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Verslag bijeenkomst Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul - Netwerk VN-Vrouwenverdrag  

27 juni 2018, 10-13.00 uur, Kargadoor  

Op woensdag 27 juni organiseerde het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een eerste bijeenkomst in het 
kader van het opstellen van de schaduwrapportage voor het Verdrag van Istanbul, voluit: Verdrag 
van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld. Zie voor meer informatie over het verdrag de bijlage. Er waren ongeveer 40 mensen 
aanwezig.  

Inleiding 

De bijeenkomst was bedoeld om breed informatie op te halen uit de praktijk en de belangrijkste 
hoofdthema’s en knelpunten te inventariseren als input voor de schaduwrapportage. Focus van de 
NGO rapportage is op wat er gebeurt in de praktijk, wat de knelpunten zijn, en wat er zou moeten 
gebeuren om die op te lossen. In vervolg op deze brede bijeenkomst vond op 4 juli nog een aparte 
verdiepings/ expertbijeenkomst plaats over specifieke vormen van geweld tegen zmv vrouwen. Hier 
komt een apart verslag van. 

Net zoals bij het Vrouwenverdrag moet bij het Verdrag van Istanbul de overheid regelmatig 
rapporteren over de naleving van het verdrag en de voortgang daarin. NGO’s kunnen spontaan of 
aan de hand van de rapportage van de overheid schaduwrapportages maken. De rapportages 
worden gericht aan het toezichthoudend comité bij het Verdrag van Istanbul, GREVIO. GREVIO 
ondervraagt de overheid aan de hand van de regeringsrapportage en de punten die de NGO’s 
aandragen. Een delegatie zal ook een werkbezoek brengen aan Nederland. Daarna komt er een 
conceptrapport van GREVIO, waarop de regering nog commentaar kan geven. Tenslotte volgt een 
definitief rapport met aanbevelingen. Dat gaat naar het Committee of het Parties, die op basis van 
het rapport de uiteindelijke aanbevelingen aannemen.  Het rapport van GREVIO moet worden 
ingediend bij het parlement zodat die de uitvoering kunnen monitoren.  

De Nederlandse regering moet dit jaar voor het eerst rapporteren onder het Verdrag van Istanbul. 
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag neemt de coördinatie van de schaduwrapportage namens de 
NGOs op zich. Het kern-rapportageteam bestaat uit Petra Snelders en Marjan Wijers, ondersteund 
door Leontine Bijleveld (administratie & financien), Floor van Schagen (secretariaat), Marion Minis en 
Najla Wassi (inhoudelijke ondersteuning). De planning is om de schaduwrapportage eind 
september/begin oktober klaar te hebben.  

Streven is de NGO schaduwrapportage kort en bondig te houden, max 20/25 blz. Dit werkte goed bij 
het VN-Vrouwenverdrag Comité. Hoe bondiger, hoe meer gebruikt is onze indruk. Dat betekent ook 
dat we keuzes moeten maken/prioriteiten moeten stellen.  De schaduwrapportage volgt de 
hoofdstukken van het verdrag.  

Opzet bijeenkomst 

Omdat het een eerste inventariserende bijeenkomst was werd gewerkt met 5 ‘thematafels’, 
ingedeeld naar de hoofdstukken van het verdrag. Daarbij werden de eerste drie hoofdstukken bij 
elkaar genomen. Op basis van eerdere kennis en ervaring waren per thema alvast een paar punten 
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aangegeven. Er werd in twee rondes gewerkt, iedereen kon dus op twee thema’s input geven.  De 
volgende vragen vormden de leidraad voor de discussie:  

- Waar loop je tegen aan in de praktijk? 
- Waar is wel beleid voor, maar werkt het niet/onvoldoende? 
- Waar zitten gaten in het beleid? 
- Wat is er al aan informatie & welke experts/organisaties zouden we nog meer moeten benaderen? 
- Wie kan aan welk thema een bijdrage leveren? 

Indeling tafels: 

1. Gendersensitief beleid (hoofdstuk I, art. 6); Integraal beleid & dataverzameling (hoofdstuk II); 
Preventie & stereotypering (hoofdstuk III) 

2. Opvang en bescherming (hoofdstuk IV): o.a. toegang, kwantiteit & kwaliteit opvang en zorg; 
effecten decentralisatie; toegang rechtshulp; geweld tegen specifieke groepen vrouwen, w.o. 
LBTI en sekswerkers 

3. Wetgeving & beleid (hoofdstuk V): o.a. gezamenlijk gezag en verplicht ouderschapsplan na 
huiselijk geweld (familierecht); compensatie; gedwongen huwelijken; genitale verminking; 
seksuele intimidatie  

4. Strafrechtelijke aanpak (hoofdstuk VI): o.a. politie & aangifte; opsporing, vervolging & straffen 
(onderzoek HG); contact/gebiedsverboden, huisverbod; toegang tot gratis rechtshulp  

5. Migratie en asiel (hoofstuk VII): o.a. onafhankelijke verblijfsvergunning; achterlating; geweld 
als asielgrond, geweld in AZC’s, ongedocumenteerden,  

Uitkomsten discussie 

Algemeen 

Er is gebrek aan kennis over het Verdrag van Istanbul bij het Openbaar Ministerie, de politie, 
rechters, advocaten, en gemeenten.  

Bovendien hebben de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) niet dezelfde positie tot het 
verdrag en speelt ook daar sterk het gebrek aan opvang en bescherming. Uitgezocht moet worden  
hoe uitsluiting van de BES eilanden juridisch mogelijk is. Het zijn immers NL gemeenten. 

