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Uitnodiging  

Op dinsdag 23 juni a.s. om 15:00 uur vindt op het Ministerie van OC&W in Den Haag een 
dialoog plaats over de nadere vragen van het CEDAW-Comité aan de Nederlandse regering. 
Half maart werden de List of issues and questions gepubliceerd met 30 punten waarop het 
Comité graag nadere informatie zou ontvangen. De Nederlandse regering verneemt voorts 
graag van de NGO’s welke opmerkingen zij hebben bij de vijfde Nederlandse 
regeringsrapportage. Waar mogelijk zal deze inbreng worden meegenomen bij de 
beantwoording van de vragen van het CEDAW-comité.  
De ontmoeting wordt georganiseerd door de Directie Emancipatie (DE) en het Netwerk VN-
Vrouwenverdrag. DE coördineert de regeringsrapportage aan het CEDAW-Comité en het 
Netwerk coördineert het tot stand komen van de NGO-schaduwrapportage. 
Voor de bijeenkomst worden enerzijds uitgenodigd de ambtenaren van de diverse 
departementen die met de beantwoording van de vragen bezig zijn. Anderzijds 
vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties en andere NGO’s die zich met de naleving van 
het VN-vrouwenverdrag in Nederland bezig houden. Ook de Commissie Gelijke 
Behandeling, die eveneens een commentaar leverde, is uitgenodigd. 
Wie deel wil nemen kan zich aanmelden bij w.fazalalikhan@minocw.nl  

NB: Er wordt geen afzonderlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst verstuurd.  
 
Gemakshalve hier ook meteen de linken naar de 5e regeringsrapportage en de NGO’s Notes 
for the Presession van het CEDAW-Comitee  

 

Expertbijeenkomsten 

Op maandag 22 juni start om 10:00 uur een expertbijeenkomst georganiseerd door de 
FNV. Plaats: Naritaweg 10 in Amsterdam (bij Station Sloterdijk).  
Vooral de sociaal economische onderwerpen zullen daarin centraal staan. Naast experts van 
de FNV nemen vertegenwoordigers van Tiye International, VVAO en Vrouwenbelangen deel.  
Andere organisaties en individuele experts zijn ook van harte welkom.  
U kunt zich aanmelden bij: Lucia.vanWesterlaak@vc.fnv.nl. Na aanmelding krijgt u een 
leeswijzer en andere relevante documenten. 

Eveneens op maandag 22 juni organiseert VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/ 
vrouwen en bèta/ techniek, een expertbijeenkomst over onderwijs van 16:00-20:00 uur. 
Plaats: VHTO, Science Park 400  te Amsterdam.  
Onder meer Platform Bèta Techniek, Technika 10, Tiye International, de Algemene 
Onderwijsbond en VVAO zijn uitgenodigd om hun ervaringen en expertise te bundelen. 
Andere organisaties en individuele experts zijn ook van harte welkom.  



Aanmelden kan bij: vhto@vhto.nl.  
Na aanmelding krijgt u een leeswijzer en andere relevante documenten toegestuurd. 

Op maandag 29 juni organiseert Vluchtelingen Organisaties Nederland in samenwerking 
met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een expert meeting over specifieke problematiek van 
vluchtelingen- en ongedocumenteerde vrouwen (deel 1), en migratieproblematiek van 
vrouwen (deel 2). Aanvang: 13:00 uur (deel 1) en 15:30 uur (deel 2).  
Plaats: Vergadercentrum Hoog Brabant te Utrecht (Centraal Station: Radboudkwartier 23) 
Tijdens deel 1 staat specifieke problematiek van vluchtelingen- en ongedocumenteerde 
vrouwen centraal, zoals discriminatie, arbeidsparticipatie, gezondheid en toegang tot 
gezondheidszorg, en geweld tegen vrouwen. Migratieproblematiek van vrouwen – en meer 
specifiek gezinsvorming en gezinshereniging – komt aan de orde in deel 2. 
Over vrouwenhandel en prostitutie wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd. (Zie 
aankondiging dinsdag 30 juni.) 
U bent van harte welkom om tijdens de gehele bijeenkomst aanwezig te zijn. Ook kunt u 
ervoor kiezen deel te nemen aan een van beide deelsessie. Aanmelden kan via: 
info@vluchtelingenorganisaties.nl en mariettejansen@vluchtelingenorganisaties.nl  
Na aanmelding volgt toezending van meer informatie, een leeswijzer en relevante 
documenten. 

Dinsdag 30 juni van 10:00-12:00 uur organiseert BLinN een expertbijeenkomst over 
vrouwenhandel en prostitutie. Naast individuele experts uit het Netwerk, delen organisaties 
als La Strada International, Tampep, PIC, De Rode Draad, SOAAIDS, Stichting Religieuzen 
Tegen Vrouwenhandel, Comesha en BLinN hun ervaringen en expertise omtrent dit 
onderwerp. Andere organisaties en individuele experts zijn ook van harte welkom. 
Aanmelden en nadere informatie via: s.kroon@blinn.nl 

 

Bijdragen voor schaduwrapportage 

Ten behoeve van de schaduwrapportage over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag 
heeft het Proefprocessenfonds Clara Wichmann twee studentes opdracht gegeven tot een 
onderzoek naar beleidsrelevante informatie uit de door het fonds gesteunde procedures in 
de periode 2004-2008. De afstudeerscriptie zal half juni aan het bestuur van het fonds 
worden gepresenteerd. 

Ook over andere themavelden zullen bijdragen voor de schaduwrapportage aangedragen 
worden. Bijvoorbeeld over oudere vrouwen, sport, lesbische biseksuele en transgender 
vrouwen, resolutie 1325. 
Wie informatie wil inzenden kan dat doen naar: 
schaduwrapportageCEDAW@aimforhumanrights.nl 


