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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met aanbevelingen aan de Commissie betreffende het aanmerken van gendergerelateerd 
geweld als vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU
(2021/2035(INL))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de artikelen 8, 10 en 19, artikel 83, lid 1, en artikel 225 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 1 tot en met 4, de artikelen 6 tot en met 8, de artikelen 10 tot en met 12, artikel 
21, de artikelen 23 tot en met 26, en de artikelen 47 en 49,

– gezien de monitoringverslagen per land van de Groep van deskundigen inzake actie 
tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 maart 2020, getiteld “Een Unie van 
gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 juni 2020, getiteld “EU-strategie 
inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)”, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 november 2020, getiteld “Een Unie 
van gelijkheid: strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 november 2020, getiteld “EU-
genderactieplan (GAP) III – Een ambitieuze agenda inzake gendergelijkheid en de 
empowerment van vrouwen in het externe optreden van de EU”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 maart 2021, getiteld “EU-strategie voor 
de rechten van het kind”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 april 2021 over de EU-strategie voor 
de bestrijding van mensenhandel 2021-2025,

– gezien 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 Raad1,

– gezien Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 
2011 betreffende het Europees beschermingsbevel2,

1 PB L 101 van 15.4.2011, blz. 1.
2 PB L 338 van 21.12.2011, blz. 2.
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– gezien 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 van de Raad3,

– gezien duurzameontwikkelingsdoelstelling nr. 5 van de Verenigde Naties inzake 
gendergelijkheid,

– gezien algemene aanbeveling nr. 33 van het Comité voor de uitbanning van 
discriminatie van vrouwen d.d. 3 augustus 2015 inzake de toegang van vrouwen tot de 
rechter,

– gezien algemene aanbeveling nr. 35 ter actualisering van algemene aanbeveling nr. 19 
van het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen d.d. 14 juli 2017 
inzake gendergerelateerd geweld tegen vrouwen,

– gezien het verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten van 
2014, getiteld “Geweld tegen vrouwen: een Europese enquête”,

– gezien het verslag van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten van 
2021, getiteld “Criminaliteit, veiligheid en de rechten van slachtoffers”,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld,

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking, die op 15 september 1995 
tijdens de vierde wereldvrouwenconferentie werden aangenomen, en de latere 
slotdocumenten van de bijzondere zittingen van de Verenigde Naties Peking +5 (2005), 
Peking +15 (2010) en Peking +20 (2015),     

– gezien de woordenlijst van het Europees Instituut voor gendergelijkheid,

– gezien de gezamenlijke conclusies van de vijfenzestigste zitting van de Commissie van 
de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw, die plaatsvond van 15 t/m 26 maart 
2021,

– gezien de bepalingen van de rechtsinstrumenten van de Verenigde Naties op het gebied 
van de mensenrechten, met name die betreffende vrouwenrechten, en van andere 
instrumenten van de Verenigde Naties inzake geweld tegen vrouwen, zoals de 
Verklaring van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen 
van 20 december 1993,

- gezien zijn resolutie van 5 april 2011 over de prioriteiten en het ontwerp van een nieuw 
beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen4,

3 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57.
4 PB C 296E van 2.10.2012, blz. 26.
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– gezien zijn resolutie van 25 februari 2014 met aanbevelingen aan de Commissie inzake 
het bestrijden van geweld tegen vrouwen5,

– gezien zijn resolutie van 12 september 2017 over het voorstel voor een besluit van de 
Raad over de sluiting, door de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld6,

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2019 over verslechteringen op het gebied van de 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU7,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de toetreding van de EU tot het 
Verdrag van Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd 
geweld8,

– gezien zijn resolutie van 26 november 2020 over de feitelijke nietigverklaring van het 
recht op abortus in Polen9,

– gezien zijn resolutie van 21 januari 2021 over het genderperspectief in de COVID-19-
crisis en de periode na de crisis10,

– gezien zijn resolutie van 21 januari 2021 over de EU-strategie inzake 
gendergelijkheid11, 

– gezien zijn resolutie van 10 februari 2021 over de uitvoering van Richtlijn 2011/36/EU 
inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 
slachtoffers daarvan12,

– gezien zijn resolutie van 11 februari 2021 over de uitdagingen met betrekking tot 
vrouwenrechten in Europa: meer dan 25 jaar na de verklaring en het actieprogramma 
van Peking13,

