Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap
De Staten die Partij zijn bij dit Protocol zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
1.
Een Staat die Partij is bij dit Protocol (“Staat die Partij is”) erkent dat het
Comité voor de rechten van personen met een handicap (“het Comité”) bevoegd is
voor het in ontvangst nemen en onderzoeken van kennisgevingen van of namens
personen of groepen van personen die vallen onder de rechtsmacht van de Staat die
Partij is en die beweren het slachtoffer te zijn van een schending van de bepalingen
van het Verdrag door deze Staat.
2.
Het Comité neemt geen kennisgevingen in ontvangst met betrekking tot een
Staat die Partij is bij het Verdrag, maar die niet Partij is bij dit Protocol.
Artikel 2
Het Comité verklaart niet-ontvankelijk kennisgevingen:
a)

die anoniem zijn;

b) die een misbruik zijn van het recht dergelijke meldingen te doen of
onverenigbaar zijn met de bepalingen van het Verdrag;
c)
die betrekking hebben op een door het Comité reeds onderzochte
aangelegenheid of een aangelegenheid die reeds is onderzocht of wordt onderzocht
voor een andere internationale onderzoeks- of beslechtingsinstantie;
d) wanneer niet alle beschikbare nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput,
tenzij de procedure daartoe een redelijke termijn overschrijdt of het
onwaarschijnlijk is dat de melder aldus herstel krijgt;
e)

die kennelijk ongegrond of onvoldoende met redenen omkleed zijn; of

f)
die betrekking hebben op feiten die zich hebben voorgedaan voor de
inwerkingtreding van het Protocol ten aanzien van de desbetreffende Staat die Partij
is, tenzij deze feiten voortduren na deze datum.
Artikel 3
Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 2 van dit Protocol brengt het
Comité alle toegezonden kennisgevingen op vertrouwelijke wijze onder de aandacht
van de desbetreffende Staat die Partij is. De desbetreffende Staat die Partij is,
verstrekt binnen een termijn van zes maanden aan het Comité schriftelijk
toelichtingen of verklaringen ter verduidelijking van de aangelegenheid en met
vermelding van de maatregelen die kunnen worden genomen om het probleem te
verhelpen.
Artikel 4
1.
Het Comité kan, na ontvangst van een kennisgeving en voor de behandeling
ten gronde, steeds aan de desbetreffende Staat die Partij is een dringend verzoek
voorleggen om de nodige bewarende maatregelen te nemen ter voorkoming van
onherstelbare schade voor de slachtoffers van de beweerde schending.
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2.
Wanneer het Comité gebruik maakt van de in het eerste lid verleende
bevoegdheid, betekent dit geenszins dat reeds een uitspraak wordt gedaan over de
ontvankelijkheid of de gegrondheid van de melding.
Artikel 5
Het Comité onderzoekt achter gesloten deuren de krachtens dit Protocol
toegezonden meldingen. Na onderzoek van een melding zendt het Comité de
eventuele suggesties en aanbevelingen toe aan de desbetreffende Staat die Partij is,
evenals aan de melder.
Artikel 6
1.
Indien het Comité betrouwbare informatie ontvangt dat een Staat die Partij is
de in het Verdrag genoemde rechten op ernstige of systematische wijze schendt,
wordt deze Staat verzocht met het Comité een onderhoud over de ontvangen
informatie te hebben en zijn opmerkingen in dit verband te formuleren.
2.
Het Comité kan op grond van de eventueel geformuleerde opmerkingen van de
desbetreffende Staat die Partij is, evenals van enige andere betrouwbare informatie
waarover het beschikt, een of meer van zijn leden de opdracht geven een onderzoek in
te stellen en het Comité zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de resultaten van
dit onderzoek. Wanneer dit wordt verantwoord, kan het onderzoek met instemming
van de Staat die Partij is bezoeken op het grondgebied van deze Staat omvatten.
3.
Na bestudering van de resultaten van het onderzoek deelt het Comité de
resultaten mee aan de desbetreffende Staat die Partij is, met eventuele opmerkingen
en aanbevelingen.
4.
Na ontvangst van de resultaten van het onderzoek en van de opmerkingen en
aanbevelingen van het Comité formuleert de Staat die Partij is binnen een termijn
van zes maanden zijn opmerkingen.
5.
Het onderzoek is vertrouwelijk en in alle stadia van de procedure wordt
verzocht om de medewerking van de Staat die Partij is.
Artikel 7
1.
Het Comité kan de desbetreffende Staat die Partij is verzoeken om in het
krachtens artikel 35 van het Verdrag in te dienen rapport aan te geven welke
maatregelen zijn genomen als gevolg van een krachtens artikel 6 van dit Protocol
ingesteld onderzoek.
2.
Na het verstrijken van de in artikel 6, vierde lid, bedoelde termijn van zes
maanden kan het Comité, indien nodig, de desbetreffende Staat die Partij is
verzoeken mee te delen welke maatregelen zijn genomen als gevolg van het
onderzoek.
Artikel 8
Een Staat die Partij is, kan bij de ondertekening of de bekrachtiging van dit
Protocol of bij de toetreding ertoe verklaren dat hij de bevoegdheid van het Comité
op grond van de artikelen 6 en 7 niet erkent.
Artikel 9
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De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties is de depositaris van dit
Protocol.
Artikel 10
Dit Protocol staat vanaf 30 maart 2007 op het hoofdkwartier van de Verenigde
Naties te New York open voor ondertekening door de Staten en de organisaties voor
regionale integratie die het Verdrag hebben ondertekend.
Artikel 11
Dit Protocol wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de Staten die het hebben
ondertekend en die het Verdrag hebben bekrachtigd of ertoe zijn toegetreden. Het
dient formeel te worden bevestigd door de organisaties voor regionale integratie die
het hebben ondertekend en die het Verdrag formeel hebben bevestigd of ertoe zijn
toegetreden. Het staat open voor toetreding van een Staat of een organisatie voor
regionale integratie die het Verdrag heeft bekrachtigd of formeel heeft bevestigd of
ertoe is toegetreden, maar die het Protocol niet heeft ondertekend.
Artikel 12
1.
Een “organisatie voor regionale integratie” is een organisatie die is opgericht
door soevereine Staten van een bepaalde regio waaraan haar lidstaten bevoegdheden
hebben overgedragen die betrekking hebben op aangelegenheden waarop het
Verdrag en dit Protocol van toepassing zijn. Dergelijke organisaties leggen in hun
akten van formele bevestiging of toetreding vast in welke mate zij bevoegd zijn
voor aangelegenheden waarop het Verdrag en dit Protocol van toepassing zijn. Deze
organisaties delen relevante wijzigingen van de omvang van hun bevoegdheden mee
aan de depositaris.
2.
Verwijzingen naar “Staten die Partij zijn” in dit Protocol zijn binnen de
grenzen van hun bevoegdheden tevens van toepassing op deze organisaties.
3.
Voor de toepassing van artikel 13, eerste lid, en artikel 15, tweede lid, worden de
door organisaties voor regionale integratie neergelegde akten niet meegeteld.
4. Organisaties voor regionale integratie oefenen voor binnen hun bevoegdheden
vallende aangelegenheden hun stemrecht tijdens de Vergadering van de Staten die
Partij zijn uit met een aantal stemmen dat gelijk is aan het aantal van hun lidstaten
die Partij zijn bij dit Protocol. Deze organisaties oefenen hun stemrecht niet uit
indien een van hun lidstaten zijn stemrecht uitoefent, en omgekeerd.
Artikel 13
1.
Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag treedt dit Protocol
in werking dertig dagen na de neerlegging van de tiende akte van bekrachtiging of
toetreding.
2.
Ten aanzien van Staten of organisaties voor regionale integratie die het
Protocol bekrachtigen of formeel bevestigen of ertoe toetreden na de neerlegging
van de tiende akte van bekrachtiging of toetreding, treedt het Protocol in werking
dertig dagen na de neerlegging door deze Staat of deze organisatie van zijn akte van
bekrachtiging of haar akte van formele bevestiging of zijn of haar akte van
toetreding.
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Artikel 14
1.
Voorbehouden die onverenigbaar zijn met het onderwerp en het doel van dit
Protocol zijn niet toegestaan.
2.

