
Verslag debriefing van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag. 

Atria, 12 januari 2017, 14.00-17.00 uur. 

 

De debriefing wordt geopend door Antia Wiersma (manager bij Atria) die alle aanwezigen van harte 

welkom heet. Leontine Bijleveld (voorzitter Netwerk) licht daarna het programma toe en vertelt dat 

op de CEDAW site alle dialogen, verslagen, samenvattingen en persberichten van de sessie met 

Nederland te vinden zijn. 

Als eerste komen de mensen aan het woord die tijdens de sessie in Genève aanwezig waren. Zij 

benoemen allemaal een winstpunt van deze sessie en van de aanbevelingen van het comité, en 

vertellen een anekdote. 

Winstpunten en anekdotes uit Genève. 

Petra Snelders (RESPECT nl Network) noemt de opvang van ongedocumenteerde vrouwen in de 

vrouwenopvang een belangrijk speerpunt. Het comité noemt als aanbeveling (nr. 24) dat er een 

evaluatie moet komen over de voorzieningen en het management van de opvang. Als anekdote 

vertelt ze dat de Nederlandse regering toch wel vaak vragen van het comité beantwoordde met 

hieraan al iets gedaan te hebben, namelijk het organiseren van een bijeenkomst. 

 

Zehra Sariaslan (Atria) vertelt dat zij erg blij was dat er vragen werden gesteld over de politieke 

participatie van vrouwen. Met 28% vrouwen in de lokale politiek is er nog veel te halen. Het is 

jammer dat de regering veel om vragen heen draaide en dat Nederland in de aanbevelingen 

(Concluding Observations) veel complimenten krijgt met het advies door te gaan met de ingeslagen 

weg. Verder zijn er ook nog steeds geen data beschikbaar over zmv (zwarte, migranten, 

vluchtelingen) vrouwen in de politiek. Wel is er een goed oriëntatie programma voor meer 

vrouwelijke burgemeesters. Zehra vond het erg leuk als team in Genève te zijn en samen te fonduen. 

Leontine Bijleveld vult aan dat minister Bussemaker gisteren (op 11 januari) bekend maakte een 

potje van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanstelling van 100 extra vrouwelijke 

hoogleraren bovenop het streefcijfer van de universiteiten van 200 extra. Dit omdat het aandeel 

vrouwelijke hoogleraren bedroevend laag is en de stijging veel te langzaam gaat. Als er geen wil is, 

dan is er wel een wet volgens de minister, althans die kan er komen. Of die er dan ook komt in een 

volgend kabinet, is de vraag, volgens Leontine.  

 

Marjan Wijers (Rights4Change, PROUD) wijst op de illegale registratie van sekswerkers door 

gemeentes. Dit is aangekaart in de schaduwrapportage en in de aanbevelingen van het comité is 

opgenomen dat Nederland hier een eind aan moet maken. Veel kritische punten m.b.t. 

mensenhandel en bescherming van slachtoffers zijn helaas niet opgenomen. Als anekdote vertelt 

Marjan hoe een comité lid zich afvroeg hoe het kan dat loverboys in Nederland strafbaar zijn maar 

prostitutie niet. Dit laat zien hoeveel onbekendheid er nog is met de Nederlandse situatie. 

Shirin Musa (Femmes for Freedom) was ook mee naar Genève, maar kon er vandaag helaas niet bij 

zijn. Ze heeft een vlog opgenomen maar het is niet gelukt die op de debriefing te laten zien. Het komt 

op de site, samen met haar winst- en speerpunt(en) en anekdote. 

Ines Orobio de Castro (VVR) noemt als speerpunt de stereotyperingen in reclames en advertenties, 

zoals in de welbekende speelgoed reclames. Na doorvragen van het comité gaf minister Bussemaker 

aan te gaan kijken wat ze kan doen. D66 stelde ook Kamervragen hierover. In de aanbevelingen 

wordt in ieder geval gevraagd iets te doen aan de media wet. De Stichting Reclamecode zal klachten 

over stereotyperingen gaan toetsen aan de hand van het Vrouwenverdrag. Als anekdote vertelt Ines 

dat iemand van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Genève tijdens de receptie 



over twee jaar een ‘impeachement’ van Trump voorspelde. 

Leontine Bijleveld vult aan dat de regering over twee jaar verslag moet doen over de voortgang van 

het aanpakken van de stereotyperingen in de media. Het andere punt waarover de regering zich over 

twee jaar moet verantwoorden is de zwangerschapsdiscriminatie. Deze soort discriminatie wordt 

niet aangekaart in de anti-discriminatie campagnes, maar is wel het meest voorkomend van de 

discriminatie van vrouwen. Jade-Gulay Fitoz (YWCA-NL) vraagt of de discriminatie van 

migrantenvrouwen ook aangepakt moet worden. Leontine Bijleveld zegt dat het comité hier 

eveneens een aanbeveling over heeft waarover in de volgende rapportage over vier jaar verslag 

gedaan moet worden. Petra Snelders vult aan dat het comité hier zeker aandacht voor heeft; het 

heeft opgemerkt dat zmv vrouwen meer werken en meer uitgebuit worden.  

