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Gelijkheid tussen vrouwen en mannen: fundamenten
en wetgevend beleid van de Europese Unie
De Europese Unie is gebaseerd op het principe van de rechtsstaat, waarbij uitgegaan wordt van
een aantal fundamentele waarden: democratie, vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat, eerbied voor
de menselijke waardigheid en voor de mensenrechten. Deze waarden beïnvloeden het beleid
van de Unie, zowel binnen als buiten haar grenzen. Ze zijn vastgelegd in verdragen en uitgewerkt
in bindende en niet-bindende besluiten, aangenomen strategieën en actieprogramma’s.
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is één van de fundamentele waarden van de Europese
Unie. Het werd als basisbeginsel en te bereiken doelstelling ingeschreven in meerdere voor de
Lidstaten en het EU-beleid bindende verdragen, in Richtlijnen en Verordeningen van de
Raad/Europees Parlement. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende
verdragsartikelen en Richtlijnen die de fundamentele rechten van vrouwen de gelijkheid tussen
vrouwen en mannen bevestigen en vorm geven.

I.

EU Verdragen

Eerbiediging van de gedeelde waarden van de Europese Unie, waaronder gelijkheid tussen
vrouwen en mannen is verankerd in de oprichtingsverdragen van de EU. In deze verdragen
wordt erkend dat iedereen gelijkwaardig is en gelijke rechten en kansen moet krijgen. Dit heeft
een belangrijke stimulans betekend voor de gelijke rechten en kansen van vrouwen en mannen.

In het Verdrag van de Europese Unie
In het Verdrag van de Europese Unie 1 wordt bevestigd dat gelijkheid van mannen en vrouwen
een fundamentele waarde van de Europese Unie is (artikel 2)en een uitgangspunt en doelstelling
van het beleid (artikel 3, punt 3). Sociale rechtvaardigheid, sociale bescherming en gelijkheid
van vrouwen en mannen moet bevorderd worden én sociale uitsluiting en discriminatie moeten
bestreden worden.
Artikel 2
De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie,
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot
minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt
door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van
vrouwen en mannen.
Artikel 3 (3)
(…) De Unie bestrijdt sociale uitsluiting en discriminatie, en bevordert sociale rechtvaardigheid en
bescherming, de gelijkheid van vrouwen en mannen, de solidariteit tussen generaties en de bescherming van
de rechten van het kind. (…)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie, (2016/C 202/01), Publicatieblad van de Europese Unie, 7.6.2016 C202/1.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN
1
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In het Verdrag over de werking van de Europese Unie
Gelijkheid en non-discriminatie
De gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen behoort tot de kernopdrachten van de
Europese Unie. Artikel 8 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie 2 bevestigt dat dit
een doelstelling moet zijn voor alle beleid (gendermainstreaming) en artikel 19 machtigt de
Europese Unie om wetten en maatregelen aan te nemen om alle vormen van discriminatie te
bestrijden, waaronder discriminatie op basis van geslacht.
Artikel 8
Bij elk optreden streeft de Unie ernaar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de
gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen.
Artikel 19
1. Onverminderd de andere bepalingen van de Verdragen, kan de Raad, binnen de grenzen van de door de
Verdragen aan de Unie verleende bevoegdheden, met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere
wetgevingsprocedure, op voorstel van de Commissie en na goedkeuring door het Europees Parlement,
passende maatregelen nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming,
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden.(…)

Daarnaast zijn er ook enkele artikelen die ingaan op specifieke deelaspecten van de gelijkheid
tussen vrouwen en mannen of gendergelijkheid: gelijke kansen op de arbeidsmarkt, gelijk
beloning voor gelijk of gelijkaardig werk, strijd tegen de mensenhandel…
Gelijkheid en arbeid
Artikel 153 machtigt de Europese Unie om op meerdere terreinen een eigen ondersteunend en
aanvullend gelijkheidsbeleid te ontwikkelen, waaronder gelijke behandeling en kansen op de
arbeidsmarkt.
Artikel 153
1. Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 151 wordt het optreden van de lidstaten op de
volgende gebieden door de Unie ondersteund en aangevuld: (…) i) de gelijkheid van mannen en vrouwen wat
hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft; (…)

