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Europese Unie 

De Raad  

Naar een genderbalans in het bestuur van beursgenoteerde bedrijven 

Om de deelname van vrouwen aan de economische besluitvorming te verbeteren presenteerde de 
Europese Commissie in 2012 een ontwerprichtlijn over een beter genderevenwicht in de 
bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven. 1 In 2013 onderschreef het Europees Parlement 

het principe van het voorstel. Enkele EU-lidstaten bleven zich echter hardnekkig verzetten. 2 Tot 

onlangs. Op 14 maart 2022 namen de ministers van de EPSCO Raad 3 een standpunt in over het 

voorstel voor een betere man-vrouwverhouding in de bestuursraden van beursgenoteerde 
bedrijven. Na drie verdere gespreksrondes tussen de Raad, het Parlement en de Commissie werd 
op 7 juni 2022 een voorlopig akkoord bereikt over de nieuwe EU wetgeving. 

De richtlijn voorziet twee opties om een genderevenwicht te bereiken. Lidstaten kunnen kiezen 
voor een 40% representatie van het ondervertegenwoordigde geslacht in de raad van bestuur of 
voor een 33% vertegenwoordiging van de ondervertegenwoordigde sekse in uitvoerende en niet-
uitvoerende bestuursfuncties. De deadline om dit te behalen is 2026. 

Benoemingen voor bestuursraden moeten gebeuren op grond van duidelijke en objectieve en 
criteria. Bij gelijke kwalificatie moet voorkeur gegeven worden aan de kandidaat van de 
ondervertegenwoordigde sekse, tenzij een objectieve beoordeling een kandidaat van het andere 
geslacht aanwijst. Deze voorwaarde kan opgeschort in landen die vóór de inwerkingtreding van de 
richtlijn doeltreffende wetgeving aangenomen hebben of waar de streefcijfers bijna behaald zijn.  

In lidstaten waar de doelstelling niet gehaald wordt moeten bedrijven transparante 
benoemingsprocedures voor leden van de raad van bestuur aannemen en aangeven welke 
maatregelen ze genomen hebben en nog zullen nemen om de streefcijfers te halen. Om de 
implementatie van de richtlijn af te dwingen kunnen lidstaten ook sancties voorzien.  

Lidstaten moeten een orgaan aanwijzen dat bevoegd is voor de promotie, monitoring en evaluatie 
van de richtlijn en samenwerken met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld om 
hen te informeren over de omzetting en uitvoering van de richtlijn. Ze moeten ook verzekeren dat 
bedrijven die ingeschakeld worden voor overheidsopdrachten, de sociale en arbeidswetgeving 
respecteren, in overeenstemming met de EU wetgeving.  

De richtlijn verwijst verder naar het belang van een bedrijfsbeleid om op alle 
besluitvormingsniveaus een beter genderevenwicht te verzekeren en moedigt lidstaten aan om ook 
KMO’s te stimuleren om te zorgen voor een beter genderevenwicht in alle management- en 
bestuursfuncties.  

Meer informatie 

• Ontwerprichtlijn van de Commissie (2012)  

• Voorlopig akkoord 2022  

• Wetgevingsoverzicht  

• Procedure fiche  

• Women on Board Policies in Member States and the Effects on Corporate Governance 

• EIGE statistical brief: gender balance in business and finance 2021  

 

1 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de man-
vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee 
samenhangende maatregelen, COM/2012/0614 final, procedure 2012/0299 (COD), EUR-Lex - 52012PC0614. 
2 Procedure 2012/0299/COD. Overzicht van de procedure en tijdlijn: zie EUR-Lex - 52012PC0614. 
3 EPSCO is de afkorting voor de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012PC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012PC0614
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32195/women-on-boards-deal-to-boost-gender-balance-in-companies
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012PC0614
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/FEMM/DV/2022/06-15/ProvisionalagreementresultingfrominterinstitutionalnegotiationsRule74.4WoB_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-gender-balance-on-boards
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0299(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)700556
https://eige.europa.eu/publications/statistical-brief-gender-balance-business-and-finance-2021?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eige_newsletter_eige_gender_equality_forum_2022_programme_announced&utm_term=2022-07-21
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012PC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:52012PC0614
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Aanbeveling van de Raad voor een rechtvaardige klimaattransitie  

Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen stelde de Europese Commissie de 
Green Deal 4 voor. Een plan met diverse beleidsinitiatieven om van de Unie een welvarende en 

duurzame samenleving te maken, met een competitieve, hulpbronnen-efficiënte economie die 
tegen 2050 geen netto broeikasgassen meer uitstoot 5 en waarin niemand en geen enkele regio 

wordt achtergelaten. Om de sociale en economische kosten van de Green Deal te milderen nam 
de Raad een aanbeveling over een billijke, inclusieve transitie naar klimaatneutraliteit 6 aan.  

Om cohesie van het beleid in de lidstaten te promoten en om klaarheid te scheppen wordt in de 
aanbeveling ook omschreven wat er moet worden verstaan onder kernbegrippen zoals: groene 
transitie, klimaat en milieudoelstellingen, mensen en huishoudens die het zwaarst getroffen worden 
door de groene transitie, mensen en huishoudens in een kwetsbare positie, energiearmoede, 
essentiële diensten, beleidspakket. 

In de aanbeveling maken de ministers een analyse van de sociale en economische dimensie van 
de klimaatcrisis en van de transitie. Ze verwijzen naar relevante internationale en EU wetgeving en 
beleidsinitiatieven en formuleren concrete suggesties om tewerkstelling en sociale aspecten te 
integreren in de nationale actieplannen in uitvoering van de Green Deal.  

