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NIEUWS OVER DE RAPPORTAGES AAN HET CEDAW COMITÉ
Zesde Nederlandse rapportage 2014 en schaduwrapportage van het Netwerk
Op 28 febuari 2014 moet de 6de regeringsrapportage over de implementatie van het VNVrouwenverdrag in het Koninkrijk der Nederlander ingeleverd worden bij het secretariaat van
het CEDAW-Comité in Genève. Naar verluidt ligt de tekst van het rapport over het Europese
deel van het koninkrijk op dit moment bij de vertaler.
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag bereidt zich voor om de 6de schaduwrapportage te
coördineren en te doen schrijven. Bij de Directie Emancipatie is hiervoor een
subsidieaanvraag ingediend. In de begroting zijn tevens reis- en verblijfkosten van NGOvertegenwoordigers opgenomen naar de sessies die het CEDAW-Comité besteedt aan de
behandeling van de Nederlandse rapportages. Zowel vanuit het Europese deel van het
Koninkrijk als het Caribische deel. Het CEDAW-Comité had namelijk laten weten zeer te
hechten aan een gesprek met NGOs uit beide delen van het Koninkrijk, voorafgaande aan
de dialoog met de delegatie van de Koninkrijksregeringen. Om dit te kunnen financieren zijn
de beheerskosten veel lager zijn begroot dan de vorige keer.
Wie nog eens na wil lezen hoe zo’n rapportagecyclus bij het VN-Vrouwenverdrag in elkaar
steekt: p. 8 en 9 van Vrouwenrechten anno 2010. De conclusies van het VN-Comité.
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Follow up vijfde rapportage m.b.t. huiselijk geweld en mensenhandel
Als reactie op de 5de periodieke rapportage over de Nederlandse uitvoering van het VNVrouwenverdrag heeft het CEDAW-Comité de Nederlandse regering opgedragen om over
twee beleidsthema’s – huiselijk geweld en mensenhandel – tussentijds extra te rapporteren.
Deze tussenrapportage heeft de Nederlandse regering maart 2012 toegezonden aan het
Comité. Het Comité reageerde vrij kritisch op de rapportage en nam de ongewone stap om
Nederland te vragen om – nog vóór de inzending van de 6de periodieke rapportage in 2014 –
met aanvullende informatie te komen. Deze aanvullende informatie werd in juli 2013 naar het
Comité gezonden, maar pas in oktober 2013 door de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap naar de Tweede Kamer gestuurd.
De vraag is of in deze tweede follow-up rapportage de vragen van het Comité wel
bevredigend beantwoord worden. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag vindt de informatie
teleurstellend, zowel ten aanzien van huiselijk geweld als ten aanzien van mensenhandel.
Huiselijk geweld
Een belangrijk kritiekpunt van het CEDAW-Comité op de Nederlandse tussenrapportage was
dat onvoldoende informatie gegeven werd over de navolging van haar aanbeveling een
nationaal actieplan tegen huiselijk geweld op korte termijn te ontwikkelen en uit te voeren. In
dit nationaal actieplan moet tevens duidelijk gemaakt zijn hoe in het beleid rekening wordt
gehouden met de genderspecifieke aspecten van het geweld. In de aanvullende informatie
reageerde de Nederlandse regering dat een nationaal actieplan er voorlopig niet zal komen.
Nederland heeft een rijksbrede aanpak tegen huiselijk geweld die alle aspecten (preventie tot
en met nazorg), vormen van geweld en doelgroepen omvat. De Nederlandse regering - zo
stelde ze – gaat zich de komende tijd vooral richten op het versterken van de regierol van
gemeenten en de versterking van de lokale/regionale aanpak van huiselijk geweld. De
aanbeveling van het Comité vindt Nederland niet passen bij de bredere ontwikkeling van
decentralisatie van verantwoordelijkheden.
Of het Comité deze argumentatie zal accepteren voor het niet navolgen van haar
aanbeveling, valt te betwijfelen. Bovendien ligt de verplichting om een nationaal actieplan te
ontwikkelen ook bij een ander verdrag dat de regering het parlement heeft toegezegd zo snel
mogelijk de ratificeren, namelijk het Istanbul verdrag van de Raad van Europa.
