
 

 

 

         
Aan:  Tweede Kamer der Staten-Generaal     
   t.a.v. de vaste Kamercommissie voor OCW 
  Postbus 20018  

2500 EA Den Haag     

          

Per email 

Betreft: Implementatie VN-Vrouwenverdrag, AO Emancipatiebeleid 18 juni a.s. 

         Den Haag, 12 juni 2019 

Geachte Kamerleden, 

Op 18 juni a.s. vindt het AO Emancipatiebeleid plaats, waar onder andere de 

implementatie/naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) wordt besproken. Dit 

agendapunt is toegespitst op de follow-up rapportage die de Nederlandse regering op 8 

november 2018 naar het CEDAW Comité heeft gestuurd. Ten behoeve van dit agendapunt 

wil het Netwerk VN-Vrouwenverdrag1 bij u het volgende onder de aandacht brengen. 

Op 18 november 2016 publiceerde het Comité haar Concluding Observations (conclusies en 

aanbevelingen) voor de zesde Nederlandse rapportagecyclus. Het Comité stelde dat 

Nederland na twee jaar tussentijds moest rapporteren op: 

1. Genderstereotype beeldvorming: 

a) De opname van genderstereotypering als vorm van discriminatie in de 

Mediawet. 

b) De ontwikkeling van effectief, strategisch beleid ter bewustwording om 

positieve en niet-stereotype beeldvorming van vrouwen en meisjes in de 

media te stimuleren.  

c) Onderzoek naar de impact van seksistische beeldvorming, onder meer of deze 

aanleiding geeft tot geweld tegen vrouwen en meisjes. 

                                                           
1 Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een breed samengesteld platform waarin vrouwen- en 
mensenrechtenorganisaties samenwerken met het doel de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag 
(CEDAW) in Nederland te monitoren en te beïnvloeden. Met deze ervaring heeft het Netwerk ook de 
monitoring van de uitvoering van het Istanbul Verdrag opgepakt. Het Netwerk is een plek waar verschillende 
expertise samenkomt: juridische kennis omtrent verdragsverplichtingen, expertise met betrekking tot 
overheidsbeleid en ervaring en informatie uit de praktijk. 

https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/wp-content/uploads/CEDAW_C_NLD_CO_6_25108_E.pdf


 

2. De systematische verzameling van data over de verschillende vormen van geweld 

tegen vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en soort geweld, beschermingsmaatregelen, 

vervolging van de daders en opgelegde straffen. 

3. De geleverde inspanning om zwangerschap-gerelateerde discriminatie en seksuele 

intimidatie te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen. 

Minister van Engelshoven heeft u op 15 november jl. de regeringsrapportage aangaande 

deze follow-up rapportage toegestuurd (TK 30420 nr. 296). Het Netwerk VN-

Vrouwenverdrag heeft in samenwerking met het werkveld een schaduwrapportage op de 

follow-up regeringsrapportage samengesteld (januari 2019, zie bijlage). Deze 

schaduwrapportage is door 53 organisaties ondertekend.2   

Het Comité heeft alle informatie tegen het licht gehouden en op 15 april j.l. per brief laten 

weten de inspanningen van de Nederlandse regering te waarderen, maar het heeft helaas 

ook moeten concluderen dat de aanbevelingen onvoldoende zijn geïmplementeerd.  

Het Netwerk verzoekt u om tijdens het AO de schaduwrapportage en de reactie van het 

Comité in acht te nemen en specifiek te vragen naar de volgende punten (wij verwijzen 

hierbij ook naar de brief die Atria u heeft doen toekomen):  

1. Het Comité beveelt de regering expliciet aan om de Mediawet aan te passen en 

negatieve stereotypische beelden van mannen en vrouwen aan te merken als vorm 

van discriminatie. Hoewel de regering het belang inziet van een evenwichtige 

representatie van mannen/vrouwen in de media, voert ze desondanks de 

aanbeveling van het Comité niet uit. De regering wil het recht op vrijheid van 

meningsuiting niet beperken, discriminatie is al opgenomen in het boek van 

strafrecht en bovendien vertrouwt ze het zelfregulerende vermogen van de 

mediasector. Er wordt wel een onderzoek gestart om de ontwikkeling van de 

representatie van mannen/vrouwen in de media te volgen. Het Comité verwelkomt 

dit onderzoek, maar mist de uitvoering van de aanbeveling om te onderzoeken welke 

rol stereotypische beeldvorming speelt bij gender gerelateerd geweld.  