Lidstaten worden uitgenodigd om:  

• alomvattende en samenhangende beleidspakketten uit te werken, met gerichte maatregelen die 
iedereen toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid, opleidingen en onderwijs, tot essentiële 
diensten (energie, mobiliteit) en tot duurzame huisvesting, consumptie en voeding verzekeren, 
met oog voor nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor de transitie; 

• gendergelijkheid en van inclusie van personen die het meest kwetsbaar zijn en/of die het meest 
door de transitie getroffen worden in alle beleid te bevorderen en om, opdat niemand 
achtergelaten zou worden;  

• de transitie op inclusieve en democratische manier vooruit te helpen door aandacht te besteden 
aan de verdelingseffecten van het beleid en door negatieve gevolgen van beleidsmaatregelen 
te milderen, door nauw samen te werken met de sociale partners, lokale overheden, 
organisaties uit het middenveld en burgers, met name vrouwen en jongeren en mensen in een 
kwetsbare situatie; 

• te zorgen voor (blijvende) sociale bescherming, voor rechtvaardige belasting- en 
uitkeringsstelsel en voor sociale inclusie, rekening houdend met aanbeveling (EU) 2021/402;7  

• de circulaire economie (hergebruik, reparatie, deeleconomie, recyclage) te stimuleren en hiertoe 
sociale innovatie en lokale initiatieven steunen;  

• te investeren in onderzoek en innovatie en om te zorgen voor kwaliteitsvolle data, waaronder 
naar sekse opgesplitste gegevens, met het oog op doeltreffende en transparante monitoring en 
evaluatie van de impact van het beleid inzake werkgelegenheid, sociale ontwikkeling en 
verdeling van de voordelen en de lasten.  

In alle strategieën en actieplannen moet de nadruk steeds liggen op het principe om niemand 
achter te laten, met bijzonder aandacht voor sociale bescherming en werkgelegenheid, voor 
gendergelijkheid en voor personen en huishoudens die zich in een kwetsbare situatie bevinden 
en/of die het zwaarst door de transitie getroffen worden.  

 

4 Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal, COM/2019/640 final, EUR-Lex - 52019DC0640.  
5 Zie Verordening (EU) 2021/1119 en Mededeling van de Commissie COM/2021/550 final . 
6 Aanbeveling van de Raad van 16 juni 2022 over het garanderen van een rechtvaardige transitie naar 
klimaatneutraliteit, dossier: 2021/0421, EUR-Lex - 32022H0627(04), procedure: EUR-Lex - 2021_421. Dit in 
antwoord op dit voorstel van de Commissie, COM(2021) 801 final, 14.12.2021. EUR-Lex - 52021DC0801.  
7 Aanbeveling (EU) 2021/402 van de Commissie van 4 maart 2021 over doeltreffende actieve steun voor 
werkgelegenheid na de COVID-19-crisis (EASE), EUR-Lex - 32021H0402. 

https://klimaat.be/klimaatbeleid/internationaal/overeenkomst-van-parijs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0627%2804%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021H0402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32021R1119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A550%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0627%2804%29
https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2021_421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021DC0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021H0402
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De Raad verwelkomt het voornemen van de Commissie om het beleid van de lidstaten voor een 
rechtvaardige transitie te ondersteunen en om op basis van bestaande scoreborden en 
monitoringkaders – eventueel aangevuld met bijkomende indicatoren – de vorderingen van het 
beleid in de lidstaten in de uitvoering van deze aanbeveling te evalueren.  

Meer informatie 

Werk maken van de Europese Green Deal 

Mededeling over een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities  

De Europese pijler van sociale rechten  

Aanbeveling van de Europese Commissie over energiearmoede   

Relevantie van gender voor het energiebeleid (EIGE) 

Milieu en klimaatverandering (EIGE)  

Nieuwe EU wetgeving over toereikende minimumlonen  

Op 7 juni 2022 bereikten de Raad en het Parlement een politiek akkoord over de ontwerprichtlijn 
adequate minimumlonen. 8 De richtlijn komt tegemoet aan principe 6 van de Europese Pijler van 

sociale rechten en draagt bij tot het actieplan van de Europese Pijler van de sociale rechten en tot 
het opheffen van de genderloonkloof. 9 De richtlijn legt geen gemeenschappelijk Europees 
minimumloon op, maar legt wel een Europees kader vast om de effectieve toegang tot een 
minimumloon en de toereikendheid van de minimumlonen voor alle werkenden met een 
arbeidscontract of met een arbeidsverhouding 10 te verbeteren. Ze houdt hierbij rekening met de 

nationale gebruiken en met de bevoegdheden en autonomie van de sociale partners. 

De richtlijn ondersteunt een betere monitoring en handhaving van de minimumloonbescherming. 
Lidstaten moeten gegevens verzamelen over de dekkingsgraad en over de toereikendheid van het 
minimumloon en verzekeren dat werknemers toegang hebben tot informatie over collectieve 
arbeidsovereenkomsten, tot geschillenbeslechting en tot schadeloosstelling. Indien de 
dekkingsgraad van het minimumloon lager is dan 80% moeten de lidstaten een actieplan opstellen, 
met een duidelijke tijdlijn en concrete maatregelen om dat percentage te verhogen.  

Lidstaten met een wettelijk vastgelegd minimumloon moeten een beleidskader uittekenen voor de 
vaststelling en actualisering van de minimumlonen, met:  

• duidelijke criteria voor de bepaling van het minimumloon zoals koopkracht, niveau, verdeling en 
groeipercentage van de lonen en de nationale productiviteit; 

• referentiewaarden voor de beoordeling van de toereikendheid van het minimumloon;11  

• reglementering over regelmatige en tijdige updates van het minimumloon en over de effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners bij dit proces; 

• aanduiding van de overlegorganen waarin de sociale partners kunnen participeren;  

• garanties dat varianten en inhoudingen op wettelijke minimumlonen beperkt zijn in omvang en 
in tijd én de principes van non-discriminatie en evenredigheid respecteren;  

De Commissie zal jaarlijks verslag uitbrengen bij het Europees Parlement en de Raad over de 
geboekte vorderingen in verband met de toereikendheid en dekkingsgraad van de bescherming de 

 

8 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende toereikende minimumlonen in 
de Europese Unie, COM(2020) 682 final, 2020/0310(COD), EUR-Lex - 52020PC0682. 