– gezien de conclusies van de Raad over vrouwen, vrede en veiligheid, gepubliceerd op 
10 december 2018,

– gezien de nota van de VN “COVID-19 and Ending Violence Against Women and 
Girls’, gepubliceerd in 202014, 

– gezien de conclusie van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie van 11 maart 2021over het Verdrag van de Raad van Europa inzake het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, waarmee de 

5 PB C 285 van 29.8.2017, blz. 2.
6 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 167.
7 PB C 449 van 23.12.2020, blz. 102.
8 PB C 232 van 16.6.2021, blz. 48.
9 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0336.
10 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0024.
11 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0025.
12 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0041.
13 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0058.
14 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-
covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
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advocaat-generaal beoogt de rechtsonzekerheid te verminderen en duidelijkheid te 
scheppen omtrent de vraag of en hoe de Unie dit verdrag kan sluiten en bekrachtigen15, 

– gezien de artikelen 47 en 54 van zijn Reglement,

– gezien de gezamenlijke beraadslagingen van de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid 
overeenkomstig artikel 58 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (A9-0249/2021),

A. overwegende dat gelijkheid van vrouwen en mannen als kernwaarde van de Unie 
verankerd is in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en 
erkend wordt in artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(het “Handvest”); overwegende dat het recht op gelijke behandeling en non-
discriminatie een grondrecht is dat verankerd is in de Verdragen en het Handvest; 
overwegende dat daadwerkelijke gelijkheid van vrouwen en mannen alleen kan worden 
bereikt als een eind wordt gemaakt aan geweld van mannen tegen vrouwen en meisjes;

B. overwegende dat de Unie er overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) bij elk optreden naar moet streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen;

C. overwegende dat gendergerelateerd geweld, zowel online als offline, en het gebrek aan 
toegang tot adequate bescherming daartegen de ernstigste vormen van 
gendergerelateerde discriminatie zijn en een schending vormen van de grondrechten, 
zoals verankerd in het Handvest, waaronder het recht op menselijke waardigheid, het 
recht op leven, het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit, het verbod van 
folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen, het verbod 
van slavernij en dwangarbeid, het recht op vrijheid en veiligheid en het recht op 
eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven;

D. overwegende dat de Raad, overeenkomstig artikel 83, lid 1, derde alinea, VWEU, 
afhankelijk van de ontwikkelingen in de criminaliteit bij besluit kan vaststellen welke 
andere vormen van criminaliteit aangemerkt worden als 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;

E. overwegende dat de Raad bij de vaststelling van een dergelijk besluit overeenkomstig 
artikel 83, lid 1, VWEU, derde alinea, met eenparigheid van stemmen besluit, na 
goedkeuring door het Europees Parlement;

F. overwegende dat het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) en het Verdrag 
van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en huiselijk geweld (het “Verdrag van Istanbul”) gendergerelateerd geweld tegen 

15 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238745&doclang=nl
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vrouwen definiëren als geweld gericht tegen een vrouw omdat ze een vrouw is of 
geweld dat vrouwen buitenproportioneel treft; overwegende dat onder “geweld tegen 
vrouwen” wordt verstaan alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of 
waarschijnlijk zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed, met 
inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, 
ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt; 

G. overwegende dat ook lhbtiq+-personen het slachtoffer van gendergerelateerd geweld 
zijn vanwege hun gender, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken;

H. overwegende dat gendergerelateerd geweld tegen lhbtiq+-personen onder meer kan 
voorkomen in de vorm van fysiek geweld, psychologisch geweld, gedwongen 
huwelijken, seksueel geweld (waaronder “corrigerende” verkrachting en seksuele 
intimidatie), genitale verminking bij vrouwen of intersekse personen, gedwongen 
sterilisatie van transseksuele of intersekse personen, “eerwraak”, conversietherapie, 
haatzaaiende uitlatingen (zowel online als offline), pesten en intimidatie, 
sociaaleconomische achterstelling en geweld binnen het gezin en/of huishouden;

I. overwegende dat gender in het Verdrag van Istanbul wordt gedefinieerd als “de 
maatschappelijk bepaalde rollen, gedragingen, activiteiten en eigenschappen die in een 
maatschappij passend worden geacht voor vrouwen en mannen”, en dat er in dit verdrag 
aan wordt herinnerd dat veel vormen van geweld tegen vrouwen hun oorsprong vinden 
in de ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen; 