Thematafel 1: 
Gendersensitief beleid (hoofdstuk I, art. 6); Integraal beleid & dataverzameling (hoofdstuk II); 
Preventie & stereotypering (hoofdstuk III) : 

Gendersensitief beleid 
Economische onafhankelijkheid van vrouwen is een probleem in Nederland en staat aan de basis van 
geweld tegen vrouwen. Hierbij gaat het o.a. om discriminatie op de arbeidsmarkt, incl. 
leeftijdsdiscriminatie, zwangerschapsdiscriminatie en ongelijk loon. Vrouwen moeten zich meer 
bewust worden van bijvoorbeeld zwangerschapsdiscriminatie en hier meer begeleiding in krijgen. 

Zowel gemeenten als landelijke overheid weten niet wat een gendersensitieve aanpak is. Gender-
sensitief beleid wordt vaak als doelgroepenbeleid gezien, maar dat is niet hetzelfde/te beperkt. 
Ministeries hanteren een genderneutraal beleid (zoals OCW), maar dit werkt in de praktijk niet voor 
iedereen hetzelfde. Gevolgen van huiselijk geweld zijn voor vrouwen bijv. anders en groter dan voor 
mannen. 

Verder gaat het steeds om kortstondige projecten ipv structurele aanpak. Kennis en beleid worden 
niet voldoende ingebed en gemeenten zijn niet cultuursensitief. Hier moeten gemeenten nog een 
behoorlijke slag in maken.  Daarnaast wordt mannenemancipatie vaak vergeten. Emancipatie van 
vrouwen gaat echter gepaard met emancipatie van mannen en is een totaalpakket. Er moet ook 
aandacht zijn voor mannelijke slachtoffers en voor een gendersensitieve blik bij met name Veilig 
Thuis.  
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Integraal beleid  
Het is belangrijk om beleid te maken waardoor vrouwen bewogen worden om niet te kiezen voor 
thuisblijven; waarom blijven er zo weinig mannen thuis?  

Er is betere rechtshulp, begeleiding en voorlichting over discriminatie nodig. Educatie over geweld, 
mensenrechten en verdrag zou onderdeel van het onderwijs moeten zijn.  

Door de decentralisatie ligt de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij lokale teams. 
De deskundigheid bij lokale teams is echter vaak te beperkt en bestaande deskundigheid is verloren 
gegaan. Iedere gemeente heeft zijn eigen aanpak, waarmee het onduidelijk en moeilijk is die landelijk 
in kaart te brengen. Door deze lokale verschillen ontstaat ook een schending van het recht op gelijke 
behandeling. Er zou verplichte scholing moeten zijn en uniforme standaarden. Er moet in elk team 
zowel basiskennis als specifieke expertise zijn, met meer gebruik van erkende interventies.  

Een ander aandachtspunt voor gemeentes is hoe vrouwen die in zo’n (gewelds)situatie zitten, weer 
economisch zelfstandig kunnen worden (focus van alliantie De Nieuwe Toekomst). Verder is de rol 
van vrouwen op lokaal niveau (gemeenten) van belang. 

Intersectionaliteit en intergenerationeel geweld  

Inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijk voor het kijken naar discriminatie. Een alternatieve term is 
intersectionaliteit, de samenloop van verschillende vormen van discriminatie. Er moet daarbij mét 
alle betrokkenen worden gepraat, in plaats van over hen, ook mannen en jongens moeten erbij 
betrokken worden en er moet oog  zijn voor traumabehandeling van (mannelijke) daders; wat heeft 
er gespeeld dat zij tot zoiets in staat zijn? Aandacht hierbij voor intergenerationele overdracht is ook 
van belang. Dat gebeurt nu te weining. 

Politie 

Aangifteprocedures bij de politie moeten beter. Vrouwen worden vaak niet serieus genomen en de 
bewijslast is problematisch.  

Dataverzameling en monitoring 
De data die er zijn, zoals de cijfers van het CBS en Veilig Thuis, moeten beter benut worden. 
Effectmeting is van belang waarbij maatwerk en data-uitsplitsing nodig zijn en standaard moeten 
worden gemaakt. Dataverzameling moet systematisch plaatsvinden op gemeenteniveau.  

Beleid moet beter aangestuurd en gemonitord worden door de (landelijke) overheid. Meer met 
betrokken groepen praten ipv over hen. NGOs moeten meer betrokken worden in de ontwikkeling 
van beleid.  

Gemeenten en ministeries (zoals VWS en V&J) moeten kennis van NGO’s beter benutten  bij de 
aanpak van huiselijk geweld. Veel gemeenten weten niet wat er al wordt gedaan door NGO’s die 
vaak ook laagdrempeliger zijn en een belangrijke signalerende rol hebben. Organisaties voelen zich 
niet gehoord: worden alleen ad hoc betrokken en te weinig financiering.  

Preventie en stereotypering 
Het aanpakken van genderstereotypering is nodig voor de preventie van geweld. Genderstereotypen 
zijn oorzaak én gevolg van gendergerelateerd geweld en bepalen de machtsverhoudingen tussen 
vrouwen en mannen. In de media zou de overheid d.m.v. sancties genderstereotypering kunnen 
aanpakken. Ook op scholen moeten genderstereotypen worden doorbroken bij scholieren maar ook 
bij docenten, zoals het stimuleren van meiden in de techniek. Er moet structureel aandacht worden 
besteed aan huiselijk geweld en seksuele weerbaarheid als onderdeel van mensenrechteneducatie 
op scholen. Burgers moeten meer betrokken worden bij de aanpak van geweld tegen vrouwen. 

