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Geachte Kamerleden,
Maandag 1 juli bespreekt u in het Notaoverleg Mensenrechtenbeleid onder meer de
standpuntbepaling over de facultatieve protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culturele rechten, het Verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap en het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Iets wat al jaren
vooruit geschoven wordt. In deze protocollen wordt een klachtrechtprocedure beschreven
waar mensen in nijpende situaties baat bij hebben. Eerder dit jaar vroeg de Alliantie VNverdrag al aandacht voor de ratificatie van het facultatieve protocol van het VN-verdrag
Handicap. Het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten en het
Kinderrechtencollectief sluiten zich hierbij aan. Gezamenlijk dringen wij aan op een
standpuntbepaling over de facultatieve protocollen bij de drie bovengenoemde VN-verdragen.
Recht hebben maar niet krijgen
In Nederland bestaan situaties waarin personen hun rechten niet gerealiseerd krijgen binnen
het nationale rechtssysteem. Ook al zijn de drie desbetreffende verdragen door Nederland
geratificeerd. Dit zorgt voor de paradox dat dat mensen drager zijn van rechten maar ook
ondervinden dat zij deze rechten niet kunnen verwezenlijken. Denk hierbij aan doeltreffende
maatregelen die nodig zijn om iemand met een beperking volledig mee te laten doen in de
maatschappij. Of de situatie waarin kinderen geen passende plek op school kunnen vinden,
ondanks hun recht op onderwijs. Het huidige nationale rechtssysteem biedt hier geen
effectieve oplossingen voor. Door de klachtenprocedure in te stellen worden deze personen in
staat gesteld toch een uitspraak over hun individuele recht te krijgen.

Impasse in standpuntbepaling
Minister Blok van BZK geeft in zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 29 mei jl
aan dat hij de resultaten van de evaluatie van de VN-comités in Geneve wil afwachten. Dat is
wat ons betreft een oneigenlijk argument om standpuntbepaling wéér verder op te schorten.
Het gaat immers om de inhoud van de protocollen en welk doel ze beogen. De lopende
evaluatie betreft de werkwijze van de verschillende commissies, niet nut en noodzaak van
facultatieve protocollen.
De impasse waarin de standpuntbepaling zit duurt nu al jaren en dreigt op deze manier weer
minstens met 1 jaar op te schuiven.
Voortrekkersrol Nederland in mensenrechten
Het past niet bij de rol als gidsland die Nederland graag neemt op het gebied van
mensenrechten om zich terughoudend op te stellen met betrekking tot het ratificeren van deze
klachtrechtprotocollen. Nederland heeft zich onlangs ook weer kandidaat gesteld voor
lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad. Mede daarom is het juist gepast om te laten zien
dat Nederland nog steeds een voortrekkersrol heeft; dat sociale rechten een gelijkwaardige
plaats hebben naast burgerlijke en politieke rechten in het VN-systeem; dat mensen met een
beperking zich direct op hun rechten moeten kunnen beroepen en dat kinderen ook zelf hun
stem kunnen laten horen.
Wij hopen dat u dit punt wil inbrengen in het overleg en wensen u een goed debat.
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