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Geachte Kamerleden,
Donderdag 14 februari spreekt u in een algemeen overleg in de Kamer over discriminatie. Ook de
kabinetsreactie op de Jaarrapportage van het College voor de Rechten van de Mens staat voor dit
algemeen overleg geagendeerd. Als Alliantie VN-verdrag willen we hierbij onze zorg uitspreken dat
de ondertekening van het Facultatief Protocol zo lang op zich laat wachten.
Doorbreek de impasse rond het Facultatief Protocol
Het VN-verdrag Handicap beschrijft de rechten van mensen met een beperking. Bij een volwassen
omgang met het verdrag hoort dat Nederland ook de aanvullende verklaring, het Facultatief
Protocol tekent. Dit protocol maakt het mogelijk om als persoon rechtstreeks een klacht in te
dienen bij het Comité in Genève als het VN-verdrag niet wordt nageleefd en andere juridische
mogelijkheden al zijn benut.
Nederland heeft dit protocol in tegenstelling tot veel andere landen niet getekend. En er lijkt ook
geen enkel schot in te zitten. Minister Ollongren schrijft op 8 februari aan de Kamer dat het kabinet
nog geen standpunt heeft ingenomen rondom het Facultatief Protocol “omdat de besluitvorming
rondom het facultatief protocol bij het VN-verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
(IVESCR) nog niet is afgerond.” Bijna drie jaar geleden gaf de toenmalige staatssecretaris Van Rijn
precies hetzelfde antwoord. Wel zei hij in april 2016 de Eerste Kamer echter nog toe “voor de
zomer te komen met een standpuntbepaling (inclusief de te zetten stappen) ten aanzien van het
Facultatief Protocol.” Sindsdien hebben we daar niks meer van vernomen. De conclusie ligt voor de
hand: de impasse rond het Facultatief Protocol is compleet.

Ook het College voor de Rechten van de Mens spreekt over deze situatie zijn ongenoegen uit. Het
College schrijft: “Ratificatie van het Facultatieve Protocol zal bijdragen aan de bescherming van de
rechten van mensen met een beperking. Het College overweegt dat de procedure voor de ratificatie
van het Facultatieve Protocol bij het VN-verdrag handicap niet af zou mogen hangen van de
ratificatie van het Facultatieve Protocol bij IVESCR.”
Wij verzoeken u de minister te vragen hoe zij deze impasse denkt te doorbreken en als Kamer
geen genoegen te nemen met het excuus van de minister dat ondertekening niet mogelijk is
vanwege de trage besluitvorming rond het protocol IVESCR. Zou u de minister ook willen vragen
een tijdspad aan te geven voor de ratificatie van het Facultatieve Protocol?
Wij hopen dat u dit punt wil inbrengen in het overleg en wensen u een goed debat.
Met vriendelijke groet,
Namens de Alliantie VN-verdrag

Illya Soffer, directeur Ieder(in)

De Alliantie VN-verdrag Handicap is een samenwerkingsverband van de belangenorganisaties MIND
LP GGz, Per Saldo, LFB, Coalitie voor Inclusie en Ieder(in). De Alliantie zet zich in voor de
verwezenlijking van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
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