Over een duidelijk genderspecifieke aanpak van huiselijk geweld, een regelmatig
terugkerende aanbeveling van het Comité, zegt de Nederlandse regering in haar
aanvullende rapportage toe een onderzoek uit te voeren -‘genderscan’- naar de mate waarin
het huidige beleid en de uitwerking gendersensitief zijn. In de 6de periodieke rapportage naar
het CEDAW-Comité zal hier verder op ingegaan worden. Er zal dan eveneens verder
ingegaan worden op een evaluatie van het Ouderschapsplan en in hoeverre dit nadelig werkt
voor vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.
Mensenhandel
De vragen die het Comité nog had over mensenhandel richtten zich op drie zaken: het
opnemen van meer NGOs in de Taskforce Mensenhandel, het betrekken van NGOs bij de
identificatie van slachtoffers van mensenhandel en het verzekeren van bescherming en
opvang aan slachtoffers van mensenhandel ongeacht of zij in staat en bereid zijn mee te
werken aan de vervolging van de daders.
Met betrekking tot de eerste vraag beperkt Nederland zich tot een herhaling van de taken en
deelnemers van de Taskforce, de verzekering dat deze er voor zorgen dat problemen met
betrekking tot de zorg voor slachtoffers “effectief worden aangepakt” en de opmerking dat er
contact is met de NGOs die slachtofferhulp verlenen. Verwezen wordt naar het nieuwe
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overleg tussen de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de opvang van slachtoffers
van mensenhandel. Dit overleg is een eigen initiatief van de betrokken instellingen en heeft
niets te maken met de Taskforce. Het antwoord op de vraag van het Comité is dus nee.
Hetzelfde geldt voor de tweede vraag. Na verzekering van het belang van NGOs, blijft de
bevoegdheid om slachtoffers te identificeren en bedenktijd te verlenen uitsluitend bij de
politie liggen. Verwezen wordt naar projecten van Fairwork om de signalering van
mensenhandel bij personeel van detentiecentra en de Dienst Terugkeer en Vertrek te
vergroten. Wat de resultaten hiervan zijn en of deze daadwerkelijk de (onafhankelijke)
toegang van Fairwork tot detentiecentra hebben vergroot wordt niet vermeld.
Tenslotte gaat het rapport in op de ‘nieuwe’ regel sinds januari 2011 dat slachtoffers die
kunnen bewijzen dat zij vanwege ernstige bedreiging en/of fysieke of mentale problemen niet
kunnen meewerken aan de vervolging van de daders, desondanks in aanmerking kunnen
komen voor een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Vermeld wordt dat hier in de
voorlichting aandacht aan wordt geschonken en dat Comensha “informative meetings”
hierover houdt. Er wordt geen informatie gegeven over het aantal slachtoffers dat
daadwerkelijk op deze grond verblijf heeft gekregen. Uit navraag bij NGOs en zorgverleners
is gebleken dat er slechts vier zaken bekend zijn. Het is dus ernstig de vraag of dit de
“unconditional support” inhoudt waar het Comité op aandringt.
De bevindingen van het Netwerk Vrouwenverdrag zullen worden verwerkt in de
schaduwrapportage bij de volgende regeringsrapportage.
Documenten:
De reactie van CEDAW op de tussentijdse rapportage
De aanvullende informatie van de Nederlandse overheid

NIEUWS VAN HET NETWERK
Workshops implementatie VN-Vrouwenverdrag lokaal
Namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag verzorgen Margreet de Boer (Rights4Change) en
Anne-Floor Dekker (Vluchtelingen-Organisaties Nederland) een reeks workshops aan lokale
vrouwenorganisaties over het gebruik van het VN-Vrouwenverdrag in de eigen gemeente.
Daarbij maken zij gebruik van methoden zoals het ‘human rights impact assessment’ van
R4C en ‘Changemakers’ van VON. Vrouwenorganisaties leren er om stap-voor-stap
complexe vrouwenrechtenvraagstukken op te lossen en hun lobby op lokaal niveau te
versterken door zich te beroepen op het CEDAW (VN-Vrouwenverdrag). Op deze manier
draagt het Landelijke Netwerk bij aan meer bekendheid van het CEDAW.