9 Eurofound (2022), Minimum wages in 2022: Annual review, Minimum wages in the EU series, Publications Office 
of the European Union, Luxembourg.  

10 Zo wordt vermeden dat werknemers met atypisch werk zoals oproepwerkers, gelegenheidswerkers, 
schijnzelfstandigen, platformwerkers enz. uitgesloten worden van het toepassingsgebied van de richtlijn. 

11 De richtlijn geeft aanwijzingen over mogelijke waarden die gebruikt kunnen worden.  

https://ec.europa.eu/info/publications/delivering-european-green-deal_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX:52020DC0014
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_nl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2020/1563
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/energy
https://eige.europa.eu/topics/environment-and-climate-change
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A682%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A682%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_nl
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/nl/index.html
https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2020_310
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2020%3A682%3AFIN
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2022/minimum-wages-in-2022-annual-review
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minimumlonen in de Europese Unie. Na de opname in het Publicatieblad zullen lidstaten 2 jaar de 
tijd hebben om de bepalingen van de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. 

Meer informatie  

Minimum wages in 2022: Annual review (Eurofound) 

Briefing on the Directive on adequate minimum wages (EP) 

Living conditions in Europe - poverty and social exclusion (Eurostat) 

Europese Commissie  

Voorstel voor een richtlijn over gendergerelateerd geweld 

Op 8 maart presenteerde de Europese Commissie een ontwerprichtlijn over het bestrijden van 
geweld op vrouwen en van intrafamiliaal geweld. 12 Het voorstel sluit aan bij de EU strategie voor 

gendergelijkheid 2020-2025 en bij meerdere besluiten van het Europees Parlement. 13 De richtlijn 

wordt gekoppeld aan bestaande rechtsgrondslagen uit artikel 82(2) en artikel 83(1) van het Verdrag 
over de werking van de Europese Unie en zal bestaande Europese rechtsmiddelen voor het 
bestrijden van geweld op vrouwen en van intrafamiliaal geweld doeltreffender maken, zorgen voor 
opwaartse convergentie, leemtes in het beleid opvullen én het EU-recht afstemmen op gevestigde 
internationale normen zoals het Verdrag van Istanboel over voorkomen en stoppen van geweld op 
vrouwen en meisjes en van intrafamiliaal geweld. 14 Volgens de voorgestelde richtlijn zullen 

lidstaten maatregelen moeten nemen op het domein van:  

• bestraffing: genitale verminking, verkrachting bij ontbreken van toestemming en bepaalde 
vormen van cybergeweld (zoals zonder toestemming delen van intieme of gemanipuleerde 
beelden, online stalking, cyberstalking en online aanzetten tot geweld of haat) moeten strafbaar 
worden gesteld. De richtlijn voorziet ook minimumstraffen en verzwarende omstandigheden; 

• rechtsbescherming en toegang tot justitie: lidstaten moeten zorgen voor voldoende, goed 
toegeruste en gespecialiseerde diensten voor aangifte, onderzoek, hulpverlening, begeleiding 
en rechtsbijstand op maat. Ze moeten richtsnoeren uitwerken voor rechtshandhaving en 
gerechtelijke autoriteiten zodat deze misdrijven effectief onderzocht, gestopt en vervolgd 
worden, het privéleven van slachtoffers gerespecteerd wordt, slachtoffers gemakkelijk en veilig 
aangifte kunnen doen en volledige schadeloosstelling kunnen eisen en ze moeten één of 
meerdere instanties aanduiden die bevoegd zijn voor: onafhankelijke bijstand en advies aan de 
slachtoffers, publicatie van onafhankelijke verslagen, opstellen van beleidsadviezen en 
uitwisseling van informatie op EU-niveau;  

• hulpverlening: lidstaten moeten voldoende, vlot toegankelijke en individueel aangepaste hulp 
voorzien, m.i.v. gespecialiseerde ondersteuning voor minderjarigen en voor slachtoffers van 
seksueel geweld, van vrouwelijke genitale verminking en van seksuele pesterijen op het werk. 
De hulpverlening moet slachtoffers gepast informeren, adviseren, doorverwijzen en bijstaan in 
praktische kwesties, inclusief toegang tot huisvesting, onderwijs, opleiding en bijstand om aan 
het werk te blijven of werk te vinden. Telefonische hulplijnen moeten gratis en doorlopend (24/7) 
gecontacteerd kunnen worden; 

• preventie: lidstaten moeten zorgen voor sensibiliseringsacties, voor publiek toegankelijke 
informatie over de rechten van slachtoffers en de beschikbare bescherming en hulpverlening, 

 

12 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld, COM(2022) 105 final, 2022/0066(COD), EUR-Lex - 52022PC0105.  
13 Waaronder: resolutie P7_TA(2014)0126 over bestrijden van geweld op vrouwen; resolutie P9_TA(2019)0080 
over de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanboel, resolutie P9_TA(2021)0388) over gendergebonden 
geweld als misdrijf onder artikel 83(1) van het TFEU en resolutie P9_TA(2021)0489 over bestrijden van 
gendergebonden cybergeweld. 
14 In 2017 ondertekende de Europese Unie het Verdrag van Istanboel (2011) van de Raad van Europa. Sommige 
lidstaten verzetten zich echter tegen de ratificatie. 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=nl
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2022/minimum-wages-in-2022-annual-review
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733535/EPRS_BRI(2022)733535_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105&qid=1658320005442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105&qid=1658320005442
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:152:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:152:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E082&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E082&from=EN
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0066(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105&qid=1658320005442
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0126_EN.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0388_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0489_EN.html
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
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voor opleidingen voor beroepskrachten die in aanraking komen met slachtoffers en voor 
daderprogramma’s. Ze moeten investeren in onderzoek, in het bevorderen van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen, positieve rolmodellen inzetten en schadelijke genderstereotypen en 
praktijken zoals vrouwelijke genitale verminking of opvattingen die geweld op vrouwen 
ondersteunen bestrijden, onder meer, via het formele onderwijs; 