Genderstereotypen schaden ook mannen. Mannelijke slachtoffers van geweld worden als losers 
gezien; ze voldoen niet aan het mannelijke beeld. Genderstereotypen zijn een soort van 
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genderpolitie; we moeten in de praktijk laten zien wat zulke stereotypen echt betekenen voor 
mensen en hoe ze in stand worden gehouden (ook door vrouwen). 

Stereotyperingen hebben ook te maken met schadelijke praktijken zoals FGM (Female Genital 
Mutilation) en eergerelateerd geweld. Meer voorlichting is nodig en samenwerking met NGOs in de 
landen van herkomst.  

Straatintimidatie 
De overheid moet meer doen aan straatintimidatie. Er zijn al campagnes zoals ‘Safe Streets’, ‘Safe 
Cities’ en ‘Men behave, I wanna feel safe’ van UN Women. Ook is er in Rotterdam een app om 
straatintimidatie te registreren. Met deze opkomende aandacht voor straatintimidatie zijn ideeën 
over geweld aan het veranderen; we moeten dat aangrijpen om geweld sterker te veranderen en ter 
discussie te stellen. De overheid moet dat faciliteren.  

Thematafel 2 Opvang en bescherming (hoofdstuk IV):  

Opvang 
Er is te weinig opvang. De opvang is vaak vol, o.a. door gebrek aan doorstroming. Bovendien is 
opvang duur/de eigen bijdrage hoog en eindigen vrouwen vaak met schulden.  

De toegangscriteria voor opvang zijn willekeurig en onvoorspelbaar. Het is niet goed voorspelbaar 
wanneer iemand recht op opvang heeft, bijv. het criterium dat je de laatste 6 of 24 uur geslagen 
moet zijn geweest om in aanmerking te komen voor opvang. Dit sluit vrouwen uit die jarenlang 
mishandeld zijn, eindelijk besluiten weg te gaan en naar de politie gaan, maar niet terecht kunnen in 
de opvang omdat ze niet de afgelopen 6 uur mishandeld zijn. Een andere groep die hierdoor wordt 
uitgesloten zijn achtergelaten vrouwen die soms na veel moeite weten terug te keren naar 
Nederland. Soms is dan via politieke druk wel opvang te realiseren, maar dat maakt het nog meer 
willekeurig. Ook vrouwen met een afhankelijke verblijfsvergunning worden regelmatig geweigerd. 
Dat geldt in nog sterkere mate voor ongedocumenteerden. Sommigen hebben de indruk dat opvang 
afhangt van de vraag of wel of geen vervolging wordt ingesteld. Of van de vraag of de vrouw al dan 
niet kans maakt op een (zelfstandige) verblijfsvergunning/ een toekomst in Nl.  

Capaciteitsprobleem creeert een dubbele afhankelijkheid: van de partner en van de opvang. Het 
capaciteitsprobleem speelt al jaren, maar is nog steeds niet opgelost.  

Ook is het een probleem wanneer opvang buiten de eigen regio nodig is ivm veiligheid. Soms blijven 
vrouwen maandenlang in de noodopvang opgesloten omdat er geen veilige opvang in een andere 
regio beschikbaar is.  

Er worden soms onrechtmatige en onredelijke voorwaarden voor opvang gesteld, zoals geen 
contacten meer met je netwerk of stoppen met werken zoals bij sekswerkers.  

Volgens de Ombudsman zouden vrouwen bij weigering opvang een beschikking op papier moeten 
krijgen zodat bezwaar mogelijk is. Dit gebeurt in de praktijk echter niet. Dan is dus ook geen bezwaar 
mogelijk.   

Concluderend: alleen een superburger kan toegang tot hulp en bescherming verwerven.  

Onterechte/onrechtmatige eisen 
Bij mensenhandel/uitbuiting in de prostitutie eisen opvang en politie dat slachtoffers niet blijven 
werken in de prostitutie om aangifte te doen en/of in aanmerking te komen voor opvang of worden 
exploitanten met sluiting bedreigt als ze een werkplek bieden aan een voormalig slachtoffer van 
mensenhandel. Berust op de foute opvatting dat mensenhandel alleen gaat over vrouwen die tegen 
hun wil tot prostitutie worden gedwongen en niet over dwang en uitbuiting in de prostitutie.  

Andere vorm van geweld tegen migrantenvrouwen/mensenhandel die slecht gezien wordt is 
vrouwen die in Marokko uitgehuwelijkt worden en in Nederland door de partner en schoonfamilie als 
huisslaaf worden gebruikt, geisoleerd en mishandeld. Soms jarenlang.  
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Geen onafhankelijk toezicht op kwaliteit opvang 
Er is gebrek aan onafhankelijk toezicht op de kwaliteit. In sommige gevallen ontbreken basale 
voorzieningen zoals voldoende eten, (geen geld voor) babyvoeding, geen mogelijkheid om te koken, 
gebrek aan hygiëne en gebrek aan tolken en andere voorzieningen.  

Ook ontbreken vaak voldoende voorzieningen voor (schoolgaande) kinderen, zoals toegang tot 
computers voor schoolwerk. Soms is er sprake van onvoldoende kennis van de doelgroep (veel 
migrantenvrouwen) en/of de regels, bijv. mbt afhankelijke verblijfsvergunning en recht op opvang.  

Kinderen 
Probleem in de opvang is gezamenlijk gezag. Bijv. handtekening vader nodig als kind naar (andere) 
school gaat. Moeten beide ouders bij de rechter komen. 

