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Dit werkdocument is bedoeld om een overzicht te geven van de bestaande wetgeving op het 
gebied van bestrijding van geweld tegen vrouwen (of daarmee samenhangende gebieden), om 
mogelijke rechtsgrondslagen aan te geven voor een of meerdere richtlijnen, en tot slot om een 
aantal andere ideeën aan te dragen voor maatregelen die op EU-niveau voor deze belangrijke 
kwestie kunnen worden genomen.

Het is daarom een middel om ideeën te verzamelen en het debat bij de schaduwrapporteurs 
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en leden van het Europees 
Parlement in gang te zetten met het oog op het ontwerpen (en in oktober 2013 presenteren) 
van een verslag inzake een wetgevingsinitiatief over bestrijding van geweld tegen vrouwen 
waarin zowel een resolutie als een voorstel voor een EU-richtlijn is opgenomen.

§ 1: Reeds op dit gebied aangenomen instrumenten

Richtlijn 2012/29/EU 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 van de Raad1

Het voornaamste doel van deze richtlijn is ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare 
feiten gepaste informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan strafprocedures 
kunnen deelnemen, ongeacht de locatie waar de schade in de EU is toegebracht. 

De richtlijn bevat ook een uitvoerige omschrijving van gendergerelateerd geweld
(overweging 17) en geeft een omschrijving van geweld in hechte relaties (overweging 18).

Wel moet onderstreept worden dat dit instrument over de bescherming van slachtoffers gaat 
en niet over de voorkoming van geweld, en ook geen omschrijving geeft van strafbare feiten 
of ingaat op strafvervolging. Het is meer een uniforme procedurele behandeling.

Richtlijn 2011/36/EU 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 Raad2

Deze richtlijn stelt minimumregels vast betreffende de omschrijving van strafbare zaken en 
straffen op het gebied van mensenhandel. Zij voert tevens gemeenschappelijke bepalingen in 
die de voorkoming van dit misdrijf en de bescherming van de slachtoffers verbeteren, met 
inachtneming van het genderperspectief (artikel 1).

Richtlijn 2011/99/EU van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel 
(EPO criminal)3

Deze richtlijn berust op het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke uitspraken 
en beslissingen en houdt zich volstrekt niet bezig met de omschrijving van strafbare feiten die 
in nationale wetgevingen vervolgd of bestraft worden. De voorkoming van geweld wordt ook 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:NL:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:NL:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:NL:PDF
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niet behandeld.

Richtlijn 2006/54/EG 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)1

Deze richtlijn omschrijft intimidatie en seksuele intimidatie als discriminatie op grond van 
geslacht en geeft toe dat zij verboden moeten worden, niet alleen op de werkplek, maar ook 
bij de toegang tot het arbeidsproces, beroepsopleiding en promotie. Zij erkent tevens het 
belang van preventieve maatregelen om seksuele intimidatie bij de bron aan te pakken.

Richtlijn 2004/113/EG van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en 
diensten2

Deze richtlijn geeft een omschrijving van seksuele intimidatie en preventieve maatregelen in 
de context van de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. In de zin van deze 
richtlijn worden intimidatie en seksuele intimidatie beschouwd als discriminatie op grond van 
geslacht en zijn derhalve verboden. 

§ 2: Mogelijke rechtsgrondslag voor toekomstige EU-wetgeving ter bestrijding van 
geweld tegen vrouwen op het gebied van het strafrecht

Ten eerste heeft uw rapporteur terdege nota genomen van het feit dat zowel de bepalingen 
betreffende de doelen en waarden van de Unie als het Handvest van de Grondrechten geen 
rechtsgrondslag voor wetgeving in het kader van justitiële samenwerking in strafzaken 
kunnen bieden.

De bepalingen betreffende de doelen en waarden van de Unie kennen feitelijk geen concrete 
bevoegdheden toe voor het aannemen van bindende wetgeving, zodat deze bepalingen niet als 
rechtsgrondslag kunnen dienen. Zo kan ook verklaring 19 betreffende artikel 8 van het 
VWEU niet als rechtsgrondslag dienen, omdat hierin alleen het voornemen bekendgemaakt 
wordt om bestrijding van huiselijk geweld op te nemen in de diverse beleidsvormen. 