In artikel 157 (punt 1, 2 en 4) wordt het garanderen van gelijk loon voor gelijk of gelijkwaardig
werk verplichtend gesteld voor de Lidstaten, wordt aangegeven wat onder gelijk loon moet
worden verstaan en wordt de beleidsstrategie van positieve actie in functie van gelijkheid van
vrouwen en mannen goedgekeurd.
Artikel 157
1. Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke
werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast.
2. Onder beloning in de zin van dit artikel dient te worden verstaan het gewone basis- of minimumloon of salaris en alle overige voordelen in geld of in natura die de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking
direct of indirect van de werkgever ontvangt.
Gelijke beloning zonder onderscheid naar kunne houdt in:
a)dat de beloning voor gelijke arbeid in stukloon wordt vastgesteld op basis van eenzelfde maatstaf;
b)dat de beloning voor arbeid in tijdloon dezelfde is voor eenzelfde functie
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Idem, voetnoot 1.
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4. Het beginsel van gelijke behandeling belet niet dat een lidstaat, om volledige gelijkheid van mannen en
vrouwen in het beroepsleven in de praktijk te verzekeren, maatregelen handhaaft of aanneemt waarbij
specifieke voordelen worden ingesteld om de uitoefening van een beroepsactiviteit door het
ondervertegenwoordigde geslacht te vergemakkelijken of om nadelen in de beroepsloopbaan te voorkomen
of te compenseren.

Immigratie en strijd tegen de mensenhandel
De bevoegdheid van de Unie om maatregelen te nemen om een immigratiebeleid te ontwikkelen
en om mensenhandel te bestrijden, in het bijzonder de vrouwenhandel en kinderhandel, is
ingeschreven in de artikels 79 en 83 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie.
Artikel 79
1.De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk immigratiebeleid, dat erop gericht is in alle stadia te zorgen
voor een efficiënt beheer van de migratiestromen, een billijke behandeling van onderdanen van derde landen
die legaal op het grondgebied van de lidstaten verblijven, en een preventie en intensievere bestrijding van
illegale immigratie en mensenhandel.
2.Voor de toepassing van lid 1 stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone
wetgevingsprocedure maatregelen vast op de volgende gebieden:
(…) bestrijding van mensenhandel, met name handel in vrouwen en kinderen. (…)
Artikel 83
1. Het Europees Parlement en de Raad kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij richtlijnen
minimumvoorschriften vaststellen betreffende de bepaling van strafbare feiten en sancties in verband met
vormen van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie die voortvloeit uit de aard
of de gevolgen van deze strafbare feiten of uit een bijzondere noodzaak om deze op gemeenschappelijke basis
te bestrijden.
Het betreft de volgende vormen van criminaliteit: terrorisme, mensenhandel en seksuele uitbuiting van
vrouwen en kinderen, illegale drugshandel, illegale wapenhandel, het witwassen van geld, corruptie, de
vervalsing van betaalmiddelen, computercriminaliteit en de georganiseerde criminaliteit.(…)

Geweld
Bestrijden van geweld behoort eveneens tot de bevoegdheden en doelstellingen van de
Europese Unie. Dit blijkt enerzijds uit de Verklaring bij artikel 8 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie: deze machtigt de Europese Unie om initiatieven te nemen om
intrafamiliaal geweld te bestrijden en verplicht de Lidstaten om intrafamiliaal geweld te
voorkomen en te bestraffen en om de slachtoffers te steunen en te beschermen.
Anderzijds blijkt dit uit de interpretatie van artikel 168 van dit Verdrag over bescherming van de
gezondheid van de burgers. Geweld of geweld op vrouwen worden in dit artikel niet specifiek
vermeld, maar onder het actueel lopende programma ‘Rechten, gelijkheid en burgerschap’, dat
gebaseerd is op artikel 168 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie, worden ook
maatregelen die gericht zijn op het bannen van geweld op vrouwen, gefinancierd.
Verklaring ad artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
De Conferentie is het erover eens dat de Unie, in het kader van haar algemene streven de ongelijkheden
tussen vrouwen en mannen op te heffen, in haar beleidsinitiatieven zal trachten alle vormen van huiselijk
geweld te bestrijden. De lidstaten moeten alle maatregelen nemen om deze strafbare feiten te voorkomen en
te bestraffen en om de slachtoffers te steunen en te beschermen.
Artikel 168
Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie wordt een hoog niveau van
bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd.
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(…) Het optreden van de Unie, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, is gericht op verbetering van
de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van
gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit optreden omvat de bestrijding van grote
bedreigingen van de gezondheid, door het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de
preventie daarvan, alsmede door het bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs, en
de controle van, de alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de
gezondheid. (…)