In sommige gevallen komen minderjarige slachtoffers mensenhandel in gesloten inrichtingen terecht. 
Zie rapport Nationale Rapporteur. 

Decentralisatie 
Per gemeente/regio bestaan grote verschillen in beleid en structuur, bijv Veilig Thuis in elke 
gemeente anders ingericht. Betekent dat de toegang tot opvang afhankelijk is van de gemeente 
waarin je woont; er zijn niet dezelfde maatstaven en er is gebrek aan een eenduidig beleid. 

Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de kwantiteit en kwaliteit van de opvang: de 
gemeente of de landelijke overheid. Bij kritiek word je van het kastje naar de muur gestuurd. In 
totaal gaat het om zo’n 12.000 vrouwen per jaar in de vrouwenopvang.  

Politie en justitie 
Een van de gevolgen van de reorganisatie van de politie is een verlies aan deskundigheid, problemen 
in de correcte bejegening van slachtoffers en het weigeren aangiftes op te nemen. Bij huiselijk 
geweld wordt er bijvoorbeeld een melding gemaakt in plaats van een aangifte opgenomen of worden 
vrouwen teruggestuurd als ze aangifte willen doen.  

Er zijn vaak geen tolken en/of vrouwelijke rechercheurs aanwezig en is er sprake van vooroordelen: 
stereotype beelden van slachtoffers, ‘eigen schuld’ idee, het idee dat mondige vrouwen geen 
slachtoffer kunnen zijn of dat je niet vrijwillig kan kiezen voor sekswerk.  

Als gevolg van het beleid kunnen sekswerkers die buiten het vergunde circuit werken en slachtoffer 
worden van geweld niet bij de politie aankloppen zonder het risico op boetes, gedwongen outing of 
verlies van woning, werk en inkomen.   

Gebrek aan kennis 
Er is gebrek aan kennis bij gemeenten, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht over o.a. 
gedwongen huwelijken, mensenhandel, sekswerk, huwelijkse gevangenschap en achterlating. Ook is 
er geen kennis over stalking en seksuele stalking online, waardoor weinig tot geen aangifte wordt 
gedaan (zie ook rapport Peter R. de Vries). 

Toegang tot rechtshulp 
Als gevolg van de  bezuinigingen op de sociale advocatuur hebben slachtoffers steeds moeilijker 
toegang tot rechtshulp. Er zijn steeds minder (gespecialiseerde) advocaten die toevoegingen doen. 
De advocaten die er zijn, zittten vaak vol of zijn overbelast waardoor ze te weinig tijd aan zaken 
kunnen besteden.  Bij grensoverschrijdend geweld is niet alleen rechtshulp in NL maar ook in het 
land van herkomst nodig.  

Specifieke groepen 
Door vooroordelen en de sterke focus op mensenhandel in de prostitutie raken andere vormen van 
geweld en discriminatie tegen sekswerkers buiten beeld. Door versterking van het stigma en 
marginalisering bevordert het beleid juist geweld. Zie onderzoeksrapport SoaAids/Proud juli 2018. 
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Andere vorm van geweld  waar meer aandacht voor nodig is is achterlating. Achtergelaten vrouwen 
hebben geen verblijfsstatus, geen inkomen, geen woongemeente, geen netwerk en geen toegang tot 
opvang. Dit geldt zeker voor vrouwen die op eigen gelegenheid terugkomen. Dit lukt vaak wel via 
knooppunten van Nederlandse ambassades in de EU, maar de hulpverlening in land van herkomst 
moet beter, zeker als er bijvoorbeeld geen ambassade is (denk aan Turkije, of expats uit India).  

Er is gebrek aan kennis over geweld tegen transpersonen en de impact en opvang van deze groep. Zie 
ook onderzoek naar veiligheid transgenders, o.a. huiselijk geweld (TNN, Sophie Schers, presentatie 
ws november). Door gebrek aan toegang tot reguliere opvang zijn m.n. vrouwelijke migranten 
transgenders vaak aangewezen op opvang in ruil voor seks. Dit is een grijs gebied. Gebrek aan 
juridische en sociale erkenning van het geslacht is een vorm van psychisch geweld.  

Vrouwen met mentale of fysieke beperkingen zijn afhankelijk van mantelzorgers en daardoor extra 
kwetsbaar voor geweld en/of financiele uitbuiting. Dit geldt ook voor ouderen doordat de 
bezuinigingen op verzorgings en verpleeghuizen hen dwingen langer thuis te blijven. Er zijn 
verschillende signalen van financiele uitbuiting van deze groep, zowel van de ouderen als van de 
migrantenwerksters die door obscure bureaus worden ingehuurd.   

Meer aandacht is nodig voor gesloten orthodox religieuze gemeenschappen. Cijfers m.b.t. gebruik 
van opvang van deze groep zijn onduidelijk.  

Beleid 
Top down beleid. Doelgroepen, m.n. zmv vrouwen en sekswerkers, worden niet betrokken bij de 
ontwikkeling, monitoring en evaluatie van beleid. Daardoor doet beleid vaak meer kwaad dan goed.   

Voorlichting 
Veel vrouwen en meisjes die slachtoffer van geweld worden weten de weg niet naar de opvang en 
naar rechtshulp. 

Informatie over geweld en mensenrechten moet deel van de inburgering zijn, in plaats van de 
stereotype beelden uit de jaren ‘50 in het huidige inburgeringsmateriaal (zie promotieonderzoek/ 
krantenartikel. Er moet meer informatie komen m.b.t. bewustwording, zoals het doorbreken van 
taboes en meer informatie over rechten en de weg naar opvang en bescherming.  