De eerste workshop organiseerden Anne-Floor en Margreet op 7 november in Velp in
samenwerking met Expertisecentrum Elan. Ruim 20 vrouwen namen deel met een diversiteit
aan vragen en behoeften. Variërend van ‘Hoe empower ik vrouwen die in een echtscheiding
zitten?’ tot ‘Hoe kunnen we de kinderopvang toegankelijker maken?’. Na informatie over
mensenrechten en het VN-Vrouwenverdrag, werd stil gestaan bij 'verandering': welke
veranderingen wil je bereiken, en welke aangrijpingspunten zijn daarvoor? De deelnemers
maakten kennis met een stap-voor-stap-methode om mensenrechten in hun werk te
gebruiken, en pasten deze methode direct toe op de door henzelf aangedragen actiepunten.
Daardoor werden complexe vrouwenrechtenvraagstukken omgezet in doelgerichte
kleinschalige verandertrajecten.
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De volgende workshop staat gepland op 26 maart van 19.30u tot 22.00u in Amsterdam bij
HTIB (Eerste Weteringplantsoen 2C). U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een
e-mail te sturen naar a.dekker@vluchtelingenorganisaties.nl met daarin de volgende
gegevens: naam, organisatie, e-mail-adres, de onderwerpen waar uw organisatie zich mee
bezig houdt en een concreet actiepunt (m.b.t. de positie van vrouwen) waar u het komende
half jaar mee aan de slag gaat/wil gaan.
Zie voor meer informatie over Rights4Change: www.rights4change.org
Zie voor meer informatie over Vluchtelingen-Organisaties Nederland:
www.vluchtelingenorganisaties.nl
Vervolgbijeenkomst over de economische gevolgen van huwelijk en echtscheiding
In de zomer van 2013 organiseerden het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, de Vereniging voor
Vrouw en Recht en Rights4Change een bijeenkomst naar aanleiding van Algemene
Aanbeveling 29 van het CEDAW-Comité: 'Economic consequences of marriage, family
relations and their dissolution', oftewel de economische gevolgen van huwelijk, familierelaties
en de beëindiging ervan (nog niet vertaald in het Nederlands). Op de bijeenkomst stond de
vraag centraal of de Nederlandse wetgeving en rechtspraktijk voldoen aan deze aanbeveling.
Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Ook is toen afgesproken een
vervolgbijeenkomst te organiseren, waarin de verschillende onderwerpen in een bredere
groep verder uitgediept worden. Deze onderwerpen betreffen onder meer het
huwelijksvermogensrecht; de registratie van (religieuze) huwelijken en de voorlichting
daarover en alimentatie. Onderwerpen die ook politiek actueel zijn: er zijn meerdere
wetsvoorstellen over aangekondigd.
De vervolgbijeenkomst zal in april worden gehouden, en in ieder geval worden aangekondigd
op de website van de Vereniging voor Vrouw en Recht: www.vrouwenrecht.nl. Wilt u te zijner
tijd een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst? Stuur dan even een mail naar
schaduwrapportage@gmail.com.
SEDA uit Curaçao toegetreden tot Netwerk
In 2013 is SEDA, het vrouwencentrum van Curaçao, toegetreden tot het Netwerk VNVrouwenverdrag. De Fundashon Centro di Dama, kortweg SEDA, is in 1980 opgericht. SEDA
organiseert met steun van het Ministerie voor Sociale Ontwikkeling, Welzijn en Arbeid allerlei
activiteiten op het terrein van sociale hulpverlening, armoedebestrijding, training en vorming,
verantwoord ouderschap en bewustwording rondom internationale herdenkingsdagen. SEDA
beheert naast het hoofdkantoor ook een centrum voor holistische opvang voor het gezin.
Daarnaast houdt het vrouwenwerk op Curaçao zich bezig met het monitoren van het
regeringsbeleid op het niveau van internationale rapportages. SEDA zal de
schaduwrapportage op de 6de regeringsrapportage van Curaçao voor haar rekening nemen
en zo mogelijk contact onderhouden met andere NGO’s in het Caribisch deel van het
Koninkrijk der Nederlanden.
Vacature vrijwilliger Netwerk VN-vrouwenverdrag secretariaat
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is op zoek naar iemand die haar secretariaat kan voeren.