In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
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Dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen een fundamenteel uitgangspunt en te realiseren
doelstelling is ook ingeschreven in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 4,
met name waar het onder Titel III gaat over gelijkheid: gelijkheid voor de wet (artikel 20); nondiscriminatie (artikel 21) en gelijkheid van vrouwen en mannen (artikel 23).
Krachtens de artikelen 21 en 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is
elke discriminatie op grond van geslacht verboden en moet de gelijkheid van mannen en
vrouwen op alle gebieden worden gewaarborgd (gendermainstreaming). Artikel 23 bevestigt
ook opnieuw dat het gelegitimeerd is om positieve actie te ondernemen met het oog op het
bereiken van gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
Artikel 20
Gelijkheid voor de wet
Eenieder is gelijk voor de wet.
Artikel 21
Non-discriminatie
1. Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische
kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale
minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.
2. Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen ervan, is iedere
discriminatie op grond van nationaliteit verboden.
Artikel 23
De gelijkheid van vrouwen en mannen
De gelijkheid van vrouwen en mannen moet worden gewaarborgd op alle gebieden, met inbegrip van
werkgelegenheid, beroep en beloning.
Het beginsel van gelijkheid belet niet dat maatregelen worden gehandhaafd of genomen waarbij specifieke
voordelen worden ingesteld ten gunste van het ondervertegenwoordigde geslacht.

Verder bevat het Handvest een specifieke bepaling die stelt dat het beleid het mogelijk moet
maken om arbeid en privéleven te kunnen combineren. Dit moet gerealiseerd worden door
enerzijds juridische garanties te voorzien voor de verzekerde bescherming van de rechten van
vrouwen in relatie tot het moederschap en het ouderschap (artikel 33). Anderzijds door te
voorzien in het recht op toegang tot sociale voorzieningen en sociale diensten (artikel 34).
3 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, (2016/C 202/02), Publicatieblad van de Europese Unie, C
202/389, 7.6.2016.
4 Het Handvest van de grondrechten is sinds 2009 juridisch bindend voor de Europese instellingen en de Lidstaten. Het
Handvest stemt overeen met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens van de Raad van
Europa. In het Handvest worden geen nieuwe rechten vastgelegd. Het is eerder bedoeld als een verzameling van de
bestaande rechten die over verschillende bronnen verspreid waren.
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Artikel 33
Het beroeps- en gezinsleven
1. Het gezin geniet bescherming op juridisch, economisch en sociaal vlak.
2. Teneinde beroeps- en gezinsleven te kunnen combineren, heeft eenieder recht op bescherming tegen
ontslag om een reden die verband houdt met moederschap, alsmede recht op betaald moederschapsverlof en
recht op ouderschapsverlof na de geboorte of de adoptie van een kind.
Artikel 34
Sociale zekerheid en sociale bijstand
1. De Unie erkent en eerbiedigt onder de door het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en
praktijken gestelde voorwaarden het recht op toegang tot sociale zekerheidsvoorzieningen en sociale
diensten die bescherming bieden in omstandigheden zoals moederschap, ziekte, arbeidsongevallen,
afhankelijkheid of ouderdom, alsmede bij verlies van arbeid.