J. overwegende dat de zinsnede “in al hun verscheidenheid” in dit verslag het standpunt 
weerspiegelt dat vrouwen, mannen en niet-binaire personen tot heterogene categorieën 
behoren, onder meer wat betreft hun ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, taal, 
godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een 
nationale minderheid, eigendom, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, 
genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken, gezondheidstoestand, 
burgerlijke staat of het hebben van de migranten- of vluchtelingenstatus; overwegende 
dat met deze zinsnede het voornemen om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft en 
om een gendergelijk Europa voor iedereen te realiseren kracht bijgezet wordt; 
overwegende dat er zonder een intersectorale aanpak geen daadwerkelijke vooruitgang 
op het gebied van gendergelijkheid kan worden geboekt;

K. overwegende dat gendergerelateerd geweld zijn oorsprong vindt in genderstereotypen, 
heteropatriarchale structuren, ongelijke machtsverhoudingen en structurele en 
institutionele ongelijkheden; overwegende dat gendergerelateerd geweld gevolgen heeft 
voor alle geledingen van de samenleving;

L. overwegende dat gendergerelateerd geweld gericht is tegen vrouwen en meisjes in al 
hun diversiteit en tegen lhbtiq+-personen, en wordt ingegeven door de wens om 
personen die de maatschappelijke normen op het gebied van genderhiërarchie, 
genderexpressie en binaire gendersystemen overschrijden, te straffen; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld bedoeld is om genderongelijkheden te creëren, af te dwingen 
of voort te zetten en om gendernormen en -stereotypen te versterken;

M. overwegende dat het EIGE “feminicide” definieert als het doden van vrouwen en 
meisjes vanwege hun geslacht; overwegende dat feminicide in verschillende vormen 
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kan voorkomen, waaronder de uitoefening van geweld tegen vrouwen door hun eigen 
partner, resulterend in de dood, het vermoorden van vrouwen en meisjes vanwege hun 
gender, seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken, 
het overlijden van vrouwen of intersekse personen na genitale verminking, alsook 
“eermoorden”; overwegende dat feminicide de meest verregaande vorm van geweld 
tegen vrouwen is en in het brede spectrum van geweld de ultieme gewelddaad vormt; 
overwegende dat veel vormen van feminicide buiten de officiële statistieken blijven en 
dus onzichtbaar blijven;

N. overwegende dat blootstelling aan partnergeweld, ongeacht of het gaat om fysiek, 
seksueel of psychologisch geweld, ernstige gevolgen heeft voor kinderen en ertoe kan 
leiden dat ook toekomstige generaties het slachtoffer worden van misbruik, aangezien 
kinderen die getuige zijn van partnergeweld tegen hun moeder of een van hun ouders 
meer kans hebben om in hun latere leven het slachtoffer van dergelijk geweld te worden 
of zelf dader te worden; overwegende dat wetgeving die ertoe strekt de waardigheid van 
het kind te beschermen en waarin het kind in dergelijke situaties als slachtoffer wordt 
erkend, een essentiële rol speelt bij de bescherming van vrouwen en kinderen die 
slachtoffer zijn; overwegende dat de opzet van de voogdijwetgeving zodanig moet zijn 
dat plegers van partnergeweld geen gezagsrecht hebben over kinderen;

O. overwegende dat gendergerelateerd geweld vele soorten geweld omvat, waaronder 
partnergeweld en huiselijk geweld; overwegende dat het EIGE, net als het Verdrag van 
Istanbul, huiselijk geweld definieert als “alle vormen van fysiek, seksueel, 
psychologisch of economisch geweld dat plaatsvindt binnen het gezin of het huishouden 
of tussen voormalige of huidige echtgenoten of partners, ongeacht of de dader in 
dezelfde woning als het slachtoffer verblijft of heeft verbleven; 

P. overwegende dat online gendergerelateerd geweld en online seksuele intimidatie 
grensoverschrijdend van aard zijn; overwegende dat vrouwen en meisjes onevenredig 
vaak het slachtoffer zijn van geweld in de vorm van cybergeweld, waaronder online 
intimidatie, cyberpesten, cyberstalking, seksistische haatzaaiende uitlatingen, het 
vrijgeven van seksuele beelden zonder toestemming, doxing (het ongeoorloofd 
verkrijgen en openbaar maken van persoonsgegevens), identiteitsdiefstal of hacken;