• beleidscoördinatie: een instantie-overschrijdende aanpak, gedetailleerde beleidsmaatregelen 
voor coördinatie en betere dataverzameling moeten zorgen voor een betere samenwerking 
nationaal en EU-niveau. De lidstaten moeten ook een officieel orgaan aanwijzen dat 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van de uitvoering, monitoring en evaluatie van het beleid 
inzake alle vormen van geweld die onder de richtlijn vallen;  

• onderzoek en gegevensverzameling: lidstaten moeten investeren in onderzoek en jaarlijkse 
statistieken publiceren met informatie over het aantal slachtoffers, aangiften, vervolgingen en 
veroordelingen op het domein van geweld op vrouwen en over intrafamiliaal geweld; uitgesplitst 
naar sekse, leeftijd, relatie tussen slachtoffer en dader en type misdrijf;  

Lidstaten moeten samenwerken met niet-gouvernementele organisaties en in alle beleid rekening 
houden met omstandigheden die personen bijzonder kwetsbaar maken en met het verhoogd risico 
op geweld indien slachtoffers gediscrimineerd worden op grond van sekse in combinatie met 
andere gronden. Eens aanvaard zullen alle lidstaten actie moeten ondernemen, ongeacht of ze het 
Verdrag van Istanbul geratificeerd hebben. 15 

Meer informatie  

Staff working document  

Violence against women in the EU. A state of play 

Adding gender-based violence to the list of serious crimes in Article 83(1) TFEU (EP) 

Violence against women and domestic violence: The new Commission proposal in light of 

European Parliament requests  

Combating coercive control and psychological violence against women in the EU Member States  

EIGE resources on gender bases violence  

Europees Parlement  

Besluit over de Europese strategie voor de zorg 

Eind 2022 zal de Europese Commissie een Mededeling presenteren over een EU-zorgstrategie, 
met daarin voorstellen voor een herziening van de doelstellingen over kinderopvang en een 
aanbeveling van de Raad over lange-termijnzorg. 16 Het Parlement anticipeert hierop met een 

besluit over gemeenschappelijke EU maatregelen op het domein van zorg 17 en verzoekt de 

Europese Commissie om een globale top over de zorg te organiseren. 

De parlementairen stellen dat de Europese economie moet evolueren naar een duurzame en 
inclusieve zorgeconomie. Ze pleiten voor ambitieuze Europese wetgeving, programma’s en 
investeringen om iedereen gelijke toegang tot adequate, betaalbare hoogwaardige zorg gedurende 
het hele leven te verzekeren, met bijzonder aandacht voor het opheffen van ongelijkheden en voor 
personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden  

 

15 In 2021 hadden zes lidstaten dit Verdrag nog niet onderschreven: Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, 
Slovakije en Tsjechië. (bron)  

16 De strategie zal een bijdrage leveren aan de uitvoering van beginsel 18 de Pijler van sociale rechten. 

17 Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2022, Naar gemeenschappelijke Europese maatregelen op het 
gebied van zorg, P9_TA(2022)0278 , (2021/2253(INI)). 

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2022:0060:FIN:EN:PDF
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698809
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698017/EPRS_ATA(2021)698017_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)730329
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)730329
https://eige.europa.eu/publications/combating-coercive-control-and-psychological-violence-against-women-eu-member-states
https://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvke1fm2yd1u0_j9vvik7m1c3gyxp/vkcwedtk1pwk/v=n2p/f=/com(2013)322_nl.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0278_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0278_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-11-22/12/istanbul-convention-meps-to-debate-the-state-of-play-of-ratification
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0278_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2253(INI)
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De strategie moet uitgaan van individuele behoeften en rechten van zorgbehoevenden en 
zorgverstrekkers en hun autonomie, welzijn en deelname aan het maatschappelijk leven 
bevorderen. Ze moet bijdragen tot de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, tot 
gendergelijkheid en tot een maatschappelijke opwaardering van de zorg, goede lonen en 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. De parlementairen benadrukken het 
belang van toereikende overheidsfinanciering, m.i.v. overheidsfinanciering voor zorgverstrekkers 
binnen socialezekerheidsstelsels of via belastinguitgaven. Diensten voor zorg moeten publiek 
gegarandeerd worden. Commercialisering is uit den boze. 

De parlementsleden verzoeken de Commissie en de lidstaten om:  

• een specifiek investeringspakket te voorzien voor het promoveren van de zorgsector en de 
zorgeconomie en om investeringen in de zorgeconomie op te nemen in de nationale plannen 
voor herstel en veerkracht, de cohesiefondsen en alle andere relevante financierings-
instrumenten van de EU; 

• om de normen en programma’s voor investeringen in de digitale en groene transitie in 
overeenstemming te brengen met normen en initiatieven voor gendergelijkheid en inclusie van 

personen uit kwetsbare groepen om zo synergiën tot stand te brengen; 

• een ‘gelijke verdieners, gelijke verzorgers’-model te bevorderen, onder meer, door een meer 
coherente benadering tussen gezondheidsstelsels en sociale stelsels en tussen formele zorg 
en mantelzorg;  

• aandacht te hebben voor het bestrijden van geweld en (seksuele) intimidatie binnen de 
context van de zorg, voor de gevaren en kansen van de digitalisering en voor het bestrijden 

van zwartwerk;  

• het statuut, de lonen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van huispersoneel te 
verbeteren conform de relevante verdragen van de IAO 18 en om richtlijn 89/391/EEG 19 te 

herzien, zodat huishoudelijke werknemers onder het toepassingsgebied ervan vallen;  

Aan de Europese Commissie vragen ze om: 

• een kaderrichtlijn over de formele en informele zorg op te stellen, met wetgevende en niet-
wetgevende maatregelen, een routekaart, scorebord, richtsnoeren, geharmoniseerde definities, 
kwaliteitsnormen, minimumnormen en indicatoren voor monitoring en evaluatie van de geboekte 
vooruitgang in het behalen van de doelstellingen van de zorgstrategie in de Unie;  

