standpunt te komen, maar ook na de 

zomer te zeggen: zo gaan we het doen.” 

De twee opvolgende kabinetten hebben advies gevraagd aan de Raad van State. Deze adviezen zijn niet gedeeld 

met de Kamer.   

 

Op 13 maart 2019 werd de motie van Özütok Van den Hul aangenomen om voor de zomer van 2019 de 

standpuntbepaling met de Tweede Kamer te delen.  

Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z04907&did=2019D10253 

Op 19 december 2019 én 3 december 2020 haalde de moties van John Kerstens (PvdA) met dezelfde strekking 

als de motie uit 2016 van Henk van Gerven het niet.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33990-38.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z04907&did=2019D10253
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Zie 19-12-2019: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z25861&did=2019D53098 

Zie 03-12- 2020: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z23869&did=2020D50179 

Tijdens diverse instanties heeft het kabinet aangegeven te willen wachten met besluitvorming totdat de gevolgen 

van de ratificatie op sociaal en economisch terrein helder zijn. 

Om deze effecten in kaart te brengen hebben de opeenvolgende kabinetten inmiddels 5 jaar de tijd gehad en 2 

keer advies van de Raad van State gevraagd en ontvangen.  

 

Niet alleen wordt de personen met een handicap hun rechtsbescherming op VN-niveau onthouden, maar ook uw 

Kamer wordt in het ongewisse gelaten over de achtergrond van het uitstel van de ratificatie.  

Inmiddels hebben 6 partijen de ratificatie in hun verkiezingsprogramma opgenomen. (D66, CU, GL, PvdD, PvdA, 

Bij1). Twee partijen behoren tot het huidige demissionaire Kabinet.  

Wij vragen u daarom het volgende: 
 

1. Zorg dat er geen verdere vertraging optreedt in de ratificatie van het facultatief protocol na 
de vorming van het nieuwe Kabinet. 

2. Vraag inzicht in de adviezen van de Raad van State.  
3. Vraag inzicht in de actoren en motieven die de ondertekening en ratificatie op dit moment 

nog belemmeren en vraag om een tijdpad waarin deze worden opgeheven en op welk moment 
alsnog tot ratificatie kan worden overgegaan.   

 

We vertrouwen erop dat nu de stap naar ratificatie gezet zal worden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Patty van Belle 
Prof. dr.  

Barbara Oomen 
Prof. dr.  

Jenny Goldschmidt 
Amber  

van Ginneken-Bindels 
Voorzitter 
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Stichting Wij Staan OP!

 

 

 

Bijlage: Chronologisch overzicht stappen tot nu toe 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019Z25861&did=2019D53098
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z23869&did=2020D50179
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Bijlage: Chronologisch overzicht stappen, vragen, uitspraken en toezeggingen mbt  
    ratificatie van het FP 

 
1. 14 januari 2016 

Motie Van Gerven aangenomen mbt ondertekening van het FP. Vóór SP, de PvdD, de PvdA, 
GroenLinks, D66, 50PLUS, de ChristenUnie en de PVV. 
 

2. Memorie van toelichting op de Rijkswet ter goedkeuring van het VN-verdrag 
Handicap. Het FP niet is ondertekend omdat het VN-verdrag Handicap onder andere 

economische, sociale en culturele rechten bevat. Dit zijn rechten die vaak een positieve 
verplichting bevatten voor de overheid, wat wil zeggen dat ze verlangen dat de overheid 
iets doet om de rechten te realiseren. Deze rechten staan ook in het Internationaal verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR). Toen het IVESCR werd 

geratificeerd is eveneens besloten om het Facultatief Protocol niet te ondertekenen, 
waardoor geen individueel klachtrecht mogelijk werd gemaakt voor deze rechten.  
Om te voorkomen dat het voor mensen met een beperking wel mogelijk wordt om via de 

route van het VN-verdrag Handicap een klacht in te dienen over een economisch, sociaal of 
cultureel recht, terwijl dit voor mensen zonder een beperking niet mogelijk is, is besloten 
om het FP bij het VN-verdrag Handicap niet te ondertekenen.   
 

3. 12 april 2016  
Toezegging staatssecretaris Van Rijn «Met mijn collega’s spreek ik af dat wij de Kamers 

nog voor de zomer zullen informeren over hoe we daar in finale zin over denken.» En: «Ik 
zeg toe om niet alleen met een standpunt te komen, maar ook na de zomer te zeggen: zo 
gaan we het doen.» 
 

4. 31 augustus 2016 
De Kamer zal nader geïnformeerd worden, nadat het benodigde overleg is afgerond. 
 

