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Betreft: procedure voordracht kandidaat voor Grevio-commissie  
 
 
Geachte mevrouw Tiems, 
 
Door ratificatie van het verdrag van Istanbul van de raad van Europa is Nederland gerechtigd om kandidaten 
voor de GREVIO-commissie voor te dragen. Dit jaar was Nederland in de gelegenheid om dit te doen. 
Ondertekenende organisaties hebben veel waardering voor het feit dat Nederland meteen gebruik heeft willen 
maken van deze bevoegdheid. Met de voordracht en daarop volgende verkiezing en benoeming van mevrouw  
Aleid van den Brink, zoals uit een persbericht op 24 mei j.l. door de Raad van Europa is gecommuniceerd, is 
GREVIO versterkt  met een van de vele goede kandidaten die Nederland te bieden heeft. Ondertekenende 
organisaties feliciteren Aleid met haar benoeming en wensen haar veel succes met haar inzet via GREVIO 
geweld tegen vrouwen te doen verminderen. 
  
Voor de toekomst echter hopen ondertekenende organisaties op een transparantere selectieprocedure, 
waarbij ook het maatschappelijk middenveld betrokken wordt, zoals in het Verdrag zelf en in de daarop 
aansluitende Resolutie 1923 van de Raad van Europa voorgeschreven wordt. In artikel 66 lid 4.A staat dat de 
GREVIO leden worden gekozen via een “transparante procedure gekozen uit personen van onbesproken 
gedrag, die bekend staan om hun bewezen competentie op het gebied van de mensenrechten, gendergelijkheid, 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld of de hulp aan en bescherming van slachtoffers, of die aantoonbare 
beroepservaring hebben op de door dit Verdrag bestreken gebieden.”  Dit is verder uitgewerkt in artikel 5.4 van 
Resolutie 1923: “at the national level, selection procedures must be transparent and open to competition, 
including through public calls for candidatures. Involvement of relevant State and non-governmental bodies, in 
particular of national parliaments, would increase the legitimacy of the selection process. Use of a model 
curriculum vitae and the conduct of interviews for shortlisted candidates should be encouraged;”.  
 
Graag gaan ondertekenende organisaties met u in gesprek over een selectieprocedure die wel voldoet aan 
genoemde criteria, met mogelijkheden tot voordracht door maatschappelijke organisaties na een publieke 
oproep daartoe, ondertussen de privacy van eventuele kandidaten in acht nemend. Het moet o.i. mogelijk zijn 
NGO’s te betrekken bij het uitwerken van het profiel  en bij de selectiecommissie, zonder een enorm 
tijdsbeslag van betrokkenen. Het zou o.i. een uitdaging zijn om te proberen of inderdaad Tweede Kamerleden 
ook hierbij betrokken zouden kunnen worden. 
 

http://www.vn-vrouwenverdrag.nl/
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Wellicht kan tijdens het door uw opdracht mogelijk gemaakt schaduwproces GREVIO, waarvoor veel dank, 
alvast nagedacht worden over een nadere uitwerking van een dergelijke selectieprocedure. 
 
In afwachting van uw reactie,  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Netwerk VN-Vrouwenverdrag 
 
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis 
 
Bureau Clara Wichmann 
 
TIYE International 
 
Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann 
 
WO=MEN Dutch Gender Platform 
 
 
 
 
 
 
Cc Aleid van den Brink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