Q. overwegende dat geweld tegen vrouwen en meisjes een van de meest voorkomende 
schendingen van vrouwenrechten in Europa is; overwegende dat uit door de Unie 
uitgevoerde enquêtes blijkt dat een op de drie vrouwen in de Unie (d.w.z. 62 miljoen 
vrouwen) vanaf de leeftijd van 15 jaar te maken heeft gehad met fysiek en/of seksueel 
geweld en dat één op de twee vrouwen (55 %) te maken heeft gehad met seksuele 
intimidatie; overwegende dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
wereldwijd bijna een derde (27 %) van de vrouwen tussen de 15 en 49 jaar die een 
relatie hebben gehad, aangeven dat zij te maken hebben gehad met enige vorm van 
fysiek en/of seksueel geweld van hun partner; overwegende dat volgens de WHO maar 
liefst 38 % van alle moorden op vrouwen in de wereld door de partner wordt gepleegd; 

R. overwegende dat er onvoldoende actuele, omvattende, vergelijkbare en uitgesplitste 
gegevens beschikbaar zijn m.b.t. de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld 
in de Unie; overwegende dat het gebrek aan vergelijkbare gegevens onder meer het 
gevolg is van het feit dat er op het gebied van gendergerelateerd geweld uiteenlopende 
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definities worden gehanteerd; overwegende dat omvattende en vergelijkbare 
uitgesplitste gegevens zeer belangrijk zijn om gendergerelateerd geweld en de oorzaken 
daarvan in kaart te brengen; overwegende dat het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten in 2014 voor het laatst een enquête over geweld tegen vrouwen heeft 
gepubliceerd en overwegende dat de meest recente cijfers niet beschikbaar zijn;

S. overwegende dat gendergerelateerd geweld gepaard gaat met aanzienlijke kosten voor 
onze Europese samenlevingen, niet alleen omdat de economische output erdoor omlaag 
gaat, maar ook vanwege de kosten in verband met het verlenen van diensten, waaronder 
gezondheids-, juridische, maatschappelijke en gespecialiseerde diensten; overwegende 
dat de hoogste prijs echter wordt betaald door de slachtoffers van gendergerelateerd 
geweld, die moeten leven met de emotionele littekens van hun traumatische ervaringen; 
overwegende dat bij het optreden van de Unie op dit gebied het welzijn van de 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld voorop moet staan;

T. overwegende dat gendergerelateerd geweld, met name partnergeweld, waaronder fysiek 
en geestelijk geweld, het uitoefenen van dwang en online geweld, door de gevolgen van 
de COVID-19-crisis enorm is toegenomen; overwegende dat de Europese lidstaten van 
de Wereldgezondheidsorganisatie hebben aangegeven dat het aantal noodoproepen van 
vrouwen in verband met geweld door hun levenspartner met 60 % is gestegen; 
overwegende dat lockdownmaatregelen het voor slachtoffers van partnergeweld 
moeilijker hebben gemaakt om hulp te zoeken omdat zij vaak samenwonen met de 
persoon door wie zij misbruikt worden en slechts in beperkte mate toegang hebben tot 
ondersteunende diensten en omdat het tekort aan ondersteunende structuren en 
middelen een reeds bestaande “schaduwpandemie” nog verder heeft verergerd;

U. overwegende dat onderwijs een centrale rol moet spelen bij het voorkomen van 
gendergerelateerd geweld, in het bijzonder door de negatieve maatschappelijke normen 
die aan dit fenomeen ten grondslag liggen ter discussie te stellen en jongeren te leren 
hoe zij dergelijke gedragingen kunnen herkennen, aanpakken en voorkomen;

V. overwegende dat nog altijd niet van alle gevallen van gendergerelateerd geweld in de 
Unie aangifte wordt gedaan; overwegende dat twee derde van de slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld geen aangifte doet bij de autoriteiten16;