5. 30 januari 2017 
De regering had besloten een start te maken met het facultatief protocol bij het 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR).  
De regering meldde: «De goedkeuringsstukken worden voor advies naar de Raad van State 
gestuurd. De Raad zal daarbij worden verzocht aandacht te besteden aan de gevolgen die 
het facultatief protocol kan hebben voor de nationale rechtsorde. Aan de hand van die 
uitspraak zal het kabinet zich een oordeel vormen over de andere protocollen.» 

 
6. 30 maart 2017  

De Staatssecretaris meldde in periodiek schriftelijk overleg over de stand van zaken 
toezeggingen: «In dit overleg werd gevraagd na te gaan of de inzichten van de Raad van 
State in het kader van haar (sic) advies met betrekking tot het facultatief protocol inzake 
de Economische, Sociale en Culturele rechten een breder inzicht zouden kunnen bieden ten 

aanzien van de werking van facultatieve protocollen in zijn algemeenheid. De Raad van 
State heeft aangegeven dat dit het geval zal zijn.» 
 

7. 22 augustus 2017  
In het eerstvolgende schrijven van 22 augustus 2017 meldt de regering dat de Raad van 
State advies heeft uitgebracht en dat een reactie op dit advies aan het volgende kabinet 
wordt gelaten. 

 
8. 12 maart 2018 

De regering meldt dat zij werkt aan een reactie op het advies en de Kamer zal informeren 
zodra die reactie gereed is. 
 

9. 22 mei 2018  
Tineke Strik in de Eerste Kamer: 

Uw voorganger heeft uiteindelijk vorig jaar toegezegd om alvast een goedkeuringswet voor 
de ratificatie van het facultatief protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, 
sociale en culturele rechten in te dienen. Daarbij zou de Raad van State meteen ook 
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worden gevraagd om een advies ten aanzien van het individueel klachtrecht bij de twee 
andere verdragen. Tot op heden hebben wij nog geen beweging bespeurd, maar een nieuw 
kabinet geeft nieuwe kansen op het nakomen van toezeggingen. Kan de minister aangeven 
hoever het met dit wetsvoorstel staat? 

 
Minister Grapperhaus: 
De allerlaatste vraag was van mevrouw Strik en ging over het individueel klachtrecht bij 
internationale mensenrechtenrechtenverdragen. Ik geef toe: een heel ander onderwerp dan 
de vorige twee, maar toch. De minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid hebben het wetsvoorstel tot goedkeuring van het zogenaamde 
ESC-protocol voorgelegd aan de Raad van State. Dat betreft het in 2009 door Nederland 

ondertekende klachtrechtprotocol bij het IVESCR. Aan de Raad van State is gevraagd om 
daarbij met name aandacht te besteden aan de mogelijke gevolgen van dat protocol voor 
de Nederlandse rechtsorde. Dat advies is inmiddels door mijn collega's ontvangen en het 
kabinet zal daar na de zomer verder op terugkomen. 

 
Mevrouw Strik (GroenLinks): 
Een kleine, snelle haas. Begreep ik het nu goed? Ik hoorde de minister niet goed toen hij 

zei wat er "met name" was gevraagd aan de Raad van State. Ik weet wel dat hier met de 
Kamer is overeengekomen dat de Raad van State ook zou worden gevraagd hoe het met 
die andere twee protocollen zat. Was dat wat u zei? 
 
Minister Grapperhaus: 
Nee, ik zei "met name aandacht te besteden aan de mogelijke gevolgen van het protocol 

voor de Nederlandse rechtsorde", maar ik kan u zeggen dat u dan na de zomer ook nader 
gaat horen hoe het verdergaat met de twee andere protocollen, als men ook hierop 
terugkomt. 
 

10. 31 augustus 2018 
Op 31 augustus 2018 is de stand van zaken dat de besluitvorming nog niet is afgerond en 
dat de Minister de Kamer zal «... informeren over het facultatief protocol bij het VN 

Verdrag Handicap zodra de besluitvorming over het facultatief protocol bij het IVESCR is 
afgerond.» 
 

