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Betreft: Inbreng commissiedebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz op 9 februari 2022 

 

 

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

 

Op 9 februari a.s. staat de stand van zaken omtrent de besluitvorming van het Facultatief Protocol bij het VN-

verdrag Handicap op de agenda van uw commissievergadering Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 

besluitvorming daarover is na 5 jaar nog niet rond. Eerder stuurde een breed aantal organisaties hierover een 

brief aan de Tweede Kamer (zie bijlage van mei 2021). 

Belang van het Facultatief Protocol 

Nederland heeft bij drie VN-verdragen die het heeft geratificeerd (VN-verdrag Handicap, VN-

Kinderrechtenverdrag en het VN-verdrag Economische, Sociale en Culturele rechten) nog niet de bijbehorende 

klachtenprocedures ingesteld. Er bestaan in Nederland situaties waarin mensen hun rechten niet gerealiseerd 

krijgen binnen het nationale rechtssysteem. Als Nederland de protocollen bij de drie verdragen ratificeert, 

krijgen zij de mogelijkheid om hun zaak voor te leggen aan de relevante internationale instantie, waardoor de 

toegang tot het recht wordt vergroot.  

Nieuw advies Raad van State 

Het kabinet wil op dit moment meer inzicht krijgen in de gevolgen van eventuele ratificatie van de drie 

protocollen voor de doorwerking van de rechten uit de verdragen in de Nederlandse rechtsorde. Demissionair 

staatssecretaris Paul Blokhuis vroeg de Raad van State een nieuw advies over de financiële en juridische 

implicaties bij een eventuele ratificatie van de facultatieve protocollen. Het nieuwe kabinet zou op basis van de 

inzichten van het nieuwe advies van de Raad van State vervolgstappen kunnen zetten.  

Wij merken echter op dat er reeds sinds 2017 een advies van de Raad van State ligt, en vragen ons af wat de 

toegevoegde waarde van een nieuw advies kan zijn? Bovendien is het eerdere advies van de Raad van State 

omtrent ratificatie van het Facultatief Protocol bij IVESCR nog niet openbaar gemaakt. Wij vragen dat dit advies 

zo spoedig mogelijk openbaar wordt gemaakt. 

Geen inhoudelijke argumenten  

Belangenorganisaties van mensen met een beperking en mensenrechtenorganisaties hebben herhaaldelijk 

gevraagd om duidelijkheid over het inhoudelijke standpunt van de regering over wel of niet ratificeren van de 
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facultatieve protocollen. De reacties vanuit de bewindspersonen verschaffen echter geen duidelijkheid. Wij 

hopen dat Uw Kamer net als wij benieuwd is waarom de besluitvorming nog steeds in een impasse zit.  

In veel andere Europese landen (o.a. België, Denemarken, Duitsland en Frankrijk) zijn de facultatieve 

protocollen bij het VN-verdrag Handicap en VN-Kinderrechtenverdrag wel van kracht. We hopen dat het kabinet 

meer inzicht kan geven in haar huidige inhoudelijke overwegingen over eventuele ratificatie. 

 
Tijd voor duidelijkheid over standpuntbepaling 

Momenteel neemt het VN-Kinderrechtencomité de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag in 

Nederland onder de loep. In februari 2022 zal de Nederlandse staat zich hierover verantwoorden  in Genève. 

Daarnaast zal eind 2022 of begin 2023 de eerste rapportage van het VN-verdrag Handicap in  onder de loep 

worden genomen door de VN. De uitblijvende ratificatie van de betreffende protocollen zal bij beide sessies 

ongetwijfeld aan de orde komen. Er is daarom momentum om hier snel verandering in te brengen. 

Wij vragen u om zich in te zetten voor de ratificatie van deze protocollen, zodat mensen in Nederland toegang 

hebben tot deze klachtenprocedures. We verzoeken u daarom kritisch te zijn op het wederom inwinnen van 

een nieuw advies van de Raad van State en het afwachten van VN-evaluaties en verzoeken u om de minister 

onderstaande vragen voor te leggen: 

• Is het kabinet van mening dat het van kracht worden van het facultatieve protocol bij het VN-verdrag 

Handicap kan bijdragen aan de bescherming van de rechten van mensen met een beperking? 

• Kan de minister duidelijkheid geven over eventuele inhoudelijke argumenten tegen ratificatie van de 

facultatieve protocollen van de desbetreffende VN-Verdragen? 

• Wat is de reden dat Nederland de lijn van veel andere Europese landen waar de facultatieve protocollen 

bij het VN-verdrag Handicap en VN-Kinderrechtenverdrag wel van kracht zijn, niet kan volgen?  

• Kan de minister duidelijkheid geven waarom het advies van de Raad van State over het Facultatief 

Protocol IVESCR uit 2017 nog niet openbaar gemaakt is? Is hij bereid dit advies alsnog openbaar te 

maken? 

 

Wij hopen dat u deze vragen wil inbrengen in het overleg en wensen u een goed debat toe. 

Met vriendelijke groet,  

  

 

 

Illya Soffer,      Huri Sahin,    Monique Steijns, 

directeur Ieder(in),     voorzitter    voorzitter Nederlands 

mede namens de Alliantie VN-verdrag  Kinderrechtencollectief  Juristen Comité voor de 

          Mensenrechten 

 

Contactpersoon: 

Brigitte Boswinkel, coördinator Kinderrechtencollectief, b.boswinkel@kinderrechten.nl  

 

Bijlage: 

• Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol 20 mei 2021 
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