
Tweede nationale rapportage aan Staten-Generaal (2002-
2004)  

Bij de ratificatie van het VN-Vrouwenverdrag is wettelijk vastgelegd (1991) dat naast de 

vierjaarlijkse rapportage aan de VN ook vierjaarlijks een ''nationale'' rapportage wordt 

aangeboden aan het Parlement. Daarbij is het doel om over de implementatie van het verdrag 

in de volle breedte te rapporteren.  

Voor de aanpak van de rapportages aan de VN bestaan vaste regels. Voor de aanpak van de 

rapportages aan de Staten-Generaal niet: de regering heeft een zekere vrijheid om - na 

vooroverleg met de Tweede Kamer - daarvoor een geschikte vorm te zoeken.  

Voor de tweede rapportage is gekozen voor onafhankelijke teams van deskundigen, die een 

algemene en een thematische rapportage opstellen.  

 
Algemeen deel van de rapportage  

 

Het algemeen deel van de tweede rapportage is geschreven door prof. Marianne Marchand 

van het Belle van Zuylen-instituut van de Universiteit van Amsterdam. De definitieve tekst is 

in mei 2003 toegezonden aan staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 

openbaar, vooruitlopend op een debat op 25 juni n.a.v. de presentatie van het rapport. 

• Prof. Dr. Marianne H. Marchand: Emancipatie op een zijspoor ? Tweede nationale rapportage inzake 
de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam / Belle van 
Zuylen Instituut, februari 2003.  

o Zie ook de Samenvatting, conclusies en aanbevelingen.  
o Zie ook de Summary op de site van het Belle van Zuylen Instituut.  
o woensdag 25 juni 2003: Emancipatie op een zijspoor ? Debat n.a.v. een rapport in het kader van 

de tweede nationale rapportage over het VN-Vrouwenverdrag (Amsterdam, organisatie door Belle 
van Zuylen Instituut). Met bijdragen van: 
 
Margreet de Boer (Clara Wichmann Instituut) 
Ines Orobio de Castro (E-Quality) 
Mieke Verloo (Universiteit Nijmegen) 
 
Hannie Stuurman (PvdA) 
Ayaan Hirsi Ali / Laetitia Griffith (VVD) 
Godelieve van Heeteren (PvdA) 
Kathleen Ferrier (CDA) 
Evelien Tonkens (GroenLinks) 
(kamerleden onder voorbehoud) 
 
Deze middag zal vooral in het teken staan van de effecten die het Rapport (zouden moeten) hebben 

op politiek en maatschappelijk vlak, en niet zozeer het rapport zelf. 

 

Thematisch deel van de rapportage Meer gegevens over dit onderdeel  

 

• Aan de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is op 28 januari 2002 

verzocht om de regering ''van advies te dienen over de wijze waarop de Nederlandse 

overheid het VN verdrag ter uitbanning van alle vormen van discriminatie van 

vrouwen naleeft voor wat betreft het mensenrechtenbeleid,het vreemdelingenbeleid 

http://www.vrouwenverdrag.nl/_documenten/vv/doc/2003/RapportMarchand.pdf
http://www.vrouwenverdrag.nl/_documenten/vv/doc/2003/RapportMarchand.pdf
http://www.vrouwenverdrag.nl/_documenten/vv/doc/2003/RapportMarchandSamenvatting.pdf
http://www.vrouwenverdrag.nl/vv/Nederland/Rapportages_aan_Staten-Generaal/2002-2004/ACVZ-advies/


(inclusief het terugkeerbeleid),het nieuwkomersbeleid en het integratiebeleid.  

    

• Op 28 november 2002 zond de ACVZ aan Minister Nawijn van Vreemdelingenzaken 

en Integratie haar advies  
o ''Het VN-Vrouwenverdrag in relatie tot de positie van vreemdelingenvrouwen in het 

Nederlandse vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid''.  
▪ Bijlage 1: Lijst van geraadpleegde literatuur.  