Tot slot zij vermeld dat artikel 51, lid 2 van het Handvest van de Grondrechten bepaalt: “Dit 
handvest schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Gemeenschap en voor de Unie 
en wijzigt de in de verdragen neergelegde bevoegdheden en taken niet”. Dat betekent dat 
zowel artikel 21 als artikel 23 geen rechtsgrondslag kunnen bieden.

Desalniettemin worden hier verdere bepalingen onderzocht die concrete mogelijkheden voor 
maatregelen kunnen openen.

Artikel 84 van het VWEU

Dit artikel zou kunnen dienen als rechtsgrondslag voor het verzamelen en uitwisselen 
van informatie, onderwijs en scholing voor de betrokken ambtenaren, het uitwisselen 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:NL:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:NL:PDF
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van ervaringen en goede praktijken, informatie en bewustmaking, fondsen1, enzovoort 
voor zover deze zaken het optreden van de lidstaten zouden bevorderen of ondersteunen.

Dergelijke activiteiten kunnen voortbouwen op de ervaringen van het Europees netwerk 
inzake criminaliteitspreventie (ENCP).

NB: dit artikel sluit enige harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten uit.

Artikel 83, lid 1, van het VWEU

Dit artikel staat strafrechtelijke bepalingen toe in verband met mensenhandel, seksuele 
uitbuiting van vrouwen en kinderen en georganiseerde misdaad (maar niet voor geweld 
tegen vrouwen in het algemeen). Dit betekent dat geweld tegen vrouwen in de context van 
seksuele uitbuiting (dat wil zeggen, geweld om seksuele uitbuiting van vrouwen voor te 
bereiden, mogelijk te maken, te begeleiden of te versluieren) door middel van een richtlijn 
onderworpen kan worden aan minimumvoorschriften in de omschrijvingen en sancties van het 
strafrecht, mits dit als zodanig tegelijkertijd met strafrechtelijke regels betreffende seksuele 
uitbuiting van vrouwen gebeurt. Hetzelfde geldt voor georganiseerde misdaad.

De laatste zin van deze alinea opent de mogelijkheid om door middel van een 
overbruggingsclausule nieuwe terreinen toe te voegen in geval van "vormen van bijzonder 
zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie". De grensoverschrijdende 
dimensie kan voortvloeien "uit de aard of de gevolgen van deze strafbare feiten of uit een 
bijzondere noodzaak om deze op gemeenschappelijke basis te bestrijden". Derhalve zou het 
mogelijk zijn de Raad te verzoeken (met eenparigheid van stemmen) in te spelen op deze 
clausule en gendergerelateerd geweld aan deze lijst toe te voegen. Dit zou een manier zijn om 
een nieuwe rechtsgrondslag voor strafzaken te scheppen.

Artikel 83, lid 2, van het VWEU

Dit artikel staat het aannemen van strafrechtelijke regels alleen toe op grond van een 
bestaande (afzonderlijke) harmonisatiemaatregel van de EU, en er bestaan alleen maar 
harmonisatiemaatregelen op bepaalde gebieden. Op deze gebieden kan men beslissen de 
(niet-strafrechtelijke) maatregelen aan te vullen met strafrechtelijke sancties teneinde 
hun doeltreffendheid te verzekeren. Bijvoorbeeld:

- Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen 
kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, en Richtlijn 2006/54/EG van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking). Het is in dit geval nuttig om op te 
merken dat de richtlijn er reeds in voorziet dat lidstaten strafmaatregelen zullen nemen, maar 
niet noodzakelijkerwijs door middel van het strafrecht.

- De richtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen, officieel Richtlijn 2004/113/EG van de 

                                               
1 Voor een beslissing over fondsen zou een door de EU aangenomen wet benodigd zijn die een 
begrotingsonderdeel (in de begroting van de Unie) vaststelt. 
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Raad van 13 december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten, verbiedt 
zowel directe als indirecte seksuele intimidatie bij het aanbod van goederen en diensten in de 
Europese Unie.

§ 3: Andere mogelijkheden voor maatregelen buiten het strafrecht

A: Kan de Overeenkomst van Istanboel worden omgezet in een EU-instrument?

