
 
 
 
 
Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Mr. A.J. de Geus 
Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 

22 december 2006 
 
Geachte heer De Geus, 
 
 
In haar 37ste zitting van 15 januari - 2 februari 2007 zal het Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women (CEDAW) onder meer de vierde regeringsrapportage van het 
Koninkrijk der Nederlanden bespreken. Een nadere gedachtewisseling van CEDAW met een 
afvaardiging van de Nederlandse regering zal volgens de voorgestelde agenda plaatsvinden op 
woensdag 24 januari 2007. 
 
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en het NJCM dringen namens de meer dan 20 NGO's die 
de Schaduwrapportage op het vierde implementatierapport ondertekenden met klem aan op 
uw persoonlijke aanwezigheid bij deze gedachtewisseling met het Comité. We spreken de 
hoop uit dat u, net als mevrouw Verstand bij de bespreking van de derde regeringsrapportage, 
de Nederlandse delegatie zult willen leiden. 
 
Uw deelname zou onderstrepen dat de Nederlandse regering haar ratificatie van het VN-
Vrouwenverdrag serieus neemt en de stellingname dat CEDAW een van de belangrijkste 
richtsnoeren is voor het Nederlandse emancipatiebeleid illustreren. Tevens zou de 
Nederlandse regering inkleuring geven aan de naar andere landen uitgedragen opvatting over 
het belang van het VN-Vrouwenverdrag bij de implementatie van de internationale 
mensenrechtenverdragen. 
 
Gezien de demissionaire staat van het kabinet hopen wij dat mogelijke agendaproblemen 
overkomelijk zijn. Wij gaan ervan uit dat u de gelegenheid zult verwelkomen om u door uw 
deelname te revancheren voor uw, door de media overtrokken, uitspraak dat de emancipatie in 
Nederland voor de meeste vrouwen wel voltooid is. 
 
Voorts vragen we uw aandacht voor het volgende: de vierde regeringsrapportage is, evenmin 
als de toelichting naar aanleiding van de vragen van CEDAW ter voorbereiding van de 37ste 
zitting van CEDAW en de vragen zelf, te vinden op www.emancipatieweb.nl. Het komt het 
Netwerk VN-Vrouwenverdrag en het NJCM onwenselijk voor dat kamerleden en 
geïnteresseerden deze rapportages wel op de site van de VN kunnen vinden, maar niet bij de 
Nederlandse overheid zelf.  



 
 
 
Graag vernemen we over uw voornemens ter zake. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en het Nederlands Juristen Comité voor de 
Mensenrechten (NJCM),  
 
 
 

Saskia Bakker 
Humanistisch Overleg Mensenrechten 
Postbus 114,3500 AC Utrecht 
tel: 030 233 40 27, email: s.bakker@hom.nl 

 
 
 
 
cc. vaste kamercommissie SZW 
 
 
 
 
 
 
 


