
 
 
Programma bijeenkomst Istanbul verdrag - woensdag 27 juni 10-13 uur  

Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht 

09.30-10.00   Inloop 
10.00-10.15   Welkom & korte inleiding over het verdrag van Istanbul, de rapportageprocedure en 

de planning  
10.15-11.15   Ronde 1 thematafels 
11.15-11.30   Koffie 
11.30-12.30   Ronde 2 ronde thematafels 
12.30-13.00   Plenaire rapportage & discussie, samenvatting en afsluiting 

Toelichting op het programma 
Omdat het een eerste inventariserende bijeenkomst is gaan we met ‘thematafels’ werken. Er zijn 5 
tafels, ingedeeld naar de hoofdstukken van het verdrag, waarbij de we eerste drie hoofdstukken bij 
elkaar hebben genomen.  

Per thema hebben we hieronder alvast een paar punten aangegeven waarvan we denken dat ze in 
ieder geval aan de orde moeten komen. In de bijlage is de Nederlandse versie van het Istanbul 
verdrag opgenomen, zodat je ook zelf kunt kijken welke onderwerpen in welk hoofdstuk van het 
verdrag aan de orde komen.  

We werken in 2 rondes, je kan dus aan twee thema’s deelnemen. Elke tafel heeft een voorzitter en 
een notulist.  

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,  

De thema’s zijn behoorlijk breed en sluiten elkaar ook niet uit. Het is dan ook niet de bedoeling alles 
uitputtend te bespreken, maar vooral om met elkaar te kijken wat de grootste knelpunten zijn en 
prioriteiten te bepalen voor onze rapportage.  

Geweld tegen specifieke groepen vrouwen, w.o. LBTI en sekswerkers, hebben we ondergebracht bij 
tafel 2 (opvang en bescherming), maar kan natuurlijk ook in de context van wetgeving & beleid, 
strafrechtelijke aanpak en migratie en asiel aan de orde komen. Over specifieke vormen van geweld 
in de context van migratie en asiel komt ook nog een aparte expertbijeenkomst op 4 juli.  



Aan de tafels wordt ook besproken wat er op de verschillende (prioriteits)onderwerpen aan 
informatie/onderzoeken is, welke organisaties en/of experts we nog meer zouden moeten 
benaderen, en wie aan welk thema een bijdrage kan/wil leveren. 

Vragen 

 Waar loop je tegen aan in de praktijk? 

 Waar is 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? 

Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt voor de deelnemers en andere belangstellenden.  
De voertaal is Nederlands, maar waar nodig kan samengevat of tussendoor vertaald worden in het 
Engels. Laat het ons even weten als je dat nodig hebt, dan regelen we dat.  

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar wel graag aanmelden bij het secretariaat 
van het Netwerk: schaduwrapportage@gmail.com 
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