
 
 
 
 
 

 
 
 

UITNODIGING 
Expertbijeenkomst VN-Vrouwenverdrag  

“VROUWEN, VERBLIJFSRECHT EN INTERNATIONALE VERDRAGEN” 
 

Datum: maandag 28 oktober 2019  
Tijd: 14.30 – 17.30 uur (met borrel na afloop) 

Locatie: Keizersgracht 177 Amsterdam (Amnesty Nederland) 
Deelname is gratis: aanmelden kan via schaduwrapportage@gmail.com t/m zondag 20 okt 

 
 
Vanwege het afhankelijk verblijfsrecht moeten nieuwkomers de eerste vijf jaar van hun verblijf in 
Nederland bij hun partner wonen, op straffe van verlies van hun verblijfsvergunning. Wat betekent 
deze juridische afhankelijkheid voor de zelfstandigheid van vrouwen? In hoeverre maakt deze 
afhankelijkheid haar kwetsbaar(der) voor geweld? Hoe verhoudt de vijf jaar durende afhankelijke 
verblijfsvergunning zich tot internationale verdragen zoals het VN-Vrouwenverdrag en het Istanbul 
Verdrag? 
 
Hierover gaat de bijeenkomst die het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op 28 oktober a.s. organiseert 
samen met de Landelijke Werkgroep Mudawannah, Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland 
(MVVN), de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), Nisa4Nisa en TIYE International. Tijdens de bijeenkomst 
bespreken we het belang van een zelfstandig verblijfsrecht voor vrouwelijke gezinsmigranten en 
vluchtelingenvrouwen vanuit het perspectief van internationale mensenrechtenverdragen. De 
afgelopen jaren heeft het Netwerk een aantal expertmeetings rondom de problematiek van 
verblijfsafhankelijkheid georganiseerd ten behoeve van het opstellen van de schaduwrapportages voor 
CEDAW (VN-Vrouwenverdrag) en GREVIO (Istanbul Verdrag). Een uitgebreid overzicht van de 
problematiek is er daarmee, het doel van deze bijeenkomst is om te bespreken hoe we gezamenlijk 
kunnen komen tot noodzakelijke verbeteringen.   
 
Dagvoorzitter is Jille Belisario (van het Transnational Migrant Platform en werkzaam bij Fairwork). 
Inleidingen zijn er over het afhankelijk verblijfsrecht voor migranten- en vluchtelingenvrouwen 
(wetgeving, beleid en lobby voor verandering de afgelopen decennia), onder meer door Petra Snelders 
(RESPECT Netwerk en werkzaam op het gebied van Mensenrechten, Vrouwen en Migratie). Ten 
behoeve van de bijeenkomst heeft het Netwerk een studentonderzoek gevraagd een notitie op te 
stellen met een overzicht wat er in en omtrent verschillende internationale verdragen en Europese 
regelgeving, resoluties, e.d. wordt gezegd over het belang van een zelfstandige verblijfsvergunning 
voor migranten- en vluchtelingenvrouwen.  Deze notitie wordt tijdens de bijeenkomst verspreid. 
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Programma: 
14.00 uur:  Inloop 
14.30 uur:  Welkom door dagvoorzitter Jille Belisario 
14.35 uur:  Plenaire inleidingen (wetgeving, beleid en lobby betreffende het afhankelijk verblijfs-

recht) 
15.20 uur:  Discussies met 3 thematafels: 

- Thematafel 1: Verblijfsafhankelijkheid en toegankelijkheid voorzieningen. Met Rian 
Ederveen (LOS) en Fatima Ballah (MVVN).  

- Thematafel 2: De relatie Geweld en Verblijfsafhankelijkheid (in preventie, 
bescherming, bestrijding). Met Edien Bartels en Elly van den Brom (Nisa4Nisa) 

- Thematafel: Het verkrijgen van verblijfszekerheid: Individuele beoordeling en 
willekeur. Met advocaat en Tonny Filedt Kok (Nederlandse Vrouwen Raad).  

16.20 uur:  Plenaire discussie: terugkoppeling discussie thematafels en volgende stappen.  
17.00 uur:  Netwerkborrel  
18.00 uur:  Afsluiting   

 
 

De bijeenkomst is gratis, maar u wordt wel verzocht zich van tevoren aan te melden via 
schaduwrappportage@gmail.com. Graag ook aangeven welke thematafel u voorkeur heeft.  
 
Meer informatie volgt op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag: www.vn-
vrouwenverdrag.nl/netwerk/ 
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