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VN ondervraagt Nederland over naleving Vrouwenverdrag
Het VN-Comité bij het Vrouwenverdrag heeft de Nederlandse regering in New
York deze week kritische vragen gesteld over de mate waarin Nederland zich
inspant om vrouwendiscriminatie tegen te gaan. 21 Nederlandse
mensenrechten- en vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité
voor de Mensenrechten (NJCM) zijn verheugd dat de VN hun belangrijkste
kritiekpunten heeft overgenomen.
De Nederlandse delegatie, die werd geleid door Minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, sprak woensdag met het VN-Comité over de naleving van het
Vrouwenverdrag. Het Comité stelde kritische vragen over het rapport dat Nederland hierover
heeft ingediend. Aan de orde kwamen onder andere de volgende vragen. Waarom krijgen
plegers van huiselijk geweld bij een huisverbod wél gratis rechtsbijstand en slachtoffers niet?
Wat gaat de Nederlandse regering doen aan de stereotypering van vrouwen uit etnische
minderheden? Waarom levert de regering niet voldoende cijfermateriaal waaruit blijkt op
welke terreinen en waarom vrouwen achterblijven in de Nederlandse samenleving?
De Nederlandse organisaties concluderen dat de antwoorden van de regering de problemen
bevestigen die zij in hun schaduwrapport “Taking Women’s Rights Seriously?” aankaarten.
Zij bespraken eerder deze week hun zorgen met het Comité.
De organisaties stellen dat de Nederlandse voortrekkersrol op het gebied van
vrouwenrechten verleden tijd is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde in
december al dat de emancipatie in Nederland stagneert. Het percentage werkende vrouwen
is sinds 2002 nauwelijks toegenomen. Ook verdienden vrouwen in 2004 gemiddeld 19%
minder dan mannen.
De Nederlandse regering doet ten onrechte alsof ongelijke verhoudingen tussen mannen en
vrouwen alleen een probleem van migrantengemeenschappen is. Nieuwe wetgeving wordt
zelden getoetst op de effecten voor de emancipatie. Zo worden vrouwen benadeeld door de
verhoging van de inkomenseis voor gezinshereniging, omdat zij gemiddeld minder
verdienen. De regering zou meer maatregelen moeten nemen tegen huiselijk geweld en het
VN-Vrouwenverdrag moet breder bekendgemaakt worden.
Op basis van de informatie van de regering en van de vrouwenorganisaties zal het VNComité aanbevelingen opstellen. De organisaties hopen dat de VN Nederland zal aansporen
om meer maatregelen te nemen tegen vrouwendiscriminatie en voor emancipatie. Zij stellen
dat het tijd is dat Nederland haar reputatie van vooruitstrevendheid op het gebied van
vrouwenrechten weer waarmaakt. Als eerste stap adviseren zij om in het regeerakkoord
emancipatie opnieuw een prominente plaats te geven.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Het schaduwrapport, ondertekend door 21 Nederlandse mensenrechten- en
vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité (NJCM), de list of issues &
questions van het Vrouwenverdrag Comité en de antwoorden van de Nederlandse regering
zijn te vinden op:
http://www.njcm.nl/upload/NLschaduwrapportage.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw37/cedaw37_IandQ/netherlands/0646797
E.pdf
http://www.njcm.nl/upload/06%20Netherlands%20%20Govt%20response%20to%20List%20of%20Issues.pdf
Voor meer informatie over het VN-Vrouwenverdrag en het standpunt van de Nederlandse
organisaties kunt u contact opnemen met Marieke van den Berg, Humanistisch Overleg
Mensenrechten (HOM), via e-mail: m.vandenberg@hom.nl en telefoon: 030-2334027.
Van 20 tot 26 januari zijn de schrijfsters van het rapport, Margreet de Boer en Marjan Wijers,
in New York om het standpunt van de Nederlandse organisaties toe te lichten aan het VNComité. Na afloop en ter plekke zijn zij beschikbaar om geïnterviewd te worden via de
telefoon: 0031-630546012.