• het statistisch kader te herzien en te investeren in onderzoek en naar sekse uitgesplitste data 
en om EIGE, Eurofound en andere relevante agentschappen voldoende te financieren zodat 
kan worden nagegaan óf en hoe het beleid de verbeteringen in de zorgsector tot stand brengt;  

• de streefcijfers voor de kinderopvang aanzienlijk te verhogen, 20 om verfijnde indicatoren in te 

voeren om de toegang van kinderen jonger dan 1 jaar tot kinderopvang te monitoren; om een 
nieuw streefcijfer voor het aanbod van naschoolse kinderopvang aan te nemen en om effectief 
uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Raad over de kwaliteit van de kinderopvang 
21 en over de Europese Kindergarantie; 22  

 

18 IAO-verdrag 189 over waardig werk voor huispersoneel, IAO-verdrag 190 over de uitbanning van geweld en 
pesterijen op de werkvloer en IAO verdrag 149 over verplegend personeel.  
19 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, EUR-Lex - 
31989L0391. 
20 De Barcelona doelstellingen voorzien dat kinderopvang verzekerd moet zijn voor minstens 90% van de kinderen 
tussen 3 jaar en de verplichte schoolleeftijd en voor minstens 33% van de kinderen jonger dan 3.   
21 Aanbeveling van de Raad van 22 mei 2019 betreffende stelsels voor kwaliteitsvolle voor- en vroegschoolse 
educatie en kinderopvang, ST/9014/2019/INIT, EUR-Lex - 32019H0605(01). 
22 Aanbeveling (EU) 2021/1004 van de Raad van 14 juni 2021 tot instelling van een Europese kindergarantie, 
ST/9106/2021/INIT, EUR-Lex - 32021H1004. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:31989L0391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.189.01.0004.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2019%3A189%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021H1004
https://www.fdfa.be/nl/iao-overeenkomst-nr-189-betreffende-waardig-werk-voor-huispersoneel
https://www.ilo.org/brussels/information-resources/WCMS_729379/lang--nl/index.htm
https://www.ilo.org/brussels/information-resources/WCMS_729379/lang--nl/index.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312294,fr:NO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:31989L0391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:31989L0391
https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvke1fm2yd1u0_j9vvik7m1c3gyxp/vkcwedtk1pwk/v=n2p/f=/com(2013)322_nl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.189.01.0004.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2019%3A189%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021H1004
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• wetgevende en niet-wetgevende voorstellen over mantelzorg aan te nemen, waaronder: een 
aanbeveling van de Raad, richtsnoeren over de status, rechten en plichten van mantelzorgers, 
een Europese minimumdefinitie, maatregelen voor monitoring en evaluatie van het beleid en 
een adequaat gefinancierd actieprogramma om mantelzorgers te steunen en hun rechten te 
waarborgen, m.i.v. acties gericht op de re-integratie van mantelzorgers op de arbeidsmarkt, de 
erkenning van informeel verworven competenties, het verzekeren van de sociale bescherming 
van mantelzorgers;   

• een strategie geestelijke gezondheid aan te nemen.  

Meer informatie 

European Commission Work Programme 2022  

A new directive on work-life balance 

What if care work were recognised as a driver of sustainable growth  

Towards a common European action on care  

Forthcoming European Care Strategy must look towards the future  

Besluit over het recht op abortus  

Op 9 juni 2022 aanvaardde het Europees Parlement een besluit over het recht van vrouwen op 
abortus. 23 Hierin betuigen hun solidariteit met de vrouwen en meisjes in de Verenigde Staten (VS) 

en met al diegenen die betrokken zijn bij deze zorgverlening en bij het pleidooi voor het recht op 
toegang tot legale en veilige abortus. Aan het Amerikaans Congres vragen ze om een wet aan te 
nemen die abortus in de VS op federaal niveau beschermt. 

De parlementsleden veroordelen de achteruitgang op het domein van vrouwenrechten en seksuele 
en reproductieve gezondheid in de VS en in sommige EU-lidstaten. Ze wijzen op de noodzaak om 
het recht op abortus en de gezondheid van vrouwen in de Europese Unie te waarborgen en ze 
roepen op om het recht op abortus op te nemen in het EU-Handvest van de grondrechten.  

Ze drukken hun bekommernis uit over een mogelijke sterke globale toename van de financiering 
voor anti-gender en anti-choice organisaties, ook in Europa en ze vragen meer politieke steun voor 
mensenrechtenactivisten en zorgverleners die zich inzetten voor de bevordering van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten (SRHR). 

De parlementairen willen dat de lidstaten toegang tot veilige, legale en gratis abortusdiensten, 
prenatale en maternale gezondheidszorg, vrijwillige gezinsplanning, jongerenvriendelijke diensten, 
en hiv-preventie, -behandeling en -ondersteuning garanderen (zonder discriminatie) en ze dringen 
er bij de lidstaten op aan om abortus uit het strafrecht te halen en de resterende wettelijke, 
financiële, sociale en praktische obstakels voor veilige en legale abortus en voor de toegang tot 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op te heffen.    

In een tweede plenaire resolutie van 7 juli 2022 over het recht op abortus 24 herhalen ze hun 

veroordeling, bekommernissen en verzoeken. Ze willen dat de Europese Unie optreedt als 
pleitbezorger voor de erkenning van het recht op abortus, de kwestie systematisch aankaart in 
delegaties naar de Verenigde Staten en hiervan een prioriteit maakt in onderhandelingen binnen 
internationale instellingen zoals de Raad van Europa.  