11. 11 december 2018 
Het is de fracties duidelijk dat de regering de afgelopen tweeënhalf jaar zeer terughoudend 
is geweest om haar toezegging gestand te doen en momenteel niet bereid is om dan ten 
minste een tijdpad of perspectief te delen met de Kamer. Zij zijn met dit antwoord niet 

tevreden en vragen de regering daarom in te gaan op de volgende vragen.  
Welke stappen zijn inmiddels gezet om tot besluitvorming over het facultatief protocol bij 
het IVESCR (FP-IVESCR) te komen? Wat zijn de procedurele of inhoudelijke belemmeringen 
om tot besluitvorming over het FP-IVESCR te komen? Welke vragen zijn voor de regering 
nog onbeantwoord ten aanzien van het FP-IVESCR? Is de regering bereid om uit het advies 
van de Raad van State het deel dat gaat over de andere facultatieve protocollen, 

waaronder specifiek het facultatief protocol bij het VN-verdrag inzake de rechten van 
mensen met een handicap, met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet? Hoeveel tijd 
heeft de regering nog nodig om een tijdpad en perspectief te schetsen? 

 
In reactie op vragen van de Kamer om een concreter tijdpad en duidelijker perspectief aan 
te geven, antwoordt de Minister «Ik zal in overleg treden met mijn collega van 
Buitenlandse Zaken of en wanneer wij u meer duidelijkheid kunnen geven over een 

tijdspad. 
 

12. 29 januari 2019  
Bij navraag is gebleken dat er 2x advies gevraagd is aan Raad van State op het 
facultatief protocol. 
 

13. 13 maart 2019 

Motie van Özütok Van den Hul 13 maart 2019; om voor de zomer van 2019 
standpuntbepaling met de Tweede Kamer te delen. 
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14. 28 maart 2019 
Minister Blok 
De Rijksministerraad heeft eerder op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken en 
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het zenden van het 

voorstel van rijkswet voor goedkeuring van het Facultatief Protocol bij het Internationaal 
Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten naar de Raad van State voor 
advies. Dit advies is enige tijd geleden aan de regering gestuurd en geeft aanleiding tot 
nadere overweging wegens de mogelijke financiële en juridische gevolgen van ratificatie.  
Het kabinet heeft daarom besloten de voortgang van de ratificatieprocedure bij dit protocol 
aan te houden. Om dezelfde reden heeft het kabinet besloten besluitvorming over 
ondertekening en ratificatie van de facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag Handicap en 

het VNKinderrechtenverdrag aan te houden. Daaraan doet niet af de omstandigheid dat 
deze verdragen behalve vergelijkbare, ook andersoortige bepalingen bevatten dan het 
IVESCR. In VN-verband vindt momenteel een uitgebreide evaluatie plaats over het 
functioneren van de verdragscomités, die in 2020 wordt afgerond. Het past in de nadere 

overweging naar aanleiding van het advies van de Raad van State om de uitkomsten van 
deze VN-evaluatie af te wachten. Het kabinet zal de Staten-Generaal informeren over de 
uitkomsten. Daarnaast wijst het kabinet erop dat de jurisprdentie van het IVESCR-Comité 

en van de comités bij het VN Verdrag Handicap en het VN Kinderrechtenverdrag zich 
grotendeels moet ontwikkelen. Ook daarom acht het kabinet het verstandig vooralsnog niet 
over te gaan tot ratificatie, dan wel ondertekening van de genoemde protocollen. 
Bovenstaande laat onverlet dat het kabinet het belang van dit onderwerp onderkent. Het 
belang blijkt ook uit het gegeven dat er zowel op nationaal als internationaal niveau veel 
aandacht is voor de protocollen en de werkwijze van de comités. Juist daarom is het 

belangrijk een zorgvuldige beslissing te nemen over ondertekening en/of ratificatie, 
wanneer voldoende informatie beschikbaar is om de juiste afweging te maken 
 

15. 29 mei 2019 
Minister Blok  
Graag bied ik u hierbij, mede namens de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, 

Rechtsbescherming, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport de reactie aan op het verzoek van de vaste 
commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 01-
05-2019 met kenmerk 163239.04u inzake Vragen naar aanleiding van brief over ratificatie 
protocollen. 
Ten aanzien van de vraag van uw leden over de nadere overweging op financieel en 
juridisch vlak naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van 

State, wijst het kabinet erop dat adviezen van Afdeling advisering van de Raad van State 
over voorstellen tot wet volgens artikel 26 lid 2.a van de Wet op de Raad van State 
openbaar worden gemaakt op moment van de inzending van het voorstel aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Aangezien het kabinet heeft besloten de ratificatieprocedure 
voor de verdragen in kwestie aan te houden, is openbaarmaking van het advies van 
Afdeling advisering van de Raad van State op dit moment niet aan de orde. 