Op onderstaande website staat het dagboek van de Margreet de Boer en Marjan Wijers over
hun ervaringen in New York:
http://www.vrouwenverdrag.nl/vv/nederland/rapportages_aan_cedaw/Vierde_rapportage__2005/Dagboek_NGO-vrouwen/
Op 22 januari was de presentatie van het schaduwrapport en op 24 januari voerde het
Comité een dialoog met de regering. De aanbevelingen van de VN worden medio februari
verwacht.
Landen die partij zijn bij het VN-Vrouwenverdrag moeten elke vier jaar aan het
toezichthoudend Comité rapporteren over de uitvoering van het verdrag. Voor Nederland is
het verdrag in 1991 in werking getreden.
Achtergrondinformatie
De schaduwrapportage is een gezamenlijk project van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en
het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) met subsidie van de
Directie Coördinatie Emanciepatiezaken (DCE) van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een open samenwerkingsverband
tussen verschillende vrouwen- en mensenrechtenorganisaties. Leden zijn onder meer EQuality, FNV-Vrouwensecretariaat, Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM),
Nederlandse Vrouwen Raad, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, Tiye
International, TransAct en Vluchtelingenorganisaties Nederland. De schaduwrappportage is
samengesteld op basis van de input van de leden van het Netwerk, het NJCM, andere
betrokken NGO’s en verschillende experts. Het bespreekt alle artikelen van het VNVrouwenverdrag. Daarnaast gaat het in op een aantal algemene thema’s: de positie van
zwarte-, migranten en vluchtelingenvrouwen, de rol van de overheid in het
emancipatieproces en arbeid & zorg.

Landen die partij zijn bij het VN-Vrouwenverdrag moeten elke vier jaar aan het
toezichthoudend Comité rapporteren over uitvoering van het verdrag. NGO’s (nietgouvernementele organisaties) kunnen hun eigen commentaar geven op de
regeringsrapportage en de naleving van het VN-Vrouwenverdrag in de vorm van een
schaduwrapportage. Het Comité gebruikt de schaduwrapportage als aanvullende informatie
op de regeringsrapportage. Op basis van de informatie uit deze twee rapporten en de
sessies in New York met de regering en met NGO’s formuleert het Comité aanbevelingen
aan de regering. Hierin geeft het Comité aan welke vorderingen Nederland heeft gemaakt,
maar vooral ook wat er nog moet gebeuren op het gebied van de rechten van vrouwen.
Het VN-Vrouwenverdrag (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women) is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in
1979 en trad in 1981 in werking. Grondgedachte achter het VN-Vrouwenverdrag is dat de
biologische en sociale verschillen tussen mannen en vrouwen er niet toe mogen leiden dat
vrouwen achtergesteld worden ten opzichte van mannen. Het verdrag beschrijft wat
discriminatie van vrouwen inhoudt, hoe discriminatie bestreden kan worden en wat de
overheid moet doen om de positie van vrouwen te verbeteren. Discriminatie van vrouwen
omvat iedere vorm van onderscheid, uitsluiting of beperking die de rechten van vrouwen
aantast. Het Vrouwenverdrag-Comité houdt toezicht op de naleving van het verdrag door de
staten die partij zijn bij het Verdrag. Daarnaast geeft het Comité door middel van Algemene
Aanbevelingen richtlijnen voor de uitvoering van het Verdrag.
Voor Nederland trad het Vrouwenverdrag op 23 juli 1991 in werking. Nederland heeft ook het
zogenoemde Optioneel Protocol geratificeerd. Dit maakt het mogelijk om individuele klachten
over schending van het Verdrag bij het Comité in te dienen. Voorwaarde is dat eerst alle
nationale rechterlijke procedures zijn benut. Op dit moment ligt er een klacht over de
afschaffing van de zwangerschapsuitkering voor zelfstandig werkende vrouwen bij het
Comité.
Naast de vierjaarlijkse internationale rapportage aan het Comité kent Nederland ook een
vierjaarlijkse nationale rapportage. Elke twee jaar voor de internationale rapportage brengt
de Nederlandse regering verslag uit aan de Tweede Kamer over de uitvoering van het
Vrouwenverdrag. De tweede Nationale Rapportage, geschreven door het Belle van Zuylen
Instituut, is verschenen in 2003. Daarnaast is er in opdracht van de regering in 2002 een
aparte rapportage gemaakt over de positie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid door de
Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ).