▪ Bijlage 2: Rapportage van de overheid: “Het VN-Vrouwenverdrag en het Nederlandse 
beleid ten aanzien van migrantenvrouwen en vrouwen in het vreemdelingenbeleid”, 
februari 2002, update augustus 2002  

▪ Bijlage 3: Prof. mr. T.P. Spijkerboer: Onderzoeks- en discussienota in opdracht van 
de  ACVZ: “Het VN-vrouwenverdrag en het Nederlandse vreemdelingenrecht”, augustus 
2002  

▪ Bijlage 4:  “Verslag Expertmeeting VN-vrouwenverdrag”, in opdracht van de ACVZ door 
het bureau ES&E, oktober 2002  

▪ Bijlage 5:  ACVZ-notitie: “Invlechting van “gender” in het algemeen beleid”, oktober 2002. 

o Zie ook: het ACV-persbericht d.d. 16 december 2002: ''Spanning tussen het Nederlandse beleid 
en het VN-Vrouwenverdrag''.  

 

• Op 10 juni 2003 zond Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie dit 

advies naar de Tweede Kamer met een korte aanbiedingsbrief. 

     

• Op 15 oktober 2003 publiceerde het Nederlands Juristencomité voor de 

Mensenrechten (NJCM) een commentaar op dit ACVZ-advies. Zie ook het betreffende 

persbericht. 

 
Kabinetsreactie op algemeen en thematisch deel van de rapportage  

 
 

Voorbereiding  

• De eerste nationale rapportage (begonnen in 1996) werd afgesloten met een 

kabinetsreactie in februari 1998 en een algemeen overleg in de Tweede Kamer in juni 

1998.  

• In juli 1999 gaf staatssecretaris Verstand-Bogaert de Tweede Kamer een planning 

voor de rapportages: in 2002, 2006, enz. de nationale rapportages, in 2000, 2004 enz. 

de CEDAW-rapportages.  

• De tweede nationale rapportage had derhalve in 2002 moeten zijn afgerond met een 

overleg met de Kamer. Deze planning is niet gehaald. Zie voor de diverse berichten 

die de Kamer in 2003 ontving een aparte pagina. 

Kabinetsreactie (december 2003) 

• Kabinetsreactie 2e nationale rapportage VN-Vrouwenverdrag  

• Aanbiedingsbrief van minister De Geus van SZW , mede namens minister 

Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie (Ministerie van SZW, brief van 22 

december 2003)  

• Bijlage: Rapport ''Emancipatie op een zijspoor?'' 

 
Parlementaire behandeling tweede nationale rapportage  
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• Verzoek van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag aan de Tweede Kamer om een 

Algemeen Overleg over de nationale rapportage VN-Vrouwenverdrag (Clara 

Wichmann Instituut, brief van 22 januari 2004).  

• woensdag 18 februari 2004 voert de  Vaste TK-Commissie voor SZW voert een apart 

algemeen overleg (verslag) met Minister De Geus over een aantal onderwerpen, 

waaronder de tweede nationale rapportage over het VN-Vrouwenverdrag. [zie op 

woensdag 18 februari 2004 ook de roze blokken op de openingspagina's van 

emancipatie.nl, gelijkebehandeling.nl en vrouwenverdrag.nl. Daarin staan links naar 

alle te bespreken documenten] 

Commentaren op de tweede nationale rapportage 

• Commentaar van E-Quality naar aanleiding van de kabinetsreactie in de Tweede 

nationale rapportage Vrouwenverdrag (13 februari 2004).  

• Commentaar van het Clara Wichmann Instituut bij de kabinetsreactie Tweede 

nationale rapportage VN-Vrouwenverdrag (16 februari 2004), ten behoeve van het 

Algemeen Overleg van 18 februari 2004.  

• Commentaar van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag (12 februari 2004) bij de 

kabinetsreactie in de Tweede nationale rapportage VN-Vrouwenverdrag (december 

2003) en het algemeen deel van de Tweede nationale rapportage VN-Vrouwenverdrag 

(februari 2003). Het Netwerk bestaat voor deze gelegenheid uit: het Clara Wichmann 

Instituut, E-Quality, het Humanistisch Overleg Mensenrechten, het Studie- en 

Informatiecentrum Mensenrechten, Vluchtelingenorganisaties Nederland en de 

Vrouwen Alliantie. 

• Reactie Vrouwen Alliantie op Tweede Nationale Rapportage Vrouwenverdrag 

(Brief VA van 8 februari 2004). 

• Verslag van het Algemeen Overleg van 18 februari 2004 over o.a. de 

kabinetsreactie inzake de tweede nationale rapportage VN-Vrouwenverdrag.  
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