In algemene zin kan worden gesteld dat ratificatie van de drie facultatieve protocollen in 
kwestie gevolgen kan hebben voor de nationale rechtsorde, doordat zij een individueel 
klachtrecht introduceren. Dat klachtrecht versterkt de rechtspositie van belanghebbenden 

op een wijze waarvan de financiële en rechtsgevolgen op het terrein van sociaal en 
economisch beleid moeilijk blijven te overzien, mede gelet op de relatief geringe 
hoeveelheid gepubliceerde zienswijzen, terwijl die gevolgen in hun onderlinge samenhang 
in potentie verstrekkend kunnen zijn voor de overheid. 

 
De VN-evaluatie over het systeem van toezichthoudende organen vindt plaats naar 
aanleiding en op basis van AVVN-resolutie 68/268 en wordt momenteel voorbereid door het 
kantoor voor de Hoge Commissaris inzake Mensenrechten (Office of the High Commissioner 
on Human Rights – OHCHR). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de 
OHCHR, via deze link: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/TBStrengthening.aspx 

De VN-evaluatie ziet onder meer op institutionele aspecten, de werkwijzen van comités, de 
kwaliteit van hun leden en de kwaliteit van hun zienswijzen en aanbevelingen. Het kabinet 
verwacht dat de evaluatie beter inzicht zal bieden in het functioneren van de verschillende 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRTD/Pages/TBStrengthening.aspx
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comités en in de veranderingen die nodig zijn om de kwaliteit en effectiviteit ervan te 
verbeteren. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het functioneren van de comités die 
toezichthouden op het IVESCR, het VN-Verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag 
 

16. 3 juli 2019 
De leden van de commissies in nieuwe samenstelling stellen vast dat deze vragen 
onvoldoende zijn beantwoord. Met het uitblijven van de indiening van wetsvoorstellen ter 
ratificatie van de drie facultatieve protocollen, blijft de openbaarmaking van het advies van 
de Raad van State achterwege. Uw antwoord spreekt van moeilijk te voorziene gevolgen 
voor de nationale rechtsorde door de introductie van een individueel klachtrecht, maar in 
de gemaakte risicotaxatie van de financiële en rechtsgevolgen wordt geen onderscheid 

gemaakt naar de drie afzonderlijke protocollen, die blijkens de website van de VN door 
wisselende aantallen (Europese) landen geratificeerd zijn. Het is de leden niet duidelijk 
welke specifieke Nederlandse kwetsbaarheden de regering bij de afzonderlijke protocollen 
onder ogen ziet. 

Derhalve vragen zij u nogmaals meer duidelijkheid te verschaffen over de regeringsplannen 
wat betreft ratificatie en in het bijzonder welke nadere overweging op financieel en 
juridisch vlak plaatsvindt. 

De leden van de commissies zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen 
deze graag uiterlijk 30 augustus 2019. 
 

17. 2 september 2019 
Reactie Blok 
Zoals eerder aan uw Kamer gemeld, heeft het kabinet besloten de voortgang van de 

ratificatieprocedure bij het IVESCR-protocol en de procedure voor ondertekening van de 
twee andere protocollen tijdelijk aan te houden. Dit in verband met de mogelijke financiële 
en juridische gevolgen van ratificatie van deze protocollen, die momenteel moeilijk te 
overzien zijn. 
Daar komt bij dat de werkwijze en kwaliteit van de toezichthoudende comités momenteel 
onderwerp is van een uitgebreide VN-evaluatie, die in 2020 wordt afgerond. Het kabinet 
verwacht dat de evaluatie beter inzicht zal bieden in het functioneren van de verschillende 

comités en in de veranderingen die nodig zijn om de kwaliteit en effectiviteit ervan te 
verbeteren. De mogelijke gevolgen naar aanleiding van de evaluatie voor het functioneren 
van de comités die toezichthouden op het IVESCR, het VN-Verdrag Handicap en het VN-
Kinderrechtenverdrag, kunnen worden meegenomen bij de overweging ten aanzien van de 
ratificatie dan wel de ondertekening van de facultatieve protocollen. 
Het kabinet heeft er daarom voor gekozen ratificatie dan wel ondertekening aan te houden 
totdat meer duidelijkheid bestaat over de ontwikkelingen in de jurisprudentie, de 

uitkomsten van de evaluatie en mogelijke financiële en juridische gevolgen 
 

18. 3 december 2020 
Motie Kerstens om het facultatief Protocol te ratificeren. 
Deze motie heeft het niet gehaald, tegen stemden: CDA, VVD, CU en D66. 
 