 

Met het Comité is het Netwerk van mening dat aanpassing van de Mediawet een 

eenvoudige en doeltreffende manier is om genderdiscriminatie in de media aan te 

pakken en te zorgen dat er een genuanceerder beeld van mannen en vrouwen 

gepresenteerd wordt, gestoeld op werkelijkheid en niet op beeldvorming. Het 

Netwerk dringt aan om de aanbeveling zonder verder uitstel uit te voeren. Tevens 

dringt het Netwerk aan om te onderzoeken in hoeverre de representatie van gender 

stereotypische beeldvorming een rol speelt bij gender gerelateerd geweld. 

 

2. Het CEDAW Comité betreurt het feit dat de Nederlandse regering geen informatie 

heeft verstrekt over de doelen en middelen/instrumenten voor het meten van de 

efficiëntie van het actieplan dat de Nederlandse regering voorstelt met betrekking 

tot zwangerschapsdiscriminatie. Het Netwerk dringt aan op een vooraf opgesteld 

                                                           
2 Er zijn ook andere schaduwrapportages ingediend, zoals die van het College voor de Rechten van de Mens.  

https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/wp-content/uploads/CEDAW_C_NLD_CO_6_Add-1_25109_E.pdf
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/wp-content/uploads/Shadow-report-to-Follow-up_NLD_def.pdf
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/wp-content/uploads/INT_CEDAW_FUL_NLD_34678_E.doc
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/wp-content/uploads/Bijlage-1-0005-19-NHRI-Submission-Follow-up-to-concluding-observations-6th-report-Netherlands1.pdf


 

monitoring- en evaluatiesysteem om de doelmatigheid van het actieplan te kunnen 

volgen en meten.  

 

3. Er wordt in de voortgangsrapportage Emancipatie van de Nederlandse regering wel 

gesproken over stereotypen, maar vooral in het algemeen over gender diversiteit. Dit 

is erg beperkt. Intersectionaliteit lijkt niet op de agenda te staan. Er wordt 

bijvoorbeeld niet gekeken naar de diversiteit binnen gendergroepen, zoals naar 

zwarte, migranten-en vluchtelingen-vrouwen en hun thematieken.  

Het Netwerk dringt erop aan deze groepen vrouwen mee te nemen in onderzoeken 

en intersectionaliteit hoog op de agenda te zetten. Zo kan discriminatie tegen alle 

vrouwen in de samenleving efficiënt en effectief worden aangepakt.   

Daarnaast wijzen wij u op een petitie die NGO’s wereldwijd hebben verstuurd aan de 

Permanente Vertegenwoordigers van de UN in Génève en New York en aan de UN Secretaris 

Generaal Antonio Guterres, waarin ze hun zorgen uiten dat de 74e sessie van het CEDAW 

wegens bezuinigingen is uitgesteld (zie de brief). Wij verzoeken u er bij de Nederlandse 

regering op aan te dringen om in internationaal verband hierin stappen te ondernemen.  

Tot slot willen wij u graag wijzen op het 40 jarig bestaan van CEDAW en hoezeer deze 

conventie nog steeds van groot belang is. CEDAW vraagt met haar 40 jarig bestaan onder 

andere aandacht voor gelijkheid in politiek leiderschap.  

Over bovenstaande is het Netwerk VN-Vrouwenverdrag vanzelfsprekend ten alle tijde bereid 

u een en ander nader toe te lichten. U kunt ons bereiken via 

schaduwrapportage@gmail.com of 06-44082088 (Floor van Schagen)/ 06-52114475 (Petra 

Snelders). 

 

Met vriendelijke groet, 

Floor van Schagen en Petra Snelders 

Secretariaat Netwerk VN-Vrouwenverdrag 

Laan van Meerdervoort 70 

2517 AN Den Haag 

www.vn-vrouwenverdrag.nl  

 

https://womenalliance.org/joint-open-letter-on-threat-to-cedaw-session
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24279&LangID=E
mailto:schaduwrapportage@gmail.com
http://www.vn-vrouwenverdrag.nl/