Onder de taken van het secretariaat vallen in ieder geval: het maken van agenda en notulen
en van de vergaderingen, die ongeveer 6 maal per jaar plaatsvinden; het beheer van de
mailbox van het netwerk; het beheer van het (digitale) archief; contactenbeheer en
verzenden nieuwsbrieven; het bijhouden van de website www.vrouwenverdrag.nl en het
organiseren van bijeenkomsten en verslaglegging daarvan
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De gemiddelde tijdsinvestering zal ongeveer 12 uur per maand zijn. Het Netwerk heeft geen
vaste inkomsten, maar kan tenminste voor de periode van twee jaar 125,- euro per maand,
de maximale vrijwilligers vergoeding, ter beschikking te stellen aan de vrijwilliger.
De secretariaatsmedewerker werkt bij voorkeur vanaf een eigen werkplek, maar er kan in
overleg plek bij een van de aangesloten organisaties worden gezocht.
Lijkt je het leuk bij te dragen aan het goed laten draaien van dit netwerk en een kijkje in de
keuken te krijgen hoe het maatschappelijk middenveld werkt om Nederland te wijzen op haar
verplichtingen onder het VN-Vrouwenverdrag, stuur dan een reactie aan
schaduwrapportage@gmail.com

NIEUWS VAN CEDAW
Algemene Aanbeveling 30: belangrijk voor reproductieve rechten
Het CEDAW Comité heeft een belangrijke stap voorwaarts genomen in de erkenning van
reproductieve en seksuele rechten van vrouwen. Op 18 oktober 2013 kwam de nieuwe
General Recommendation 30 over Vrouwen in Conflict Preventie, Conflict en Post-Conflict
Situaties uit. Het Comité stelt hierin dat staten het volgende zouden moeten doen in het
kader van de levering van reproductieve gezondheidsdiensten in conflictgebieden:
“Ensure that sexual and reproductive health care includes access to sexual and reproductive
health and rights information; psychosocial support; family planning services, including
emergency contraception; maternal health services, including antenatal care, skilled delivery
services, prevention of vertical transmission and emergency obstetric care; safe abortion
services; post-abortion care; prevention and treatment of HIV.” (para. 52(c))
Dit is de eerste keer dat het CEDAW Comité expliciet stelt dat staten veilige abortusdiensten
moeten leveren. In eerdere algemene aanbevelingen spreekt het Comité in meer algemene
bewoording over het voorkomen van moedersterfte door onveilige abortus, riep staten op om
bestraffende bepalingen voor abortus te verwijderen, en werden de discriminerende
gevolgen van het weigeren van diensten die alleen vrouwen nodig hebben besproken. Dit
deed het Commité zonder dat er expliciet een beroep op staten werd gedaan om de toegang
tot veilige abortusdiensten te verzekeren.
General Recommendation 30 van het CEDAW Comité zet een steviger internationaal kader
voor seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. General Recommendation 30 is nog
niet vertaald in het Nederland maar is in Engelstalige versie hier te downloaden.
COLOFON
Dit is de nieuwsbrief van Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. De nieuwsbrief verschijnt
onregelmatig.
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende organisaties en
experts.
In het Netwerk VN-Vrouwenverdrag werken momenteel samen: African Sky, Atria,
CoMensha, Femmes for Freedom, Justitia et Pax, Movisie, Rights4Change, St. Emancipatie
Online, SEDA, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht,
Tiye-International, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann,
Vluchtelingenorganisaties Nederland, WO=MEN en verschillende experts op het gebied van
het VN-Vrouwenverdrag.
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is lid van het Breed Mensenrechten Overleg-Nederland.
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De Doelstellingen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn het bevorderen van
informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VN-Vrouwenverdrag; lobbyen voor
een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag en het gezamenlijk tot stand brengen
van schaduwrapportages en andere stukken die bijdragen aan het bovenstaande.
Deze nieuwsbrief bevat bijdragen van Leontine Bijleveld, Petra Snelders, Marjan Wijers,
Anne-Floor Dekker, Nacha Rakraki, Meyrtha Leetz-Cijntje en Joni van de Sand, en is
samengesteld door Margreet de Boer. Maaike van den Bos zorgde voor de verzending.
U kunt zich aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar
schaduwrapportage@gmail.com.
Het postadres van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is Postbus 15160 1001 MD Amsterdam
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