In haar follow-up van de resolutie van het Europees Parlement over de gelijkheid van 
vrouwen en mannen in de Europese Unie (2010), die op 22 juni 2011 door de Commissie is 
aangenomen, verklaart de Commissie dat "daar de Raad van Europa momenteel zijn Verdrag 
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aan het 
afronden is, de Commissie de aangenomen tekst zorgvuldig zal bekijken en de mogelijkheid 
zal overwegen om aan de Raad voor te stellen dat de EU tot het Verdrag toetreedt. Vervolgens 
zal het Verdrag wettelijk bindend worden voor de EU daar waar het van kracht is."

De Commissie is op dit moment inderdaad bezig met het voorbereiden van een interne studie 
naar de haalbaarheid van toetreding tot het Verdrag door de EU en de wettelijke implicaties 
en toegevoegde waarde daarvan.

Het is in elk geval duidelijk dat de toetreding tot het Verdrag een zeer belangrijke 
politieke boodschap zou vormen.

B: Statistieken

Het Parlement heeft er in diverse resoluties bij de lidstaten op aangedrongen om gegevens 
over geweld tegen vrouwen te verschaffen. Bovendien heeft de Raad in zijn conclusie van 
december 2012 opgeroepen tot verbetering van het verzamelen en verspreiden van 
vergelijkbare, betrouwbare en regelmatig bijgewerkte gegevens betreffende alle vormen van 
geweld tegen vrouwen op zowel nationaal als EU-niveau. Op dit moment zijn er weinig 
indicatoren waarmee geweld tegen vrouwen kan worden gemeten, omdat er in de EU geen 
beginselen van systemen voor het classificeren van criminaliteit voor statistisch gebruik zijn 
vastgesteld en er geen overeengekomen gemeenschappelijke methodologie voor het 
verkrijgen van vergelijkbare administratieve gegevens bestaat. Dit was ook de reden waarom 
geweld tegen vrouwen niet goed in de gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid kon worden opgenomen.

In juni 2011 diende de Commissie een Voorstel voor een verordening inzake Europese 
statistieken over veiligheid voor criminaliteit (COM(2011)335 definitief) in met als doel een 
gemeenschappelijk kader voor de productie van Europese statistieken vast te stellen op basis 
van een enquête bij huishoudens/personen in de betreffende lidstaten. In de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken zijn er vraagtekens gezet bij het voorstel 
van de Commissie, onder andere met betrekking tot: de voorgestelde begroting (wordt als 
hoog en onterecht beschouwd), de statistische methodologie (wordt als te subjectief 
beschouwd) en de toegestane uitzondering in artikel 3 (waarin wordt vermeld dat Frankrijk en 
Ierland niet verplicht zijn om de gegevens over geweld tussen leden van hetzelfde huishouden 
te verzamelen). Dit heeft ertoe geleid dat het Europees Parlement het voorstel in plenaire 
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vergadering heeft afgekeurd en de Commissie heeft verzocht om een nieuw voorstel in te 
dienen. Daarom is er nog steeds een nieuw voorstel voor EU-wetgeving benodigd dat een 
coherent systeem vaststelt voor het verzamelen van statistieken over geweld tegen 
vrouwen in de lidstaten.

C: Genitale verminking van vrouwen

Genitale verminking van vrouwen wordt internationaal erkend als een schending van de 
mensenrechten van meisjes en vrouwen. Deze praktijk weerspiegelt een diep gewortelde 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en houdt een extreme vorm van discriminatie van 
vrouwen in. Genitale verminking wordt vrijwel altijd op minderjarigen toegepast en is een 
schending van de rechten van kinderen. Het is zonder meer een van de meest wrede vormen 
van gendergerelateerd geweld.

De Europese Commissie heeft dit jaar een openbare raadpleging over genitale verminking van 
vrouwen gehouden en analyseert momenteel de 68 reacties. De gegevens van deze analyse 
zullen, evenals die van het verslag over genitale verminking van vrouwen van het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid, verwerkt worden in verdere beleidsinitiatieven, die zowel 
interne als externe kwesties beslaan. Die initiatieven zullen rond de Internationale dag voor de 
uitbanning van geweld tegen vrouwen (25 november) worden geïntroduceerd, maar tot de 
exacte vorm en inhoud daarvan moet nog worden besloten.