CB Berghouwer (TNN, Transgender Netwerk Nederland) was ook in Genève maar kon er helaas niet 

bij zijn vandaag wegens persoonlijke omstandigheden. Leontine Bijleveld geeft aan dat TNN blij is 

met de aandacht en de aanbevelingen van het comité voor de ‘hate crimes’ tegen transgenders en 

intersekse personen. Het is echter teleurstellend en een extra drempel dat de regering zich niet 

herkent in de ervaringen van onnodige operaties van intersekse personen. Een winstpunt is wel dat 

voor het eerst in de geschiedenis het comité vragen heeft gesteld over de intersekse problematiek en 

dit heeft opgenomen in de aanbevelingen. 

Met dit soort winstpunten moeten we aan de slag, zoals ook het punt van huwelijkse gevangenschap 

(o.a. punt van Shirin Musa) wat is opgepakt door het comité.  

 

Als laatste vertelt Leontine Bijleveld dat zij de aanbeveling in de zaak van de zwangere zelfstandigen 

een belangrijk winstpunt vindt. Zij heeft een blog geschreven over deze zaak: zwangere zelfstandigen 

krijgen geen uitkering ondanks de uitspraak van CEDAW in de klachtzaak in 2014. Het comité was erg 

verbaasd over het niet opvolgen van deze uitspraak: waarom kan of wil Nederland deze zes vrouwen 

niet betalen? Als anekdote noemt zij het gesprek met de rapporteur van Nederland in Genève, die 

erg teleurgesteld was over deze zaak, terwijl Nederland altijd zegt zo voorop te lopen. Nu staan we 

op hetzelfde niveau als de Filippijnen en zijn we een slecht voorbeeld voor andere landen. Over een 

jaar zullen we horen wat de Centrale Raad van Beroep van deze zaak vindt -de relevante paragrafen 

uit de Concluding Observations zijn in het verweerschrift opgenomen.  

Opvallend en ook pijnlijk was de aanvulling van minister Bussemaker op de vraag naar de garanties 

voor de toegang tot het recht van vrouwen; zij gaaf aan dat vrouwen altijd bij de rechter en het 

CEDAW terecht kunnen voor rechtspraak. Hierop ontstond er geroezemoes in de zaal in Genève 

aangezien er in de zaak van de zwangere zelfstandigen juist geen gevolg is gegeven aan de uitspraak 

van het CEDAW. Ook waren comitéleden geschokt door uitspraken van het UWV in de gronden voor 

beroep dat het CEDAW niet bevoegd is het Vrouwenverdrag te interpreteren en te duiden. “Wat 

doen we dan hier”? was dan ook de verontwaardigde reactie van comitélid Niklas Bruun. Het UWV 

heeft inmiddels wel toegezegd dat 17.000 vrouwen een aanvraag kunnen doen voor een uitkering als 

de Centrale Raad de zes zwangere zelfstandigen in de zaak gelijk geeft. Dat is winst. 

Eefje de Volder (Comensha) vraagt hoe het komt dat het thema mensenhandel weinig is 

teruggekomen in de aanbevelingen. Volgens Marjan Wijers was er meer aandacht verwacht maar 

werd er slechts gesproken over loverboys en exit programma’s. Leontine Bijleveld geeft aan dat er 

binnen het comité ook veel verschillen zijn in ideeën over sekswerk en de waardering hiervan. Het 

kan zijn dat ze er niet zijn uitgekomen samen. 

Leontine Bijleveld zegt dat de mate van concreetheid van aanbevelingen op sociaal-economisch 

terrein niet een van de sterkste kanten is van het CEDAW. Op zich wel begrijpelijk - het was ook niet 



een van de sterkste onderdelen van de schaduwrapportage. Gelukkig is er over zwangere studenten 

en studerende moeders wel een concrete aanbeveling gedaan. 

Joke Swiebel (VVR) stelt dat een samenhangend beleid ontbreekt, er is geen coördinatie van/tussen 

ministeries. Leontine Bijleveld geeft aan dat dit inderdaad een zorgpunt van het comité was, ook met 

betrekking tot overzeese gebieden. Het is goed dat het comité hierop blijft hameren maar voorlopig 

zijn we nog niet veel verder. Wel is er een winstpunt in de aanbeveling dat afwegingen en 

beoordelingen over de mogelijke consequenties voor vrouwen transparant en publiek moeten zijn 

(impact assessment). 

 

Vervolg speerpunten. 

Na deze eerste ronde en reacties uit de zaal is er ruimte voor nog meer winstpunten vanuit Genève. 

Petra Snelders wijst op het belang van financiering van zmv vrouwenorganisaties (aanbevelingen 17 

en 18) die een effectieve bijdrage (moeten kunnen) leveren aan de implementatie van het 

Vrouwenverdrag. Verder noemde Petra dat voor het eerst in de geschiedenis iemand uit het 

Caribische deel van het koninkrijk aanwezig was en daarmee NGO’s uit het héle koninkrijk 

vertegenwoordigd waren. Het comité wees Nederland ook op deze verantwoording voor het héle 

koninkrijk. 