Het is van belang te beseffen dat ook ongedocumenteerde mannen slachtoffer kunnen worden van 
huiselijk geweld vanwege de ongelijke machtsverhoudingen.  

Thematafel 3 Wetgeving & beleid (hoofdstuk V): 

Problemen in de praktijk 

Het Verdrag van Istanbul is ingewikkeld; zelfs professionals weten er onvoldoende van zoals rechters, 
advocaten, (gemeente-)ambtenaren, jeugdzorg, politie en hulpverleners. Hierdoor weigert een 
rechter bijvoorbeeld het verdrag in de rechtszaal toe te passen. Beleidsmedewerkers (bijv. V&J) 
weten er ook weinig van, wat ten koste gaat van de doelgroep.  

Vanwege de decentralisering van beleid naar gemeenten zijn deze ‘het wiel opnieuw aan het 
uitvinden’, terwijl de landelijke overheid de hoofdverantwoordelijke is en daarom zou moeten 
voorzien in landelijke coördinatie, want zonder zo’n centrale coördinering ontstaat willekeur van 
beleid. Dat geldt derhalve eveneens voor de hulpverlening.  

De overheid/beleidsmakers weten zelf onvoldoende wat gendersensitief beleid is. Het ene ministerie 
is verantwoordelijk voor ‘gender sensitiviteit’ terwijl een ander dat is voor geweld tegen vrouwen. 
Een intersectorale aanpak werkt beter. Gendersensitief beleid is niet hetzelfde als 
doelgroepenbeleid.  

Bij kinderbeschermingsmaatregelen (door Raad van Kinderbescherming & Jeugdzorg) wordt 
onvoldoende rekening gehouden met een situatie van huiselijk geweld als achtergrond van een casus 
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waardoor een vrouw snel wordt gezien als ‘slechte moeder’ – kinderen merken de stress van hun 
moeder, maar een mannelijke dader mag wel humeurig en gestrest zijn. 

Vooroordelen / genderstereotyperingen van slachtoffers van huiselijk geweld (moeder) leiden vaak 
tot kinderbeschermingsmaatregelen door instanties die in het nadeel zijn van de vrouw, die juist haar 
gezin wilde beschermen door de aangifte. Hulpverlening plaatst de kinderen al snel uit huis vanwege 
‘geweld tussen de ouders’. Huiselijk geweld wordt onterecht als ‘vechtscheiding’ gezien en zo 
behandeld. Maar huiselijk geweld is geen vechtscheiding! 

Er ontbreekt een integrale benadering van veiligheid voor moeder en kind(eren) na huiselijk geweld. 
Dit leeft niet bij gemeenten, consultatiebureaus etc.; er is geen draagvlak voor, iedereen doet alleen 
zijn ‘eigen stukje’.  

Er ontbreekt een koppeling tussen de nieuwe wet jeugdzorg (jeugdwet) en de WMO enerzijds en het 
Verdrag van Istanbul en het VN-kinderrechten verdraga nderzijds. Er is onvoldoende implementatie 
van het Verdrag van  Istanbul, specifiek art. 31 (over voogdij, omgang & gezag), en CEDAW. 

Wat betreft de BES-eilanden (Caribisch Nederland), wordt het Verdrag van Istanbul hier nog niet 
geïmplementeerd vanwege de ontbrekende sociale infrastructuur die nodig is voor de uitvoering 
ervan. Op deze eilanden is geweld een groot probleem, ook gelet op de sociale context; zowel 
vrouwen als mannen zijn slachtoffers van huiselijk geweld. Vanwege de kleinschaligheid van de 
eilanden en de grote sociale controle is het lastig opvang te regelen. Er is geen geld om deze 
slachtoffers bijv. naar Nederland over te brengen. Vanwege het koloniale verleden kan Nederland 
niet veel doen, het moet bottom–up gebeuren. Daarom zou het maatschappelijk middenveld (CSO’s) 
een bemiddelende rol kunnen spelen. Ook ontbreekt er een WMO, een Jeugdwet e.a., waardoor 
vrouwen aan hun lot worden overgelaten. 

Volgens de plannen van het nieuwe kabinet moeten sekswerkers zich verplicht gaan registeren 
(terwijl het een vrije en legale beroepskeuze betreft). Er wordt al voorzien dat dit zal leiden tot meer 
geweld tegen sekswerkers. 

Waar is beleid voor, maar werkt het niet / onvoldoende? 

Inzake de vrouwenopvang geldt dat er een hiaat is voor hulpverleners. Om hun werk goed te doen 
moeten ze in praktijk eerst voorzien in randvoorwaarden voor hun cliënt (rechtsbijstand, 
verblijfsstatus, onderdak) voordat ze aan de hulpvraag toekomen. Dit valt buiten hun takenpakket 
zodat er geen uren voor zijn; het ontbreekt aan een intersectorale aanpak. 

Het valt op dat Nederland, vergeleken met andere EU-landen, een genderneutraal beleid voert i.p.v. 
een gendersensitief beleid, ook als geratificeerde verdragen zo’n gendersensitief beleid vereisen.  

Er zijn onvoldoende cijfers beschikbaar vanuit de praktijk. Zonder cijfers is beleid niet meetbaar en 
kan beleid niet goed worden gemonitord en geevalueerd. 