Voorbehouden kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

Artikel 15
1.
Een Staat die Partij is, kan een wijziging van dit Protocol voorstellen en
indienen bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De Secretaris-Generaal
deelt de voorgestelde wijzigingen mee aan de Staten die Partij zijn met het verzoek
hem te laten weten of zij een Vergadering van de Staten die Partij zijn, wensen
bijeen te roepen om deze voorstellen te bestuderen en daarover te beslissen. Indien
binnen vier maanden na de datum van deze mededeling ten minste een derde van de
Staten die Partij zijn, wenst een dergelijke vergadering bijeen te roepen, roept de
Secretaris-Generaal de vergadering onder auspiciën van de Verenigde Naties bijeen.
Wijzigingen die worden aangenomen door een meerderheid van twee derde van de
aanwezige Staten die Partij zijn en hun stem uitbrengen worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en vervolgens ter
aanvaarding aan alle Staten die Partij zijn.
2.
Een op grond van het eerste lid van dit artikel aangenomen en goedgekeurde
wijziging treedt in werking dertig dagen nadat het aantal neergelegde akten van
aanvaarding twee derde bedraagt van het aantal Staten die Partij waren op de datum
waarop de wijziging werd aangenomen. De wijziging treedt vervolgens voor een
Staat die Partij is in werking dertig dagen nadat deze Staat zijn instrument van
aanvaarding heeft neergelegd. Een wijziging is uitsluitend bindend voor de Staten
die Partij zijn en de wijziging hebben aanvaard.
Artikel 16
Een Staat die Partij is, kan dit Protocol opzeggen door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De
opzegging wordt van kracht een jaar na de datum van ontvangst van de
kennisgeving door de Secretaris-Generaal.
Artikel 17
De tekst van dit Protocol wordt beschikbaar gesteld in toegankelijke formaten.
Artikel 18
De teksten van dit Protocol in de Arabische, de Chinese, de Engelse, de
Franse, de Russische en de Spaanse taal zijn gelijkelijk authentiek.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, daartoe naar behoren
gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, dit Protocol hebben ondertekend.
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