Mensenrechten, fundamentele waarden en internationale samenwerking
De Europese Unie verbindt zich ertoe om het internationaal recht en de internationaal erkende
mensenrechten na te leven en te bevorderen, zowel in haar binnenlands als buitenlands beleid.
Ze kiest resoluut voor multilaterale samenwerking in het kader van de Verenigde Naties en voor
samenwerking in partnerschappen met organisaties die dezelfde waarden en de mensenrechten
bevorderen.
Dit wordt bevestigd in meerdere bepalingen, maar bovenal uiteengezet in artikel 21 van het
Verdrag van de Europese Unie (waarin de doelstellingen van het buitenlands beleid uiteengezet
worden) en in artikel 208 van het Verdrag over de werking van de Europese Unie (over de
doelen van ontwikkelingssamenwerking en over partnerschappen). Het bevorderen van de
gelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt helaas niet expliciet vermeld in deze artikels. .
Artikel 21 (VEU)
1.Het internationaal optreden van de Unie berust en is gericht op de wereldwijde verspreiding van de
beginselen die aan de oprichting, de ontwikkeling en de uitbreiding van de Unie ten grondslag liggen: de
democratie, de rechtsstaat, de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden, de eerbiediging van de menselijke waardigheid, de beginselen van gelijkheid en solidariteit en de
naleving van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en het internationaal recht.
De Unie streeft ernaar betrekkingen te ontwikkelen en partnerschappen aan te gaan met derde landen en
met de mondiale, internationale en regionale organisaties die de in de eerste alinea bedoelde beginselen
delen. Zij bevordert multilaterale oplossingen voor gemeenschappelijke problemen, met name in het kader
van de Verenigde Naties.
2. De Unie bepaalt en voert een gemeenschappelijk beleid en optreden en beijvert zich voor een hoge mate
van samenwerking op alle gebieden van de internationale betrekkingen, met de volgende doelstellingen:
a)bescherming van haar waarden, fundamentele belangen, veiligheid, onafhankelijkheid en integriteit;
b)consolidering en ondersteuning van de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de beginselen van
het internationaal recht;
(…)
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Artikel 208 (VWEU)
1.Het beleid van de Unie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking wordt gevoerd in het kader van de
beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie. Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
van de Unie en dat van de lidstaten completeren en versterken elkaar.
Hoofddoel van het beleid van de Unie op dit gebied is de armoede terug te dringen en uiteindelijk uit te
bannen. De Unie houdt bij de uitvoering van beleid dat gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingslanden
rekening met de doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking.
2.De Unie en de lidstaten houden zich aan de verbintenissen en de doelstellingen die zij in het kader van de
Verenigde Naties en andere bevoegde internationale organisaties hebben onderschreven.

II. EU Richtlijnen
De Europese Unie gebruikt verschillende instrumenten of rechtshandelingen om Europese weten regelgeving vast te leggen, om beleid van de lidstaten te coördineren of om de lidstaten te
adviseren. Deze kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën, bindende en niet-bindende
rechtsinstrumenten. Tot de bindende rechtsinstrumenten behoren: Verordeningen, Richtlijnen
en Besluiten. Aanbevelingen en Adviezen zijn niet bindende rechtshandelingen.
Rechtsinstrumenten zijn altijd gericht aan partijen. In de meeste gevallen zijn dat de Lidstaten.
Gedurende haar ontwikkeling heeft de Europese Unie meerdere Richtlijnen 5 aangenomen om de
doelstellingen van gelijkheid tussen vrouwen en mannen die gevestigd zijn in de Verdragen en in
het Handvest van de grondrechten te bevorderen. Heel wat Richtlijnen hebben betrekking op het
thema ‘gelijke behandeling en arbeid’, maar er is ook een Richtlijn over mensenhandel, over
geweld en over gelijke toegang tot goederen en diensten. Hieronder vindt u een chronologisch
overzicht van de van kracht zijnde Richtlijnen in verband met gelijkheid tussen vrouwen en
mannen, ook gendergelijkheid genoemd.

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid
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Richtlijn 79/7/EEG beoogt bij te dragen aan het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen op vlak van de sociale zekerheid. De Richtlijn verbiedt iedere vorm van discriminatie
op grond van sekse, maar stelt uitdrukkelijk dat het principe van gelijke behandeling geen
afbreuk doet aan bepalingen betreffende de bescherming van de vrouw wegens moederschap.7

Bescherming van vrouwen tijdens en na de zwangerschap
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Richtlijn 92/85/EEG heeft als doel te zorgen voor betere veiligheid en gezondheid op het werk
van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie. De Richtlijn
voorziet daartoe in meerdere mogelijk te nemen maatregelen zoals: tijdelijke aanpassing van de
arbeidsomstandigheden en/of van de werktijden, toewijzing van ander werk, vrijstelling van
arbeid, verbod op nachtarbeid, verlenging van het zwangerschapsverlof, ontslagverbod.

