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Beslisnota bij kamerbrieven over het verslag van de UPR-
hoorzitting (4e cyclus) 

Aanleiding 
Op 15 november jl. vond de Universal Periodic Review (UPR) van het Koninkrijk 
der Nederlanden plaats, waarvoor u bent afgereisd naar Genève. In uw brief van 
3 oktober jl. heeft u toegezegd de Tweede Kamer te zullen informeren over de 
aanbevelingen die tijdens deze sessie gedaan zijn en over het verdere vervolg van 
het UPR-proces.   
 
Tijdens het debat van 20 december jl. over het initiatiefvoorstel-Hammelburg, 
Bromet en De Hoop (over het toevoegen van handicap en seksuele gerichtheid als 
verboden discriminatiegronden aan artikel 1 van de Grondwet) kwam de UPR ter 
sprake en heeft u toegezegd de nog op te stellen reactierapportage op de UPR-
aanbevelingen tevens aan de Eerste Kamer te zullen sturen. Omdat onderhavige 
brief in nauw verband staat met deze reactierapportage, wordt geadviseerd een 
afschrift van deze brief – alsmede een afschrift van de UPR-brief die u in oktober 
aan de Tweede Kamer gestuurd heeft – aan de Eerste Kamer te zenden. 
 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met de verzending van de bijgevoegde 
brieven aan de Voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer en de brieven te 
ondertekenen (in het geval van de brief voor de Tweede Kamer mede namens 
MBZ en MJenV). 

 
Kern 
Brief Tweede Kamer 
De brief voor de Tweede Kamer geeft kort aan dat 100 VN-lidstaten hebben 
bijgedragen aan de UPR van het Koninkrijk en dat deze in totaal 255 
aanbevelingen hebben gedaan. Ook de belangrijkste thema’s van de 
aanbevelingen staan kort opgesomd. 
 
Het verslag van de UPR-sessie dat wordt meegestuurd is nog niet-definitief: het is 
opgesteld door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van 
de VN, waar nu nog een redigeerronde zal plaatsvinden. Omdat verdere 
wijzigingen taalkundig – en dus niet inhoudelijk – van aard zullen zijn, kan deze 
versie wel alvast aan de Kamer gestuurd worden. 
 



 

 Pagina 2 van 2 

Onze referentie 
2022-0000685207 
 

Datum 
13 december 2022 

Qua vervolgproces wordt de Tweede Kamer geïnformeerd dat het Koninkrijk vóór 
maart 2023 per aanbeveling zal moeten aangeven of het deze accepteert of 
slechts ter kennisgeving aanneemt, en dat er voor die tijd nog een 
stakeholdersbijeenkomst zal plaatsvinden om over de aanbevelingen te spreken. 
 
Brief Eerste Kamer 
De brief voor de Eerste Kamer geeft kort aan dat u in het kader van uw 
toezegging van 20 december volledigheidshalve een afschrift van de TK-brief over 
het UPR-verslag toestuurt, alsmede een afschrift van de brief van 3 oktober jl. 
over de UPR-rapportage. 

 
Communicatie 
Er is in november geen media-aandacht geweest voor de UPR. Wel hebben enkele 
ngo’s en het College voor de Rechten van de Mens berichten geplaatst op hun 
website en/of social media accounts. 
 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 brief Tweede Kamer – verslag 
hoorzitting UPR 

Ter ondertekening. 
 
Tevens een bijlage bij de brief 
voor de EK (volgnummer 2). 

2 brief Eerste Kamer – nationale 
rapportage en verslag 
hoorzitting UPR 

Ter ondertekening. 

3 bijlage bij brief TK (volgnummer 
1) - verslag hoorzitting UPR 

Tevens een bijlage bij de brief 
voor de EK (volgnummer 2). 

4 bijlage bij brief EK 
(volgnummer 2) – afschrift TK-
brief van 3 oktober 2022 over 
de nationale UPR-rapportage 
van het Koninkrijk der 
Nederlanden 

 

5 bijlage bij brief EK 
(volgnummer 2) – bijlage bij 
TK-brief van 3 oktober 2022 
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