Burgers zijn niet bekend met het Verdrag van Istanbul en kunnen er derhalve geen beroep op doen. 
Daarom is er brede voorlichting nodig. Zulke campagnes moeten burgers, migranten / asielzoekers 
maar ook jeugd en jongeren (via scholen), breed informeren. Er is vaak onvoldoende besef van niet 
toegestaan/onaanvaardbaar geweld mede omdat geweld tegen vrouwen ‘onderdeel is van de 
patriarchale maatschappij’ en geweld veel vormen kan aannemen: van kleineren en (financieel) 
kleinhouden tot fysiek en psychisch geweld, online geweld, etc.  

Hulpverleners en andere professionals (politie, zorg/hulpverleners, leraren op scholen, huisartsen, 
consultatiebureaus, maatschappelijk werk, verpleging) dienen bijgeschoold en geïnformeerd te 
worden: wat is het Verdrag van Istanbul, wat betekent het voor iemand die met (huiselijk)geweld te 
maken heeft, wat zijn zijn/haar rechten, hoe herken je huiselijk geweld/geweld tegen vrouwen 
(symptomen, indicatoren) etc. 
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Gemeenten hebben onvoldoende oog voor specifieke vormen van geweld, zoals bijv. eer gerelateerd 
geweld, maar het valt wel onder hun verantwoordelijkheid. 

In geval van FGM krijgt een asielzoekster te horen dat haar asielaanvraag werd afgewezen omdat ‘ze 
zich er best aan had kunnen onttrekken door bijv. van huis weg te lopen’  terwijl een mannelijke 
politicus uit de oppositie die asiel aanvraagt, niet te horen krijgt dat ‘hij zich eraan had kunnen 
onttrekken door bijv. zijn mond te houden’. Er is sprake van een dubbele standaard bij het 
toekennen van vluchtelingenstatus aan asielzoekers. 

Het Verdrag van Istanbul moet het uitgangspunt zijn van beleid en er moet concreet worden 
aangegeven wat een maatregel specifiek betekent voor een bepaalde groep, bijv. vrouwen met 
kinderen als slachtoffer van huiselijk geweld, LBTIQ etc. Uithuisplaatsingen duren te lang en zijn te 
willekeurig (ouder verliest contact met kinderen). 

Er is meer aandacht nodig voor seksuele voorlichting op scholen: ‘geen seks zonder wederzijdse 
instemming’, uitgewerkt naar de diverse etniciteiten en culturen, rekening houdend met de 
machtsverschillen tussen vrouwen en mannen.  

Gaten in het beleid 

Het ontbreekt aan registratie en het bijhouden van cijfers, wat wel nodig is voor effectmeting van 
beleid en op basis daarvan wetgeving en beleid te kunnen formuleren.  

De politie levert geen cijfers over huiselijk geweld, net zo min als de Raad van Kinderbescherming. 
Veilig Thuis geeft geen gesegregeerde cijfers (want in geval van ‘genitale verminking’ gaat het om 
zulke kleine aantallen dat cijfers vrijgeven betekent dat de privacy van cliënten wordt vrijgegeven). 

Er wordt onvoldoende onderkend dat het bij het doen van aangifte gender een rol speelt. Vrouwen 
en mannen worden anders behandeld. Genderstereotyperingen spelen een grote rol in hoe mensen 
worden neergezet als slachtoffer of dader. ‘Criminaliseren’ wordt ingezet om bepaalde groepen uit te 
sluiten, bijv. ‘hij is een man, dus een (potentiële) dader’. Door het inzetten van clichés en 
genderstereotyperingen wordt beleid ineffectief. 

Mannen moeten betrokken worden op alle facetten van het gezin/de relatie (zoals naar het 
consultatiebureau gaan); dat werkt preventief tegen huiselijk geweld. 

Er wordt uitgegaan van een calculerende burger die zijn rechten kent en weet hoe deze te halen. Dit 
ontkent dat er (groepen) kwetsbare burgers zijn voor wie dit een brug te ver is. Hulpverleners 
moeten hier beter op inspelen.  

AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) vormen een heel kwetsbare groep. Zij leven hier 
enkele jaren alleen en worden daarna vaak met hun familie, die naar Nederland komt, herenigd. De 
AMA is in de tussenliggende periode heel zelfstandig geworden terwijl de familie uitgaat van de oude 
gezagsverhoudingen. Dikwijls is dat een heel lastige fase waarbij uithuisplaatsing wel aan de orde is. 

Bij burgerschapseducatie op scholen zou ook aandacht aan huiselijk geweld, geweld tegen vrouwen 
en het Verdrag van Istanbul moeten worden besteed met uitleg dusdanig dat het herkenbaar is voor 
de diverse etniciteiten en culturen. 

Meer maatschappelijke druk is nodig om de implementatie van het Istanbul Verdrag te bevorderen. 

Wie nog meer benaderen?  

- Transgemeenschap 
- Roma Gemeenschap  
- Nidos (over uithuisplaatsing en ook t.a.v. AMA’s) 
- Blijfgroep 
- Movisie 
- Landelijk Expertise Centrum (LEC) ( aangiftes bij politie etc.) 
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- INASC (rapport april 2016 over hoe hulpverleners hun cliënten zien)  
- NJI 
- Stichting Zijweg 
- Defence for Children 

Thematafel 4 Strafrechtelijke aanpak (hoofdstuk VI):  

Seksueel geweld binnen een relatie is strafbaar, maar wordt nauwelijks vervolgd, terwijl het de 
meest voorkomende vorm van geweld onder vrouwen in Nederland is, meer dan geweld buitenshuis. 
Het ontbreken van consent is aanleiding voor vervolging, maar dit vormt een probleem doordat: 

• Bewijs is moeilijk te leveren. 
• Beeldvorming: binnen een relatie heeft de man “recht“ op seks.  
• Binnen een relatie is seks normaal.  
• Rechten van slachtoffers zijn niet bekend.   
• Onwil bij politiekorpsen om aangifte op te nemen (kostenplaatje, prioriteitstelling,  
  beeldvorming agenten bij de balie).  

