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Geachte heren,
Op 29 november j.l. kwam mevrouw Violeta Neubauer, lid van het Comité
dat toeziet op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag (het CEDAWComité), de bevindingen van het CEDAW-Comité over de Nederlandse
tussenrapportage VN-Vrouwenverdrag toelichten.
De boodschap was duidelijk: het Nederlandse beleid inzake huiselijk
geweld/geweld tegen vrouwen en vrouwenhandel schiet te kort. De
regering heeft onvoldoende uitvoering gegeven aan de dwingende
aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomité. Al in juli 2013 moet
gerapporteerd worden welke verbeteringen in gang zijn gezet.
Beide onderwerpen regarderen uw ministerie, maar uit de taakverdeling
op rijksoverheid.nl is niet geheel duidelijk bij wie van u de eerste
verantwoordelijkheid ligt – vandaar de gezamenlijk adressering.
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, dat het initiatief nam tot de
bijeenkomst op 29 november, is niet verrast door de kritiek uit het
CEDAW-Comité. Het Netwerk coördineerde de totstandkoming van een
zogenaamde schaduwrapportage om het Comité te voeden met de
ervaringen uit de praktijk (nog eens bijgevoegd).
Het Netwerk is blij met de in het regeeraccoord opgenomen
beleidsintensivering, zowel wat betreft alle vormen van geweld tegen
vrouwen als wat betreft bestrijding van en bescherming tegen
vrouwenhandel. Vanwege deze prioriteitstelling heeft het Netwerk dan ook
de verwachting uitgesproken op 29 november dat de door het CEDAWComité gevraagde vervolgrapportage geen problemen zal opleveren.
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Graag bieden we, ook namens de organisaties die de schaduwrapportage
mede ondertekenden, onze ideeën aan voor het uitvoeren van de
aanbevelingen van het CEDAW-Comité. Zo kunnen de in het veld levende
voorstellen en praktijken bijdragen tot de totstandkoming van een
omvattend en samenhangend nationaal actieplan huiselijk geweld, waarin
voldoende aandacht is voor preventie. Ook aangaande de bestrijding van
mensenhandel en de identificatie en bescherming van slachtoffers daarvan
hebben de organisaties praktische suggesties.
Graag laten we aan u over of u bij deze veldraadpleging in samenspraak
met andere betrokken departementen beide onderwerpen wilt combineren
dan wel afzonderlijke sessies wilt organiseren. Uw uitnodiging geleiden we
graag door.
In afwachting van uw uitnodiging,
Namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Leontine Bijleveld
Voorzitter van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Maaike van den Bos
Secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag
schaduwrapportage@gmail.com
Bijlagen: - schaduwrapportage
- brief CEDAW-Comité
Het Netwerk VN-vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende organisaties en
experts.
In het Netwerk VN -Vrouwenverdrag werken samen: Aletta, E-Quality, Movisie, St.
Emancipatie Online, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit
Utrecht, Tiye-International, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, WO=MEN,
Rights4Change, African Sky, Fairwork, CoMensha, Femmes for Freedom, Justitia et Pax en
Vluchtelingenorganisaties Nederland en verschillende experts op het gebied van het VNVrouwenverdrag. Het Netwerk VN-vrouwenverdrag is lid van het Breed Mensenrechten
Overleg-Nederland.

2