 

23 Resolutie van het Europees Parlement van 9 juni 2022 over wereldwijde bedreigingen van abortusrechten: het 
mogelijk terugdraaien van het recht op abortus in de VS door het Hooggerechtshof, P9_TA(2022)0243, 
2022/2665(RSP). 
24 Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2022 over het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof 
om het recht op abortus in de Verenigde Staten af te schaffen en de noodzaak om het recht op abortus en de 
gezondheid van de vrouw te beschermen, ook binnen de EU, P9_TA(2022)0302, 2022/2742(RSP). 

https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614708
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)730333
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2253(INI)
https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/forthcoming-european-care-strategy-must-look-towards-the-future?&utm_source=crm_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=corporate&utm_content=20220527&_cldee=uE_QlHFzJTi3_f1KHx4EnRyhenhfPk2ynE4DLz5wwEvwHBtD7VqCjo9BlHDqKgZ_&recipientid=contact-bfb88b08771fec11949400505682489a-9fb6f881e17b4859a82907bfb2182317&esid=29e705c3-d3dc-ec11-94a6-00505682489a
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_NL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0302_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2665(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0302_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2742(RSP)
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Ze pleiten voor versterkte actie om de achteruitgang op vlak van vrouwenrechten en van seksuele 
en reproductieve gezondheid tegen te gaan en om eventueel verminderde financiering van VS voor 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor de rest van de wereld, te compenseren.  

Ze herhalen hun voorstel om het recht op abortus op te nemen in het Europees Handvest van de 
grondrechten, met name, door toevoeging van een nieuw artikel: “artikel 7 bis. Recht op abortus. 
Eenieder heeft het recht op veilige en legale abortus.” 

Resolutie over armoede onder vrouwen in Europa  

Op 5 juli 2022 aanvaarde het Parlement een resolutie over het bestrijden van armoede van 
vrouwen in de EU. 25 Hierin verzoeken ze de Commissie om voor 2030 een ambitieuze 

armoedebestrijdingsstrategie aan te nemen, met concrete acties en bijzonder aandacht om 
armoede van vrouwen te bannen.  

De parlementairen willen dat de Commissie en de lidstaten hiertoe maatregelen nemen die de 
ongelijkheden waarmee vrouwen te kampen hebben op en in de toegang tot de arbeidsmarkt 
opheffen, zoals verzekeren van: voldoende betaalbare kinderopvang, betere verloning van de 
arbeid in door vrouwen gedomineerde sectoren, gelijk loon voor gelijk en gelijkwaardig werk, een 
betere combinatie arbeid en privéleven, steun voor ondernemerschap van vrouwen in kmo’s en het 
voorkomen en bannen van gendergebonden geweld en van (seksuele) intimidatie op de werkvloer; 

Ze vragen maatregelen en een beleid dat genderdiscriminatie opheft en gendergelijkheid beter en 
meer effectief integreert in alle beleid, o.m. door te zorgen voor genderanalyses en naar sekse 
opgesplitste gegevens, door te verzekeren dat vrouwen toegang hebben tot adequate woningen, 
mobiliteit en energie en dat gendergelijkheid opgenomen wordt in het EU klimaatbeleid, het ‘fit for 
55’ pakket en het Sociaal Klimaatfonds.  

Lidstaten moeten genderdiscriminatie in het belastingbeleid bannen en BTW op sanitaire 
producten voor vrouwen afschaffen. De parlementairen vragen ook om bij hervormingen van de 
pensioenstelsels rekening te houden met de genderdimensie en om daarin o.m. compensatie voor 
onbetaalde zorgarbeid te voorzien.  

Verder  

❖ Resolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2022 over het verwezenlijken van 
economische onafhankelijkheid van vrouwen via ondernemerschap en zelfstandige arbeid, 
P9_TA(2022)0139, 2021/2080(INI). 

❖ Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2022 over de gevolgen van de oorlog tegen 
Oekraïne voor vrouwen, P9_TA(2022)0206, (2022/2633(RSP). 

❖ Resolutie van het Europees Parlement van 23 juni 2022 over de tenuitvoerlegging en 
verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), P9_TA(2022)0263, 

2022/2002(INI). 

❖ Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2022 inzake de intersectionele discriminatie in 
de Europese Unie: de sociaaleconomische situatie van vrouwen van Afrikaanse, Midden-
Oosterse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische afkomst, P9_TA(2022)0289, 2021/2243(INI). 

❖ Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2022 over geestelijke gezondheid in de digitale 
arbeidswereld, P9_TA(2022)0279, 2021/2098(INI). 

 

25 Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2022 over armoede onder vrouwen in Europa,  
P9_TA(2022)0274, 2021/2170(INI). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0274_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0274_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0139_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2080(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0206_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2633(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0263_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/2002(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0289_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2243(INI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0279_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2098(INI)&l=nl
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0274_NL.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2170(INI)
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Interessante publicaties  

EIGE 

Rapport over de risico’s van de digitale economie voor vrouwen en mannen  

Artificiële intelligentie en platformwerk kunnen gendergelijkheid in de economie te verbeteren. Het 
gevaar bestaat echter ook dat ze seksisme en discriminatie versterken, terwijl ze onzeker werk 
en een gebrek aan sociale bescherming verankeren.’Artificial intelligence, platform work and 
gender equality’. 

Onderzoek over de kosten van gendergerelateerd geweld in de EU  

Dit onderzoek over de kosten van gendergerelateerd geweld in de EU focust op partnergeweld. 
EIGE berekende de kosten voor elke lidstaat op basis van geëxtrapoleerde gegevens uit het 
Verenigd Koninkrijk. ‘The costs of gender-based violence in the European Union’. 

Nota over succesfactoren voor gendergelijkheid in onderzoek en innovatie  

In deze nota belicht EIGE de succesfactoren die kunnen bijdragen tot een gendergelijkheid en 
institutionele verandering in instellingen voor onderzoek, innovatie en financiering van onderzoek. 

’Gender equality plans in academia and research Success factors and obstacles’. 

Genderevenwicht in de politiek cal brief: gender balance in politics 2021 

Deze nota geeft een statistisch overzicht van de man-vrouw verhoudingen in nationale parlementen 
en regeringen van de EU lidstaten en in de leidinggevende posities van de grote politieke partijen. 
De effectiviteit van quota wordt kort toegelicht. ‘Statistical brief: gender balance in politics 2021’. 