Wij zijn van mening dat de Commissie een EU-actieplan voor genitale verminking van 
vrouwen zou kunnen voorstellen, waarin diverse kwesties zoals voorkoming en bescherming 
worden aangepakt. Hiermee kan aan de dringende behoefte worden voldaan om op EU-niveau 
gemeenschappelijke, vergelijkbare indicatoren en mechanismen te ontwikkelen voor het 
controleren van: de prevalentie van genitale verminking van vrouwen binnen de EU, de 
beoordeling van de toepassing van het beleid en de wetgeving en van de ondersteuning die 
aan slachtoffers wordt geboden. 

Er dient een gemeenschappelijk EU-beleid te worden aangenomen voor vrouwen en meisjes 
die op grond van genitale verminking asiel aanvragen waarin internationaal overeengekomen 
normen zijn opgenomen. Daarnaast zou het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken 
genitale verminking van vrouwen kunnen opnemen als een in de werkzaamheden op het 
gebied van scholing en informatieverspreiding geïntegreerde dimensie. Bovendien moet de 
EU de kwestie van genitale verminking van vrouwen actief aanpakken in haar politieke 
dialoog met derde landen.

D: Europees jaar voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

De Commissie dient in de komende drie jaar een Europees jaar voor de uitbanning van 
geweld tegen vrouwen in het leven te roepen met als doel de burgers hier meer van bewust te 
maken.

E: EU-coördinator voor bestrijding van mensenhandel en geweld

De Europese Commissie zou kunnen beslissen om het mandaat van de EU-coördinator voor 
de bestrijding van mensenhandel uit te breiden met geweld tegen vrouwen. Zodoende zou de



DT\943990NL.doc 7/8 PE516.665v01-00

NL

coördinator verantwoordelijk kunnen zijn voor het verbeteren van de coördinatie en 
coherentie tussen EU-instellingen, EU-agentschappen, de lidstaten en internationale actoren 
en voor het ontwikkelen van bestaande en nieuwe vormen van EU-beleid ter bestrijding van 
niet alleen mensenhandel maar ook van geweld tegen vrouwen.

Deze oplossing zou doeltreffender en minder kostbaar zijn dan het aanstellen van een nieuwe 
EU-coördinator tegen geweld en zou voortbouwen op de reeds bestaande ervaring van de 
coördinator voor de bestrijding van mensenhandel.

§ 4: In het verslag en de aanbevelingen mogelijk te onderzoeken kwesties

Met het oog op het opstellen van het verslag adviseert uw rapporteur de haalbaarheid te 
onderzoeken van de volgende wetgevingsmogelijkheden:

1. verzoeken om een richtlijn waarin maatregelen worden vastgesteld om het optreden van de 
lidstaten op het gebied van voorkoming van geweld te bevorderen en ondersteunen (namelijk 
voor het verzamelen en uitwisselen van informatie, scholing voor de betrokken ambtenaren, 
het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken, bewustmaking, fondsen, enzovoort).

2. de Commissie verzoeken om een herzien voorstel in te dienen voor een verordening inzake 
Europese statistieken waarin ook een coherent systeem is opgenomen voor het verzamelen 
van statistieken over geweld tegen vrouwen in de lidstaten.

Daarnaast adviseert uw rapporteur ook de volgende mogelijkheden te onderzoeken die, 
hoewel het geen voorstellen voor EU-wetgeving zijn, de weg zouden banen om in de 
toekomst belangrijke vooruitgang te boeken:

3. de Raad verzoeken om in te spelen op de overbruggingsclausule, dat wil zeggen om een 
unaniem besluit aan te nemen waarmee gendergerelateerd geweld (waaronder genitale 
verminking van vrouwen) wordt aangewezen als een van de vormen van criminaliteit die in 
artikel 83, lid 1 van het VWEU worden vermeld.

4. de Commissie verzoeken om de procedure te starten voor toetreding van de EU tot de 
Overeenkomst van Istanboel over geweld tegen vrouwen, nadat zij het effect dat dit zou
hebben heeft beoordeeld.

5. de Commissie verzoeken om een strategie en actieplan ter bestrijding van geweld tegen 
vrouwen voor de gehele EU te presenteren.

6. de Commissie verzoeken om het mandaat van de EU-coördinator voor de bestrijding van 
mensenhandel uit te breiden met geweld tegen vrouwen.

7. de Commissie verzoeken om in de komende drie jaar een Europees jaar voor de uitbanning 
van geweld tegen vrouwen in het leven te roepen.
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