Plenair debat Tweede Kamer - 
Van den Berg (CDA) - “Morgen is het de Internationale Dag van de Gehandicapten, maar 
Nederland heeft nog steeds niet het facultatieve protocol van dat VN-verdrag getekend” 

Kerstens (PvdA) – “Ik hoorde mevrouw Van den Berg vragen aan de minister hoe het staat 
met de ratificatie van het zogenaamde protocol dat mensen het recht geeft om naar 
Genève te stappen als ze vinden dat hun rechten worden aangetast. Nou heb ik bij het 
debat dat wij over het Verdrag hadden een motie ingediend. Die motie vraagt precies dat 

van het kabinet. Het CDA heeft daar toen tegen gestemd. Mag ik nu uit de vraag van 
mevrouw Van den Berg aan de minister opmaken dat als ik die motie opnieuw indien — ik 
ben daar graag toe bereid en misschien wil mevrouw Van den Berg medeondertekenen — 
ik dan op een ja-stem van het CDA kan rekenen?” 

 
19. 9 februari 2021 

Minister Ollongren: 
[…] Dan was er nog een vraag over de ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Mevrouw Karimi en de heer 
Dittrich vroegen daarnaar. Ik ben begonnen met te zeggen dat wij dit initiatiefwetsvoorstel 
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tot grondwetswijziging van harte steunen. Dat het facultatief protocol nog niet geratificeerd 
is, doet daar helemaal niets aan af. Dat heeft zijn eigen dynamiek. Volgens mij zijn beide 
Kamers daarover geïnformeerd. Mijn collega voor Medische Zorg en collega Blok van 
Buitenlandse Zaken zijn hiermee bezig. Zij hebben mij geïnformeerd dat zij voor 17 maart, 

voor de verkiezingen, een brief aan beide Kamers zullen sturen over de stand van zaken 
van de ratificatie van dat facultatief protocol. 
 
Mevrouw Karimi (GroenLinks): 
Ik dank de minister voor de antwoorden, maar ik blijf teleurgesteld over dat laatste. Het 
facultatief protocol is natuurlijk niet van gisteren. Dat is al jaren gaande. Zoals ik in mijn 
eerste termijn heb betoogd, horen we iedere keer van het kabinet: het is complex, het is 

ingewikkeld, we komen daarop terug. Maar er gebeurt niks. Om geloofwaardig vorm en 
inhoud te kunnen geven aan de grondwetswijziging die wij vandaag steunen, is het van 
belang dat het protocol ondertekend wordt en ter ratificatie aangeboden wordt. Het is niet 
eens ondertekend. De dringende vraag is: minister, kunt u de Kamer laten weten wat het 

tijdpad is voor de ondertekening van het protocol? 
 
Minister Ollongren: 

Ik kan nogmaals uitvoerig uitleggen wat de problematiek is rondom de facultatieve 
protocollen in den brede en de evaluatie die in VN-verband daarover plaatsvindt en die ook 
nog eens vertraging heeft opgelopen, maar ik denk dat mevrouw Karimi daar niet gelukkig 
van wordt. Als ik haar goed beluister, zit ze daar niet op te wachten, maar wil ze gewoon 
weten hoe het zit met de ondertekening. Ik heb deze Kamer al toegezegd dat mijn collega's 
daar voor de Tweede Kamerverkiezingen nog een brief over zullen sturen. Ik zal de oproep 

van mevrouw Karimi aan mijn collega's meegeven. 
 
Mevrouw Karimi (GroenLinks): 
Kan de minister dan toezeggen dat in ieder geval de eerdere toezegging, die vier jaar 
geleden al aan deze Kamer is gedaan, gestand wordt gedaan, namelijk dat het kabinet met 
een tijdpad komt om de ratificatie te gaan realiseren? Dus geen uitleg dat het complex en 
ingewikkeld is. Nee, zo gaan we het dan doen. 

 
Minister Ollongren: 
Als dat de toezegging is, dan lijkt het me goed dat het kabinet ook op die toezegging 
terugkomt en daarbij aangeeft hoe het zit met het tijdpad. Ik heb begrepen dat er een 
vertraging heeft plaatsgevonden in een wat bredere kwestie rond die ratificatie van de 
facultatieve protocollen bij de VN. Dat bepaalt mede dat het niet a tempo gebeurt. Ik neem 
dit mee terug en zal mijn collega's meegeven dat er op dat punt helderheid wordt 

verwacht. 
 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding 
van een vraag van het lid Karimi, toe dat de minister voor Medische Zorg en Sport en de 
minister van Buitenlandse Zaken beide Kamers voor 17 maart 2021 een brief zullen sturen 
over de ratificatie van het facultatief protocol bij het VN-Verdrag Handicap. 

 
Hierop volgt de brief van de minister van Zorg, Van Ark, van 17 maart 2021: 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20210317/brief_van_de_minister_voor_2/f=y.pd
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