Europese Commissie  

Toegang van jonge mensen tot sociale bescherming  

Dit syntheserapport van het Europees netwerk voor sociaal beleid geeft een overzicht van de 
toegang van jongeren tot sociale bescherming voor vijf type uitkeringen: werkloosheid, 
minimuminkomen, huurtoelagen, moeder-/vader-/ouderschap en ziekte- en zorg, m.i.v. een 
overzicht van de belangrijkste lacunes en obstakels. ‘Access to social protection for young people. 
An analysis of policies in 35 countries’, ESPN.  

Naar meer gendergelijkheid in de sport  

In de sportwereld bestaat nog veel genderongelijkheid. In 2020 werd daarom een EU Werkgroep 
op hoog niveau voor gendergelijkheid in de sport opgericht, met als opdracht om verdere mogelijke 
acties te identificeren. Dit rapport bevat een overzicht van de aanbevelingen en van het actieplan 
van de EU-werkgroep. ‘Towards more gender equality in sport. Recommendations and action plan 
from the High Level Group on Gender Equality in sport’. 

Macro-economische voordelen van gendergelijkheid  

De nota schetst de positie van vrouwen op de EU arbeidsmarkt en focust op de economische en 
maatschappelijk voordelen van gelijke kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, zoals: een hogere 
werkzaamheidsgraad, grotere productiviteit, meer economische groei, meer sociale cohesie, 
minder armoede, gezondere overheidsfinanciën en versterkte economische veerkracht. ‘The 
macro-economic benefits of gender equality’  

Rapport over gendergelijkheid in de EU 2022  

De EU-strategie voor gendergelijkheid (2020-2025) legt het Europees beleidskader voor acties 
voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen vast. Dit verslag bevat de laatst beschikbare informatie 
over de belangrijkste acties en resultaten van de EU-instellingen en de lidstaten op gebied van 
gendergelijkheid. In het rapport zijn ook enkele inspirerende en vernieuwende projecten voor 
gendergelijkheid opgenomen. ‘2022 report on gender equality in the EU’.  

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTEwNjkwODYzNzYwMDE5NzA4JmM9cTNsMSZlPTIwMjcxOSZiPTk0NjA4MDQxNCZkPWIzaTFxNnU=.fsL4nWHIzc-EQUVG0iP-LWnoQeDPWEPHS4y0k2IzMLs
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTEwNjkwODYzNzYwMDE5NzA4JmM9cTNsMSZlPTIwMjcxOSZiPTk0NjA4MDQxNCZkPWIzaTFxNnU=.fsL4nWHIzc-EQUVG0iP-LWnoQeDPWEPHS4y0k2IzMLs
https://eige.europa.eu/publications/costs-gender-based-violence-european-union
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/35ba34ed-f10c-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260984261
https://eige.europa.eu/publications/statistical-brief-gender-balance-politics-2021?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=eige_newsletter_eige_gender_equality_forum_2022_programme_announced&utm_term=2022-07-21
https://dds.cepal.org/redesoc/publication?id=5634
https://dds.cepal.org/redesoc/publication?id=5634
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/684ab3af-9f57-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260984261
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/684ab3af-9f57-11ec-83e1-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260984261
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af2757d0-fc10-11ec-b94a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260984261
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/af2757d0-fc10-11ec-b94a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260984261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:152:FIN
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0fb69c07-e79d-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-260984261
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Monitoringverslag over de uitvoering van Agenda 2030 (2022) 

Dit zesde monitoringrapport van Eurostat belicht de vorderingen en tekortkomingen in uitvoering 
van Agenda 2030 en de SDG’s in de EU aan de hand van 100 indicatoren. De geselecteerde 
indicatoren laten toe om het beleid en trends te toetsen aan de coherentie ervan met Agenda 2030. 
‘Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the 
SDGs in an EU context — 2022 edition’. 

Europees Parlement  

Gendergebonden geweld bannen: cybergeweld  

De studie onderzoekt de definitie en prevalentie van cybergeweld, bestaande wettelijke regelingen 
en de individuele, sociale en economische impact van dit geweld. Ze bevat ook aanbevelingen voor 
het beleid. Het onderzoek is een aanvulling op het besluit van het Parlement over cybergeweld 
(2020/2035(INL)). ‘Combating Gender based Violence: Cyber Violence’. 

Zorgarbeid als motor voor duurzame groei  

Zorgarbeid wordt maatschappelijk ondergewaardeerd. De nota belicht het belang van zorg voor de 
samenleving, schetst het profiel van de zorgverstrekkers en de obstakels waarmee ze af te rekenen 
hebben, overloopt de voorstellen van het Parlement over mogelijke EU-acties en schetst de 
maatschappelijke voordelen van een eerlijker verdeling en hogere waardering van zorgarbeid. 
‘What if care work were recognised as a driver of sustainable growth?’.  

Het principe ‘niemand achterlaten’ uitvoeren 

Dit onderzoek bevat een beleidsondersteunende analyse voor de toepassing van het principe van 
inclusie (niemand achterlaten en bijzonder aandacht voor personen met de grootste achterstand), 
van Agenda 2030 en de SDG’s in het EU ontwikkelingsbeleid. ‘The implementation of the 2030 
Agenda’s principles of ‘leaving-no-one-behind’ and ‘addressing the needs of those furthest behind 
first’ in the EU’s development policy’.  

De uitvoering van Agenda 2030 en de SDG’ in de EU 

De nota schetst belangrijke besluiten en beleidsinitieven op EU en regionaal niveau in uitvoering 
van Agenda 2030 en de SDG’s, met linken naar onderzoeken en monitoringverslagen en een in 
2022 ontwikkeld handboek voor de monitoring van de uitvoering van de SDG’s op lokaal niveau 
als onderdeel van het URBAN2030 project. ‘Sustainable Development Goals (SDGs) in EU 
regions’. 

 

Raad van Europa  
Ministeriële aanbeveling CM/Rec(2022)17 

Op 20 mei 2022 aanvaardde het ministerieel Comité van de Raad van Europa een aanbeveling om 
de rechten van vrouwelijke migranten, vluchtelingen en asielzoekers beter te laten aansluiten op 
hun behoeften.26 De aanbeveling bouwt verder op relevante verdragen van de Raad van Europa: 

het Verdrag voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden (1950);het Europees Sociaal 
Handvest (1961); het antifolterverdrag (1987); het Verdrag over de strijd tegen mensenhandel 
(2005) en het Verdrag van Istanboel over het voorkomen en bestrijden van geweld op vrouwen en 
van intrafamiliaal geweld (2011). 

