Aan de vaste commissie OCW
Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Den Haag, 7 november 2007

Betreft:
Notitie minister Plasterk (OCW) dd. 5 november 2007
inzake de juridische werkingssfeer van het
VN-Vrouwenverdrag

Geachte Commissie,
Op het allerlaatste moment heeft minister Plasterk (OCW) u nog de toegezegde notities
toegezonden inzake de verantwoordelijkheidsverdeling (2 november 2007) en inzake de
juridische werkingssfeer van het VN-Vrouwenverdrag (5 november 2007). Wij hebben
geconstateerd dat beide notities zijn toegevoegd aan uw agenda voor het nota-overleg van 7
november 2007.
Wij dringen er bij u op aan, tijdens het nota-overleg hierover in ieder geval enkele vragen aan
de minister te stellen.
Nota inzake de verantwoordelijkheidsverdeling op het terrein van emancipatie
In zijn notitie is de minister niet ingegaan op de aanbeveling van het CEDAW inzake het
belang van gendermainstreaming en coördinatie.
14. The Committee recommends that one Government department be
designated and actively take up the responsibility and leadership role in
coordinating the use of the gender-mainstreaming strategy in policies and
programmes of all other Government departments, as well as to ensure
effective monitoring and evaluation of results achieved. It also encourages that
such a department ensure that knowledge of the Convention is effectively
promoted at all levels and sectors of Government with the aim of promoting de

jure and de facto equality between women and men.
Vraag aan de minister kan zijn, of hij zijn notitie wil aanvullen met een reactie op
bovengenoemde aanbeveling.
Notitie inzake de juridische werkingssfeer van het VN-Vrouwenverdrag
In tegenstelling tot eerdere uitlatingen, erkent de minister nu uitdrukkelijk de mogelijkheid
van directe werking van bepalingen in het VN-Vrouwenverdrag. Dat is winst.
Maar de diepe bezorgdheid van het CEDAW of Nederland wel ten volle voldoet aan de
verplichtingen in het VN-Vrouwenverdrag laat hij onbeantwoord: hij herhaalt slechts zonder
argumenten dat Nederland wèl aan de verplichtingen voldoet.
De minister vermeldt evenmin hoe de rechter – die inderdaad het laatste woord heeft – tot nu
toe hierover in de verschillende rechtszaken heeft geoordeeld, resp. wat de opstelling is
geweest van de Staat der Nederlanden, ook bij de zaken die nu bij CEDAW aanhangig zijn
gemaakt.
12. The Committee calls upon the State party to reconsider its position that not all the
substantive provisions of the Convention are directly applicable within the domestic
legal order and to ensure that all of its provisions are fully applicable in the domestic
legal order. The Committee points out that by ratifying the Convention and its
Optional Protocol, States parties assume the obligation to provide for domestic
remedies for alleged violations of any rights guaranteed to individuals by the
Convention.
Vraag aan de minister kan zijn, of hij deze notitie wil aanvullen met:
o Een betoog waarom de grote zorg van het CEDAW over de naleving door Nederland
van een aantal verplichtingen in het VN-Vrouwenverdrag niet is gegrond;
o Een overzicht van de jurisprudentie in deze: de wijze waarop de Nederlandse rechter
in de verschillende instanties in de zaken tot nu toe heeft geoordeeld;
o de standpunten die de Landsadvocaat namens de Staat der Nederlanden in deze heeft
ingenomen, bv. in de zaak tegen de SGP, de zaak inzake de zwangerschaps- en
bevallingsverzekering van vrouwelijke zelfstandigen;
o de standpunten die de Staat inneemt inzake de directe werking bij de behandeling van
de drie tot nu toe ingediende klachten bij het CEDAW, in ieder geval in
CEDAW/Nguyen;
o een samenvatting van de discussies hierover in de juridische literatuur resp. de noten
die op de rechterlijke uitspraken zijn verschenen.
Wij hopen u met deze suggesties van dienst te zijn geweest, en herhalen ons eerder aanbod
om voor u een beknopte bijeenkomst met deskundigen te organiseren over de juridische
betekenis van het VN-Vrouwenverdrag ten behoeve van een vervolg-overleg hierover met de
minister.
Met vriendelijke groet,
Namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag,
Margreet de Boer
Saskia Bakker