Een Richtlijn is een (wettelijk) bindend besluit, een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen
moeten bereiken. Maar zij mogen zelf de wetgeving vaststellen om dat doel te bereiken.
6 Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978; Publicatieblad Nr. L 006 van 10/01/1979.
7 Ook in latere richtlijnen over anti-discriminatie en gelijke behandeling wordt het mechanisme van positieve of
specifieke actie in functie van gelijkheid tussen vrouwen en mannen steeds behouden.
8 Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering
van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na
de bevalling en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG);
Publicatieblad Nr. L 348 van 28/11/1992.
5

6

Gelijke toegang tot goederen en diensten
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Richtlijn 2004/113/EG creëert een beleidskader om directe en indirecte seksegebonden
discriminatie in de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten te bestrijden. De
Richtlijn voorziet in de verplichte aanwezigheid van een of meer onafhankelijk opererende
organen in elke Lidstaat. Deze instelling(en) moeten instaan voor onafhankelijk onderzoek van
de problematiek, mogelijke oplossingen zoeken en concrete bijstand aan slachtoffers verlenen.
Slachtoffers moeten ook toegang hebben tot gerechtelijke en/of administratieve procedures
voor de bescherming van hun rechten en passende compensatie kunnen krijgen.10

Gelijke kansen en gelijke behandeling in arbeid en beroep
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Richtlijn 2006/54/EG heeft als doelstelling de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de
arbeidsmarkt te versterken. Lidstaten moeten maatregelen nemen om directe en indirecte
discriminatie te voorkomen en te bestrijden en om gelijke kansen te creëren op de arbeidsmarkt,
in de toegang tot de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid. De Richtlijn definieert wat onder
discriminatie moet worden verstaan, stelt dat intimidatie en seksuele pesterij vormen van
discriminatie zijn, eist behoud van rechten, voordelen en promotie op voor zwangere vrouwen
die terugkeren naar de werkvloer en voorziet in de opstart van instellingen voor gelijke
behandeling voor vrouwen en mannen in de Lidstaten.

Gelijke behandeling bij zelfstandige arbeid
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Richtlijn 2010/41/EU reglementeert de gelijke behandeling van zelfstandig werkenden en hun
meewerkende levenspartners. De Richtlijn introduceert een betere moederschapsbescherming
voor vrouwelijke zelfstandigen en een betere sociale bescherming van de meewerkende
echtgenoten of partners van zelfstandigen (vrijwillig of verplichtend). Ze voorziet een
moederschapsuitkering van 14 weken en toegang tot bestaande diensten voor tijdelijke
vervanging of andere bestaande diensten in de Lidstaten. 13 Directe en indirecte discriminatie op
grond van geslacht moet opgeheven worden. Bijvoorbeeld inzake de oprichting, vestiging of
uitbreiding van een bedrijf of het opzetten of uitbreiden van zelfstandige arbeid.