Ze geeft mee uitvoering aan andere relevante aanbevelingen van het Ministerieel Comité van de 
Raad van Europa, met name, de aanbeveling over: bescherming van vrouwen tegen geweld 
‘Rec(2002)5); de rol van vrouwen en mannen in conflictpreventie, conflictoplossing en 

 

26 CM/Rec(2022)17, Recommendation of the Committee of Ministers to member States on protecting the rights of 
migrant, refugee and asylum-seeking women and girls, adopted on 20 May 2022. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-09-22-019
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-09-22-019
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0489_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2035(INL)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662621/EPRS_STU(2021)662621_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/730333/EPRS_BRI(2022)730333_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/653657/EXPO_STU(2022)653657_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/653657/EXPO_STU(2022)653657_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/653657/EXPO_STU(2022)653657_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC129381
https://urban.jrc.ec.europa.eu/sdgs/?lng=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659415/EPRS_BRI(2020)659415_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659415/EPRS_BRI(2020)659415_EN.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://www.coe.int/en/web/conventions/-/conseil-de-l-europe-convention-de-sauvegarde-des-droits-de-l-homme-et-des-libertes-fondamentales-ste-n-005-traductions
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/charter-texts
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/charter-texts
https://www.coe.int/en/web/conventions/-/council-of-europe-european-convention-for-the-prevention-of-torture-and-inhuman-or-degrading-treatment-or-punishment-ets-no-126-translations
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/about-the-convention
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/historical-background
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/historical-background
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=Rec(2002)5
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a69407
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vredesopbouw (CM(Rec)(2010)10); gevangenen van buitenlandse origine (CM/Rec(2012)12); het 
voorkomen en bestrijden van seksisme (CM/Rec(2019)1); steun voor adolescenten op de vlucht 
(CM/Rec(2019)4) en over doeltreffend voogdijschap voor niet-begeleide minderjarigen in de 
context van migratie (CM/Rec(2019)11).  

In de aanbeveling wordt ook verwezen naar het instrumenten van het internationaal recht zoals het 
VN-vluchtelingenverdrag, ILO-verdrag 189 over huispersoneel, het VN-Kinderrechtenverdrag en 
het VN-Vrouwenrechtenverdrag. 

De aanbeveling sluit aan bij het Actieplan van de Raad van Europa voor de bescherming van 
kwetsbare personen in de context van migratie en asiel in Europa (2021-2025) en bevat 109 
bepalingen waaraan de lidstaten van de Raad van Europa mee uitvoering moeten geven. Er zijn 
aanbevelingen over (onder meer): de adequaatheid van de opvang in onthaal- en transitcentra, 
genderbewuste asielprocedures, toegang tot informatie, tot toereikende diensten voor gezondheid, 
m.i.v. mentale en seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten, toegang tot het recht, tot 
sociale diensten en tot vorming, onderwijs, opleidingen, wonen en werken.  

Lidstaten moeten verzekeren dat vrouwen en meisjes niet gediscrimineerd worden. Ze moeten 
seksisme en stereotyperingen bestrijden, rekening houden met specifieke behoeften van vrouwen 
en meisjes in samenhang met intersectionele factoren die hen soms specifiek of bijkomend 
kwetsbaar maken en ze moeten samenwerken met organisaties van migranten-, vluchtelingen- en 
asielzoekende vrouwen.  

Bijkomende informatie, documenten en de verslagen van de voorbereidende vergaderingen over 
Aanbeveling CM/Rec(2022)17,vindt u op de webpagina van de Commissie Gendergelijkheid 
(GEC) van de Raad van Europa.  

Gendergelijkheid, mannen en jongens  

De Commissie Gendergelijkheid (GEC) van de Raad van Europa gaf opdracht tot een onderzoek 
over de potentieel transformatieve rol van mannen en jongens in het beleid voor gendergelijkheid 
en het bestrijden van geweld op vrouwen. Dit initiatief sluit aan bij de strategie voor gendergelijkheid 
(2018-2023) van de Raad van Europa.  

Op basis van de vaststellingen van dit onderzoek zal een werkgroep van de Commissie 
Gendergelijkheid tegen eind 2022 een ministeriële aanbeveling voorbereiden over de rol van 
mannen en jongens voor gendergelijkheid en het betstrijden van geweld op vrouwen.  

Op de webpagina van de werkgroep vindt u bijkomende informatie en documenten over dit initiatief, 
waaronder een ontwerptekst voor de ministeriële aanbeveling.   

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2010)10
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2012)12
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2019)1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2019)4
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2019)11
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001002/1956-08-01#Verdrag_2
https://www.vlaanderen.be/publicaties/iao-verdrag-nr-189-inzake-waardig-werk-voor-het-huispersoneel-advies-sariv
https://www.defenceforchildren.nl/kinderrechten/tekst-vn-kinderrechtenverdrag/
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/nederlandse-tekst-vn-vrouwenverdrag/
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afd
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a25afd
https://www.coe.int/en/web/genderequality/migrant-and-refugee-women-and-girls#{%2263602265%22:[3]}
https://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-commission
https://www.coe.int/en/web/genderequality/gender-equality-commission
https://rm.coe.int/gec-2021-3e-revised-study-on-the-place-of-men-and-boys-in-gender-equal/1680a345b6
https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1
https://www.coe.int/en/web/genderequality/working-group-tasked-to-support-the-drafting-of-guidelines-on-the-place-of-men-and-boys-in-gender-equality-policies-and-in-policies-to-combat-violence-against-women-?p_p_id=56_INSTANCE_0C3p7h2AhH1s&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=3&amp;pk_campaign=newsletter
https://rm.coe.int/draft-guidelines-on-the-place-of-men-and-boys-in-gender-equality-polic/1680a6e7bd

