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De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft op 7 april 2015 aan 
de Minister van Buitenlandse Zaken een brief gestuurd in aansluiting op 
de brieven van 23 juni en 24 oktober 2014 inzake de uitvoering van de 
motie-Strik (GroenLinks) c.s. 

De ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie hebben 
op 18 juni 2015 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
Van Dooren 

1 Samenstelling:
Broekers-Knol (VVD), Kox (SP), Engels (D66), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), Van Bijsterveld (CDA) 
(vicevoorzitter), Duthler (VVD) (voorzitter), Ten Hoeve (OSF), Koffeman (PvdD), Schaap (VVD), 
Strik (GL), Backer (D66), Knip (VVD), Barth (PvdA), Beuving (PvdA), Hoekstra (CDA), Popken 
(PVV), Schouwenaar (VVD), Schrijver (PvdA), Bikker (CU), Bredenoord (D66), Van Dijk (SGP), 
Markuszower (PVV), Van Rij (CDA), Rombouts (CDA), Van Weerdenburg (PVV), Wezel (SP)
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BRIEF VAN DE VICEVOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE 
VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken 

Den Haag, 7 april 2015 

Per brief2 van 23 juni 2014 aan uw ambtsvoorganger heeft de vaste 
commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) verzocht om binnen vier 
weken te vernemen welke stappen de regering heeft gezet ter uitvoering 
van de motie-Strik (GroenLinks) c.s.3, waarin de regering wordt verzocht 
haast te maken met de ratificatie van een drietal protocollen4 en de Kamer 
te informeren over het tijdpad waarin de voorstellen tot ratificatie aan het 
parlement zullen worden aangeboden. Na het uitblijven van een reactie 
heeft de commissie u op 24 oktober 2014 een rappelbrief5 gestuurd. Ook 
daarbuiten is van de zijde van de Kamer meermaals, bij gelegenheid van 
de Algemene politieke beschouwingen op 14 oktober 20146 en het debat 
over de begrotingsstaten V&J op 13 januari 20157, benadrukt dat waarde 
wordt gehecht aan de snelle tenuitvoerlegging van de motie en een 
schriftelijke reactie hierover. Ondanks de expliciete toezegging van de 
Staatssecretaris van V&J om in een brief uiteen te zetten wat de stand van 
zaken met betrekking tot de ratificatie is8, is hierover − ruim een jaar na 
het aannemen van de motie − nog immer niets vernomen. 

Dit stemt de commissie tot ontevredenheid. Zij doet dan ook opnieuw een 
dringende oproep aan u om de motie onverkort uit te voeren en de 
voorstellen tot ratificatie zo snel mogelijk voor te leggen. In elk geval 
wenst zij van u te vernemen wat het beoogde tijdpad voor de ratificatie is 
of desnoods wat de argumenten zijn op grond waarvan daartoe niet 
overgegaan zou kunnen worden. 

De commissie vertrouwt erop dat zij binnen vier weken na dagtekening 
van deze brief een reactie van u heeft ontvangen. 

Een brief met gelijke strekking is verzonden naar de Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie. 

Vicevoorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
 S.C. van Bijsterveld 

2 Met kenmerk 155356u.
3 Kamerstukken I 2013–2014, 33 750 VI, M.
4 Het betreft de facultatieve protocollen inzake een individueel klachtrecht bij de VN-verdragen 

over economische, sociale en culturele rechten, de rechten van het kind en de rechten van 
mensen met een beperking.

5 Met kenmerk 155356.01u.
6 Handelingen I 2014–2015, nr. 4, item 6, p. 8 en 27.
7 Handelingen I 2014–2015, nr. 16, item 3, p. 14 en 42.
8 Toezegging T02051.
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BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN 
VEILIGHEID EN JUSTITIE 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 juni 2015 

Naar aanleiding van de brieven van 7 april 2015 van de vicevoorzitter van 
de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over uitvoering motie Strik 
c.s. (33 750 VI, M) met kenmerk 155356.02u en 155356.03u, willen wij u 
informeren dat het niet mogelijk is de motie binnen de gestelde termijn uit 
te voeren. 

De reden hiervoor is dat ratificatie van de drie protocollen, genoemd in de 
motie, nog voorwerp van overleg is in het kabinet. Ratificatie van de 
protocollen brengt complexe vraagstukken met zich mee die een 
zorgvuldige besluitvorming vergen. 

Zodra het kabinet een besluit heeft genomen over ratificatie van de 
protocollen, wordt uw Kamer hierover geïnformeerd. Een tijdpad voor 
deze besluitvorming is echter op dit moment niet nader te preciseren. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
A.G. Koenders 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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