De afdelingen jeugd- en zedenpolitie doen de coördinatie van huiselijk geweld, maar zijn flink 
gereorganiseerd. Niet-gespecialiseerde agenten hebben geen zicht op seksueel geweld binnen een 
relatie en vragen niet door.  

Wat betreft de strafrechtelijke afhandeling in de rechtbank, krijgt men voor geweld binnen een 
relatie een voorwaardelijke straf met behandeling (bijvoorbeeld De Waag Haarlem). Dit wordt via de 
reclassering voorgesteld en gecoördineerd; een goede weg, met vergoeding van behandeling. 
Daartegenover: de aanpak via transactie van Openbaar Ministerie of via huisverbod met vrijwillig 
kader geeft geen stok achter de deur en de kosten zijn voor de dader via eigen risico van de 
zorgverzekering. Binnen een relatie drukken de kosten dus op het gezinsbudget met als gevolg dat de 
training niet wordt gevolgd en het geweld doorgaat.  

Mensen zonder verblijfsvergunning (ongedocumenteerden) en zonder verblijfsstatus hebben geen 
toegang tot opvang; er is geen financiering en ongedocumenteerden kunnen niet worden 
doorgeplaatst; ze verstoppen de opvang. Deze mensen hebben ook geen toegang tot de politie bij 
ernstig geweld. Ze worden meteen in vreemdelingenbewaring gezet. Er is onwil om dit te regelen bij 
de politie, maar volgens artikel 49 van het verdrag heeft ook deze groep recht op bescherming. 
Nederland blijft hiermee in gebreke. Ook de WMO is hierdoor in strijd met het Verdrag van Istanbul. 

De BES eilanden van de Cariben (Bonaire, St. Eustatius en Saba) vallen als gemeenten van Nederland 
buiten het verdrag. Het argument van de overheid was dat er eerst een aanpak omtrent geweld zou 
moeten worden opgezet. Geweld is een zeer groot probleem op de eilanden.  

Het centrum voor seksueel geweld bestaat in verschillende steden in Nederland. Maar er zijn grote 
regionale verschillen in prioriteitstelling bij de politie. De landelijke overheid stuurt te weinig en 
lagere overheden moeten hierin worden meegenomen. Meer prioriteit zou moeten leiden tot meer 
zaken, maar de cijfers dalen terwijl het probleem onzichtbaar blijft. Een oplossing ligt in cijfers per 
politie-eenheid, waarbij rapporten van incidenten kunnen worden vergeleken.  

Men is verplicht aangifte te doen als er kennis is van een strafbaar feit zoals verkrachting, 
mishandeling of moord. Aangifte door een derde (bijv. een moeder die loverboy problematiek van 
meerderjarige dochter wil aangeven) wordt echter doorgaans door de politie geweigerd; alleen de 
aangifte van het slachtoffer telt. Dit is in strijd met de wet. 

Een huisverbod is gekoppeld aan een huis en werkt onvoldoende voor bijv. ex-partners. Het 
slachtoffer heeft ook bescherming buitenshuis nodig. De Nederlandse wet moet in overeenstemming 
komen met de Europese richtlijn, waarin het huisverbod wel meeverhuist. De problemen zetten zich 
nu voort bij omgang en gezag na de scheiding.  
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Rechtshulp 
Daders hebben gratis rechtshulp, in tegenstelling tot slachtoffers, die slechts in enkele gevallen recht 
hebben op gratis rechtsbijstand (een toevoeging zonder eigen bijdrage) (www.rvr.org ).  

Slachtoffers hebben bijv geen recht op gratis rechtsbijsttand bij een artikel 12 procedure (waarbij het 
gerechtshof wordt gevraagd om een strafbaar feit toch te vervolgen, ook als het OM niet tot 
vervolging wil overgaan). Daarnaast zijn de eigen bijdragen de laatste jaren erg verhoogd en een 
enorme drempel geworden voor rechtszoekenden.  

Gezamenlijk gezag 
De huidige praktijk mbt gezag en omgang na huiselijk geweld is in strijd met het verdrag. Gezamenlijk 
gezag wordt als heilig gezien en het automatisme hiervan is problematisch. Vrouwen die te maken 
hebben met geweld worden onder druk gezet om in het belang van de kinderen hieraan mee te 
werken. De man houdt dus machtsmiddelen. Procedures voor vervangende toestemming duren te 
lang, zijn niet effectief en kosten veel geld aan eigen bijdrage en griffierechten. De overheid 
faciliteert geweld door deze regel.  

Er zijn te weinig omgangshuizen en die zijn vaak ook te duur en met vrijwilligers bemand. Het gevaar 
kan hier niet worden ingeschat. Als harde eis moet de veiligheid voorop staan bij scheiding en 
gezamenlijk gezag en niet alleen het  belang van het kind. Eerder partnergeweld moet ook een 
contra-indicatie zijn voor gezamenlijk gezag en geweld moet een ‘showstopper’ zijn bij 
omgangsbeslissingen.  

