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Dossier over het VN-Vrouwenverdrag tot 2010

1. Toezicht op naleving, 'construktieve dialoog' met CEDAW Comité

2. Regeringsrapportages, elke vier jaar

3. Verdiepend onderzoek

1. Toezicht op naleving 

In 1980 ondertekende Nederland het VN-Vrouwenverdrag, maar het verdrag trad pas op 23 juli 1991 - 

na goedkeuring door het parlement en de ratificatie - in werking. 

Verslag uitvoering Verdrag 

Het VN-Vrouwenverdrag bepaalt dat iedere staat, binnen een jaar van inwerkingtreding van het Verdrag

voor die staat, en vervolgens iedere vier jaar, een verslag moet uitbrengen. Dit moet gaan over de 

stand van zaken met betrekking tot de implementatie en geboekte vooruitgang op het gebied van 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De statenrapportages dienen gericht te zijn aan CEDAW 

(Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). 

Landencommentaren 

De statenrapportages worden door het CEDAW met een afvaardiging van de betreffende verdragsstaat

besproken tijdens een zogenaamde ‘constructieve dialoog'. Naar aanleiding van deze dialoog, die 

gedurende één à twee dagen plaatsvindt, stelt het CEDAW Landencommentaren op. In deze 

Landencommentaren geeft het CEDAW aan wat de positieve punten zijn ten aanzien van de 

implementatie en wat de punten van zorg zijn. Ook geeft het Comité aanbevelingen over wat de 

verdragsstaat geacht wordt te doen om deze zorgpunten aan te pakken. Alhoewel deze 

Landencommentaren als zodanig niet juridisch bindend zijn voor een verdragsstaat, wordt een 

verdragsstaat wel geacht deze aanbevelingen op te volgen aangezien de staat heeft ingestemd met 

supervisie door het CEDAW door het ratificeren van het VN-Vrouwenverdrag. 

Bijzondere rapportage aan parlement 

 In de goedkeuringswet die aan de ratificatie voorafging, is een bijzondere rapportageplicht 

opgenomen. Deze verplichting houdt in dat de regering, voorafgaande aan de rapportage aan het 

CEDAW-Comité, aan het parlement verslag doet van de uitvoering van het verdrag. Hiermee kan de 

Tweede Kamer toezicht houden op de inhoud van de rapportage aan het Comité. 

https://www.atria.nl/epublications/dossiers/D000079.pdf


2. Regeringsrapportages 

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. 

Nationale rapportages en rapportages aan de VN: 

1997: Eerste nationale rapportage 

De eerste rapportage aan het parlement - "Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997"- kwam in 

maart 1997 uit. Een onafhankelijke commissie, onder voorzitterschap van Louise Groenman, heeft niet 

alleen een beschrijving gemaakt van de stand van zaken anno 1997 wat betreft de implementatie van 

het Vrouwenverdrag, maar ook tal van aanbevelingen gedaan. Inhoudsopgave en de hele publicatie 

zijn te vinden op http://www.emancipatie.nl/_documenten/emb/dce/algemeen/thema/vv97/ 

1998 en 2000: Tweede en derde rapportage aan VN 

In 1998 heeft de regering haar tweede rapportage over de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag aan 

het CEDAW-Comité overhandigd, gevolgd door een derde rapportage in september 2000. Derde 

rapportage, http://www.emancipatie.nl/_documenten/doss/011q020/013/pdf/defcedaw~drie.pdf

2002 / 2003: Tweede nationale rapportage en kabinetsreactie: 

 –  Algemeen deel: Emancipatie op een zijspoor ? Tweede nationale rapportage inzake de 

implementatie van het VN-Vrouwenverdrag, Prof. Dr. Marianne H. Marchand, Amsterdam: Universiteit 

van Amsterdam / Belle van Zuylen Instituut (februari 2003) 

 –  Thematisch deel: Advies 'Het VN-Vrouwenverdrag in relatie tot de positie van 

vreemdelingenvrouwen in het Nederlandse vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid', 

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) (november 2002) 

 – Kabinetsreactie op de tweede Nationale Rapportage over de implementatie van het VN-

Vrouwenverdrag, december 2003 

2005: Vierde rapportage aan VN 

De vierde voortgangsrapportage is 24 januari 2005 aan het CEDAW-comité gestuurd. Downloaden 

voortgangsrapportage: http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/236/02/PDF/N0523602.pdf?OpenElement

2007: Derde nationale rapportage: 

'Ongezien onderscheid in het onderwijs', Sardes, december 2006. Downloaden rapportage:  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrouwenemancipatie/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2007/07/20/3e-rapportage-vn-vrouwenverdrag-rapport-sardes-ongezien-

onderscheid-in-het-onderwijs.html

2008: Vijfde rapportage aan de VN over de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag, juni 2008 



Aanbiedingsbrief en rapportage: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30420-122.html 

3. Verdiepend onderzoek 

Bij de ratificatie in 1991 van het VN-Vrouwenverdrag heeft de Nederlandse regering besloten 

verdiepende onderzoeken te laten uitvoeren naar de betekenis van dit verdrag voor ons land. 

'Ongezien onderscheid in het onderwijs' 

Voor deze derde nationale rapportage is als thema gekozen: stereotype rolpatronen in het onderwijs. In

de rapportage, die de periode 2001-2006 omvat, staat de positie van meisjes en vrouwen in het primair 

en voortgezet onderwijs centraal. Beschreven wordt waar er verschillen zijn tussen jongens en meisjes 

en welke verklaringen daarvoor gegeven kunnen worden. Aan het einde van de rapportage worden 

conclusies getrokken en op basis daarvan aanbevelingen gedaan. Juli 2007 naar de Tweede Kamer 

gestuurd. Downloaden onderzoek:  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrouwenemancipatie/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2007/07/20/3e-rapportage-vn-vrouwenverdrag-rapport-sardes-ongezien-

onderscheid-in-het-onderwijs.html

'Naar ander recht en beleid' 

Over de betekenis van artikel 5a VN-Vrouwenverdrag voor het uitbannen van structurele 

genderdiscriminatie'. 

Augustus 2004 naar de Tweede Kamer gestuurd. Downloaden rapport:  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrouwenemancipatie/documenten-en-

publicaties/rapporten/2004/05/31/naar-ander-recht-en-beleid.html