Strijd tegen de mensenhandel
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Richtlijn 2011/36/EU wil bijdragen tot het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en de
bescherming van slachtoffers daarvan. Ze omschrijft nauwkeurig welke daden onder de
mensenhandel kunnen vallen en strafbaar moeten worden gesteld en welke de minimumstraffen
daarvoor zijn. Ze voorziet gemeenschappelijke maatregelen om mensenhandel te voorkomen en
om slachtoffers beter te beschermen en bij te staan. Lidstaten mogen hun onderdanen vervolgen
voor in een ander land gepleegde strafbare feiten en ze mogen gebruik maken van
opsporingsmethoden zoals aftappen van telefoongesprekken of onderscheppen van e-mails. Om
Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 houdende de toepassing van het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten; Publicatieblad van
de Europese Unie L 373/37.
10 De Richtlijn geldt niet voor de inhoud van media of reclame, noch voor onderwijs en ze geldt slechts voor
verzekeringen en pensioenen op particuliere, vrijwillige en los van de arbeidsbetrekking staande grondslag.
11 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 over de toepassing van het beginsel
van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking); Publicatieblad
van de Europese Unie L 204/23.
12 Richtlijn 2010/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende de toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn
86/613/EEG van de Raad; Publicatieblad van de Europese Unie L 180/1.
13 De bepalingen gelden niet voor kwesties die geregeld zijn in andere Richtlijnen m.b.t. gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, in het bijzonder Richtlijn 79/7/EEG, Richtlijn 2004/113/EG en Richtlijn 2006/54/EG.
14 Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding
van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ
van de Raad; Publicatieblad van de Europese Unie L 101/1.
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een samenhangende en gecoördineerde aanpak te verzekeren wordt een EU-coördinator voor de
bestrijding van mensenhandel aangewezen en moeten Lidstaten ook een nationale rapporteur
aanstellen of een soortgelijk mechanisme voorzien.

Een Europees beschermingsbevel

15

Richtlijn 2011/99/EU regelt de instelling van een Europees beschermingsbevel. Ze legt de regels
vast waardoor maatregelen die in Lidstaat X opgelegd werden om een slachtoffer te beschermen
(tegen de strafbare gedragingen van een andere persoon), overgedragen kunnen worden naar
een andere lidstaat waarin de beschermde persoon besluit te wonen of te verblijven. Later werd
deze Richtlijn versterkt door Verordening (EU) nr. 606/2013 16 van het Europees Parlement en
de Raad over de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken.

Bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting

17

Richtlijn 2011/93/EU verscherpt de regels om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik,
seksuele uitbuiting en kinderpornografie. Ze definieert de misdrijven en legt minimumregels op
voor de definitie van strafbare feiten en voor de bestraffing van deze misdaden. Ze legt de
verzwarende omstandigheden vast en maakt internetmisdrijven, de verspreiding van
kinderpornografie via het web strafbaar. De Richtlijn voorziet ook maatregelen voor de
preventie van dergelijke misdaden en voor een betere bescherming van de slachtoffers.

Minimumnormen voor de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

18

Richtlijn 2012/29/EU regelt dat slachtoffers van strafbare feiten passende informatie,
rechtsbijstand, ondersteuning door slachtofferhulporganisaties, bescherming door de staat en
recht op herstelvoorzieningen krijgen. De opgesomde rechten gelden voor alle slachtoffers,
onafhankelijk van hun verblijfsstatus. Indien het slachtoffer een kind is, moet bovenal rekening
gehouden worden met de belangen van het kind. Lidstaten moeten passende opleidingen voor
zien voor functionarissen die mogelijks met de slachtoffers in contact komen.

Richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven

19

Richtlijn (EU) 2019/1158 sluit aan bij de Europese Pijler van Sociale Rechten en heeft als doel bij
te dragen tot: een meer gelijke verdeling van onbetaalde zorgarbeid tussen vrouwen en mannen,
een betere combinatie arbeid en privéleven en het verkleinen van de genderloonkloof en de
genderinkomenskloof. De Richtlijn wil dit bereiken door een betere combinatie van arbeid en
gezin mogelijk te maken voor werknemers die ouders zijn of mantelzorgers. Hiertoe worden in
de Richtlijn minimumnormen vastgesteld inzake individuele rechten op vlak van
vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof en flexibele werkregelingen voor werknemers
die ‘ouders’ zijn of mantelzorgers.

Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende het Europees
beschermingsbevel; Publicatieblad van de Europese Unie L 338/2.
16 Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de
wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken; Publicatieblad van de Europese Unie
L181/4. Merk op. Een Verordening is een bindende rechtshandeling die in de hele EU van toepassing is.
17 Richtlijn 2011/93/EU (oorspronkelijk 2011/92/EU) van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011
ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van
Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad; Publicatieblad van de Europese Unie L 335/1.
18 Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van
minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter
vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ; Publicatieblad van de Europese Unie L 315/57.
19 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en van de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht
tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad;
Publicatieblad van de Europese Unie L 188/79.
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