De gemeente moet meer investeren in omgangshuizen, omwille van de deskundigheid. Er moet ook 
meer zittingstijd komen bij omgang en gezag en tijd worden ingepland voor kinderverhoren. Zaken 
met een geweldshistorie moeten worden meegenomen en familierechters moeten een verplichte 
training krijgen over gezamenlijk gezag, voortgezet geweld na de scheiding en hoe om te gaan met 
de omgangsregeling. 

Familierechters weten vaak niet dat er ook een strafrechtelijk traject loopt wegens huiselijk geweld. 
De oplossing ligt in zaken te combineren. Of bij zittingsvoorbereiding de griffier standaard te laten 
checken. Een strafbaar feit gepleegd in tegenwoordigheid van een kind moet volgens artikel 46d als 
strafverzwarende omstandigheid worden opgenomen in de wet. Dit is volgens het verdrag verplicht, 
maar nog steeds niet geregeld. De Raad voor de Kinderbescherming legt bij geweld van vader tegen 
moeder, in tegenwoordigheid van de kinderen, de schuld vaak bij beide ouders: hier wreekt zich 
genderneutraal beleid. De partner die geweld gebruikt is echter schuldig en heeft het kind aan zijn 
gedrag blootgesteld.  

Er moet dus beter genderspecifiek beleid komen. Een slachtoffer van loverboys wordt bijvoorbeeld 
uithuisgeplaatst, gesloten geplaatst en behandeld. Maar daders lopen vrij rond. Ouders kunnen 
ontheven of ontzet worden uit het ouderlijk gezag en het slachtoffer raakt vervreemd van familie en 
de sociale omgeving en hospitaliseert zo in plaats van weerbaar te worden; het werkt averechts.  

De overheid is aansprakelijk voor het geweld op grond van het niet naleven van het verdrag. De 
maatschappelijke ontwrichting van geweld speelt op vele terreinen, ook bij online stalking. 
Digitalisering eist nieuwe oplossingen (Safetynet Awareness). In de hele keten moet er meer 
aandacht komen. Geweld zet zich voort in een volgende generatie. Wanneer er niet wordt 
ingegrepen, wordt geweld gefaciliteerd.   

Thematafel 5 Migratie en asiel (hoofdstuk VII): 

Het niet hebben van een verblijfsvergunning heeft consequenties voor toegang tot recht, rechtshulp, 
bescherming en opvang.  

Er is geen recht op gratis rechtsbijstand bij de eerste aanvraag verblijfsvergunning, alleen bij bezwaar 
of beroep (check). Dit heeft direct gevolgen voor (de kwaliteit van de aanvraag van) de 

http://www.rvr.org/
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verblijfsvergunning. Dit geldt voor vluchtelingen vrouwen, migrantenvrouwen en 
ongedocumenteerde vrouwen.  

Afhankelijk verblijfsrecht versterkt de spiraal van geweld (rapport Europees Parlement) en 
ondermijnt de positie van vrouwen. Aangifte is voorwaarde voor aanvraag onafhankelijke 
verblijfsvergunning. Dit is problematisch. De aangifte wordt beoordeeld op opsporings-indicaties en 
sepot betekent einde van de verblijfsprocedure. Opsporing gaat over bewijsvoering en zegt niets 
over het geweld. Het wordt steeds moeilijker om aangifte te doen door het digitaal loket en het feit 
dat je niet voorbij de balie komt. Een probleem daarnaast is dat psychisch geweld niet geldt omdat 
het niet te bewijzen is.  

Er wordt stereotiep gedacht door de overheid. Bijv. witte vrouwen hebben een individueel probleem, 
maar ZMV vrouwen hebben een ‘cultuur’probleem/probleem van de gemeenschap. De ‘transheid’ 
van een transvrouw uit Latijns-Amerika wordt niet erkend als vluchtelingengrond, maar van een 
transvrouw uit een moslimland wel. Daarnaast worden verschillende groepen vergeten, zoals 
transvrouwen en vrouwen uit orthodoxe groepen zoals de Bijbelbelt. 

Er moet adequate opvang zijn voor transvrouwen m.b.t. veiligheid en er moeten zorgvoorzieningen 
zijn, rekening houdend met de transitieperiode en nazorg.  

Er moet meer kennis zijn van en rekening worden gehouden met verschillende wetgevingen en 
rechtssystemen (uit land van herkomst, uit land van echtgenoot en van Nederland). De Marokkaanse 
voogdij wetgeving is bijvoorbeeld heel anders dan in Nederland, maar wordt klakkeloos door 
Nederland overgenomen. Er moet hier meer aandacht voor komen en voor pogingen om dat te 
doorbreken.   

Dit geldt ook voor huwelijkse gevangenschap en echtscheiding. Belangrijk is hierbij na te denken over 
hoe je de betrokkenheid van de vrouw waarborgt. Wellicht moet het internationaal privaatrecht 
opnieuw doordacht worden. 

Huiselijk geweld is niet erkend als grond voor asiel.  

Geweld binnen AZCs 
Met betrekking tot geweld in AZC’s moeten vrouwen bij binnenkomst worden geïnformeerd over 
hun rechten. Ook mannen moeten worden voorgelicht en emanciperen. Er moet zichtbaar worden 
gemaakt wie de daders zijn. Onafhankelijk verblijfsrecht is essentieel.  

Kloof tussen beleid en praktijk.  
Beleid heeft soms een contraproductieve uitwerking. Er bestaat een algemeen gebrek aan het 
betrekken van ZMV vrouwen in beleid. Een geïntegreerd beleid is nodig: voorkomen, beschermen, 
vervolgen. 