Joke Verkuijlen (Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah) vraagt of er iets gezegd is over het 

onafhankelijk verblijfsrecht van vluchtelingen vrouwen. Petra Snelders geeft aan dat er gesproken is 

over het emancipatiebeleid enerzijds en een afhankelijke verblijfsvergunning anderzijds. Ook komt 

het inburgeringsexamen naar voren in de aanbevelingen maar heel expliciet is door het comité nu 

niet gesteld dat vrouwen harder getroffen worden dan mannen. Leontine Bijleveld vult aan: in vorige 

ronde was dit wel het geval, dus zullen we moeten werken met die oudere aanbevelingen. 

Lyda Verstegen (International Alliance of Women) haalt aanbeveling nr. 10 aan over wetgeving en 

het verdrag. Marjan Wijers legt uit dat volgens het comité verschillende bepalingen uit het 

Vrouwenverdrag niet in de Nederlandse wetgeving zijn omgezet. Daartegen procederen is lastig: als 

belangenorganisatie kun je niet meer een civiele procedure beginnen omdat personen dit nu ook als 

individu aan kunnen gaan. Als individu ben je echter kwetsbaarder, financieel en je bent niet meer 

anoniem. We moeten daarmee aan de slag: er komt later dit jaar een bijeenkomst hierover.  

Conferentie DE.  

De Directie Emancipatie organiseert op 9 februari in het Muntgebouw in Utrecht een conferentie 

over hoe de aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd (13.00-18.00 uur). Iedereen is uitgenodigd en 

kan zich aanmelden via cedaw@minocw.nl Het Netwerk hoopt op een kritische massa! 

Het Netwerk heeft onder andere het onderwerp van zwangere studenten en studerende moeders 

aangedragen om tijdens deze conferentie te bespreken, net als het gebrek aan intersectionaliteit (in 

de groepen van vrouwen, LHBT’ers en migranten). Er komt nog een kabinetsstandpunt m.b.t. de 

conclusies en aanbevelingen van het comité, maar er is (nog) geen vertaling. Het Netwerk is nog in 

gesprek met het ministerie over middelen om een toegankelijke samenvatting van een en ander te 

maken en te publiceren, waarin ook aandacht voor de context van de aangesneden onderwerpen. 

Aanwezigen spreken de wens uit dat deze spoedig beschikbaar zal komen. 

 

Vervolgens gaan de aanwezigen in groepjes bespreken wat er met de aanbevelingen in ieders 

organisatie gedaan kan worden. 

mailto:cedaw@minocw.nl


Conclusies groepsdiscussie. 

 

De eerste groep heeft de volgende thema’s besproken om aan te pakken: zwangere zelfstandigen, 

vluchtelingenvrouwen, oudere vrouwen en armoede, huiselijk en seksueel geweld bij vrouwen, 

ouderenmishandeling en de lobby voor zmv vrouwenorganisaties. Voornemens hiertoe van de 

aanwezigen/hun organisaties zijn uitgewisseld. 

De tweede groep heeft het belang besproken van het maken van meer wetten zodat er meer 

artikelen van het CEDAW geïmplementeerd kunnen worden. Ook lokaal moet het verdrag worden 

uitgevoerd. Intersectionaliteit is belangrijk in de emancipatie van álle vrouwen; dus niet verschillende 

groepen vrouwen onderbrengen bij verschillende ministeries.  

De derde groep heeft per organisatie duidelijk gemaakt welke thema’s aan te gaan pakken: zwangere 

zelfstandigen (VVR); zwangere studenten, studerende moeders, wapenhandel en stereotyperingen 

(PILP-NJCM); de doorwerking van decentralisatie in de opvang van slachtoffers van mensenhandel en 

de toegang tot bescherming en ondersteuning (Comensha); ‘hate crimes’ onder LHBTI vrouwen en de 

onnodige ingrepen onder intersekse personen (COC); en de illegale registratie van sekswerkers door 

gemeenten en het feit dat er geen groepsacties meer kunnen worden ondernomen (civiele 

procedures) (PROUD).  

In het laatste groepje werd besproken dat een aantal zmv vrouwenorganisaties waaronder 

Nisa4Nisa, Landelijke Werkgroep Mudawannah en de Werkgroep Zelfbeschikking versus Afhankelijk 

Verblijf, gezamenlijk een aantal onderwerpen oppakken die te maken hebben met de impact van het 

verblijfsrecht op de zelfstandigheid en veiligheid van vrouwen. Zoals opvangvoorzieningen en 

decentralisatie (specifiek de problemen rondom de opvang van vrouwen zonder of met een onzekere 

verblijfspositie); huiselijk geweld; schadelijke praktijken; stereotypen en afhankelijkheden; huwelijkse 

gevangenschap; inburgeringsbeleid; adequate dataverwerving op de verschillende onderwerpen. 

Concreet wordt gedacht aan samenwerking van de verschillende organisaties, het doen/initiëren van 

onderzoek en het gezamenlijk organiseren van expertmeetings en het voeren van lobby.  

Met deze thema’s van aanpak sluiten we de debriefing af en toosten we op het nieuwe jaar en een 

succesvolle implementatie van de aanbevelingen!  


