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Geachte heer Rosenthal,
Tijdens het mondeling overleg dat op 28 juni jl. plaatsvond in de Eerste Kamer heeft u gesproken met de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking over het mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering.
Tijdens dit mondeling overleg verzocht het lid Strik u toe te zeggen niet vooruit te lopen op
pogingen tot het inperken van de bevoegdheden van het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens (EHRM), zoals aangegeven staat in de notitie van de regering d.d. 5 april 2011 getiteld
'Verantwoordelijk voor vrijheid: mensenrechten in het buitenlands beleid'. Op het uitdrukkelijke
verzoek aan u om - in het licht van de motie-Bemelmans (EK 32.502 / 32.500 V, B) - dit standpunt nog niet uit te dragen voordat een notitie de Eerste Kamer bereikt met daarin de onderbouwing van deze omstreden paragraaf, heeft u aangegeven dit niet te kunnen toezeggen.
Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen in de Eerste Kamer op 19 april jl. is de hierboven
genoemde motie ingediend door het toenmalige lid Bemelmans-Videc in reactie op de eerder
genoemde notitie van de regering over mensenrechten in het buitenlands beleid. De motie
dringt er op aan geen afbreuk te doen aan de status van het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens. De motie is op 10 mei tijdens de plenaire vergadering aangenomen.
In ditzelfde debat deed u tevens de toezegging (T01302) aan de Kamer om haar een notitie
over mensenrechten, i.c. een uitvoerig kabinetsstandpunt over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en over de Raad van Europa, te doen toekomen, met bijzondere aandacht voor
de 'margin of appreciation' en de positie van het Comité van Ministers. Deze notitie zou de nadere uitwerking van de regering vormen van de desbetreffende paragraaf over het EVRM en het
EHRM. De facto gaat zowel de motie-Bemelmans als de toezegging over de Nederlandse standpuntbepaling inzake het EVRM en het EHRM.
De leden van de commissie BDO zijn van mening dat u ten onrechte heeft aangegeven dat u,
omdat een gelijkluidende motie (32502, nr. 11) op 31 mei jl. in de Tweede Kamer is verworpen,
wordt geconfronteerd met een tegenstrijdigheid tussen beide Kamers op grond waarvan u geen
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toezeggingen kunt doen ten aanzien van de uitvoering van de motie-Bemelmans. De Eerste
Kamer heeft een zelfstandige positie binnen het Nederlandse staatsbestel. De leden van de
commissie hechten er dan ook aan dat u niet volstaat met de bovengenoemde mededeling tijdens een mondeling overleg, maar dat u per brief aangeeft wat u met de motie Bemelmans
gaat doen.
Graag vernemen de leden van de commissie BDO de procedure die u beoogt te volgen inzake de
opvolging van de motie-Bemelmans. Tevens ziet de commissie de uitvoering van de toezegging
inzake een notitie van de regering over het Europees Hof van de Rechten van de Mens en de
Raad van Europa zo spoedig mogelijk tegemoet. De leden van de commissie vertrouwen er op
dat u, zoals reeds verzocht tijdens het mondeling overleg, niet op de zaken vooruit zult lopen
door uw eerder verwoorde standpunt over het EVRM uit te dragen. De leden van de commissie
gaan ervan uit dat wanneer een notitie is toegezegd, de bewindspersoon geen onomkeerbare
acties dient te ondernemen totdat de notitie is verzonden en de leden de kans hebben gehad
om erop te reageren.

Hoogachtend,

Generaal-majoor der mariniers (b.d.) F.E. van Kappen
Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking

