
 

 

  

 
 

 

 

 

Aan Minister BZK 

Van Constitutionele Zaken 

 

TER BESLUITVORMING  
 

Nota actief openbaar 

Ja 

 
Onze referentie 

2023-0000069039 
 

Datum 

2 februari 2023 
 

Opgesteld door 

 

 
 

Samengewerkt met 

BZK/KR, BZ, JenV, OCW, 

SZW, VWS, EZK, IenW 
 

Bijlage(n) 

5 
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Koninkrijksreactie op aanbevelingen uit de UPR 

Aanleiding 

Op 15 november jl. heeft u in Genève Nederland vertegenwoordigd bij de 

Universal Periodic Review. Op de aldaar van de VN-lidstaten ontvangen 

aanbevelingen moet uiterlijk 13 februari 2023 door het Koninkrijk worden 

gereageerd. Hierbij wordt deze reactie ter goedkeuring aan u voorgelegd. 

Geadviseerd besluit 

• Instemmen met het verzenden van de reactie op de UPR-aanbevelingen 

aan de VN via de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der 

Nederlanden in Genève. 

• Instemmen met het verzenden van een afschrift van de reactie op de 

UPR-aanbevelingen aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal 

en de bijbehorende aanbiedingsbrieven ondertekenen, mede namens MBZ 

en MJenV. 

Kern 

Nederland heeft van 100 verschillende lidstaten 255 aanbevelingen gekregen. 

Hiervan worden er in de reactie 165 gesteund, 2 deels gesteund en 88 voor 

kennis aangenomen. Van deze reacties zijn er 53 (mede) opgesteld door BZK. 

Verder is meegewerkt door de ministeries van JenV, SZW, OCW, BZ, EZK en 

VWS, alsmede door de Caribische landen.  

 

De reactie is ook de lijnen in bij de andere departementen en bij de Caribische 

landen. Akkoord is nodig van MBZ, MJenV en de bewindspersonen van de andere 

landen. Deze laatste strikt genomen alleen ten behoeve van de verzending van de 

reactie aan Geneve, maar daarmee indirect ook tan aanzien van de verzending 

van een afschrift van de reactie aan beide Kamers. 

Leeswijzer 

Het document met volgnummer 1 is opgemaakt in het door de VN voorgeschreven 

format voor de UPR-reactie. De leesbaarheid van dit format laat het nodige te 

wensen over. Het bevat bijvoorbeeld enkel de reacties op de aanbevelingen, maar 

niet de aanbevelingen zelf. Om deze reden is het document met volgnummer 2 

toegevoegd, waarin de aanbevelingen en reacties bij elkaar staan. Enkel het 

document met volgnummer 1 zal worden toegezonden aan de VN. 
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Onze referentie 

2023-0000069039 
 

Datum 

2 februari 2023 

Mede omdat de reactie door de VN aan een strenge woordenlimiet is gebonden, is 

soms op meerdere reacties dezelfde toelichting gegeven. Voor uw gemak zijn 

herhaalde toelichtingen in het document met volgnummer 2 schuingedrukt. De 

aanbevelingen die (mede) zijn beantwoord door BZK zijn in het document met 

volgnummer 2 geel gemarkeerd. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Reactie UPR-aanbevelingen in 

VN-format  

  

2 Reactie UPR-aanbevelingen in 

leesbare tabel met de 

aanbevelingen die BZK in het 

bijzonder aangaan geel 

gemarkeerd 

  

3 Aanbiedingsbrief TK reactie 

UPR-aanbevelingen 

 

4 Aanbiedingsbrief EK reactie 

UPR-aanbevelingen 

 

5 Zelfde tabel als volgnummer 2, 

maar zonder gele markeringen 

ter verzending aan beide 

Kamers der Staten-Generaal 

 

 