W. overwegende dat secundaire victimisatie, ook wel bekend als revictimisatie, volgens het 
EIGE optreedt wanneer het leed of de schade van het slachtoffer verergert, niet als een 
direct gevolg van de strafbare handeling maar vanwege het optreden van de autoriteiten 
of andere personen ten aanzien van het slachtoffer; overwegende dat secundaire 
victimisatie volgens het EIGE bijvoorbeeld kan ontstaan bij herhaalde blootstelling van 
het slachtoffer aan de pleger van het geweld, herhaalde ondervraging over dezelfde 
feiten, ongepast taalgebruik of ongevoelige opmerkingen van de personen die met 
slachtoffers in aanraking komen;

X. overwegende dat gendergerelateerd geweld in sommige gevallen wordt gepleegd door 
personen die in een machtspositie verkeren, tijdens een gedwongen verblijf in 
bijvoorbeeld een gevangenis, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, een 
detentiecentrum, een zorginstelling of een vluchtelingenkamp; overwegende dat 

16 https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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situaties van overbevolking, een hoge mate van stress en een gebrek aan privacy ook tot 
gendergerelateerd geweld kunnen leiden; overwegende dat onderrapportage en 
revictimisatie kunnen worden aangepakt en dat een veiliger omgeving voor slachtoffers 
van gendergerelateerd geweld kan worden gecreëerd door ervoor te zorgen dat 
politieagenten getraind worden om zachte vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij in 
staat zijn om vrouwen die het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld een 
luisterend oor te bieden, te begrijpen en respectvol te behandelen; 

Y. overwegende dat het met het oog op het realiseren van een veiliger omgeving voor alle 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld noodzakelijk is dat zij veilige en betaalbare 
toegang hebben tot een onafhankelijke rechter; overwegende dat het voor een 
doeltreffende aanpak van gendergerelateerd geweld noodzakelijk is dat er 
opleidingsprogramma’s worden opgezet voor de beroepsbeoefenaars op dit gebied 
(maatschappelijk werkers, zorgverleners, rechtshandhavers, het rechtssysteem enz.), 
zodat deze in staat zijn gendergerelateerd geweld te identificeren, aan te pakken en erop 
te reageren; 

Z. overwegende dat het percentage veroordelingen in verband met geweld tegen vrouwen, 
met name seksueel geweld zoals verkrachting en aanranding, in alle lidstaten 
onaanvaardbaar laag ligt, waaruit blijkt dat de aanpak van gendergerelateerd geweld via 
wetshandhaving systematisch tekortschiet, en overwegende dat dit op zijn beurt 
resulteert in een algemene cultuur van straffeloosheid, hetgeen een ernstige 
belemmering vormt voor gendergelijkheid en een doeltreffende bestrijding van 
gendergerelateerd geweld; 

AA. overwegende dat seksueel geweld deel uitmaakt van een breder spectrum van 
gendergerelateerde discriminatie en gendergerelateerd geweld, waarbij er sprake is van 
een nauwe verwevenheid met aanhoudende ongelijkheden en andere vormen van 
aantasting van de gendergelijkheid en de mensenrechten van vrouwen en meisjes;

AB. overwegende dat het Verdrag van Istanbul het meest omvattende instrument ter 
bestrijding van bepaalde vormen van geweld van mannen tegen vrouwen en meisjes en 
huiselijk geweld in Europa is; overwegende dat het Verdrag van Istanbul voorziet in een 
omvattend kader van juridische en beleidsmaatregelen om deze vormen van geweld te 
voorkomen, slachtoffers te ondersteunen en daders te bestraffen; 

AC. overwegende dat de vooruitgang op het gebied van de bestrijding van geweld tegen 
vrouwen wordt belemmerd door desinformatiecampagnes die bedoeld zijn om 
gendergelijkheid te ondermijnen, waarvan bijvoorbeeld sprake was in verband met het 
Verdrag van Istanbul, waardoor in een aantal lidstaten het draagvlak voor maatregelen 
ter bestrijding van geweld tegen vrouwen is afgenomen en betreurenswaardige politieke 
besluiten zijn genomen;

AD. overwegende dat het Verdrag van Istanbul door alle lidstaten is ondertekend en door 21 
lidstaten is geratificeerd; overwegende dat Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, 
Slowakije en Tsjechië het Verdrag van Istanbul nog niet hebben geratificeerd; 
overwegende dat Polen heeft aangekondigd voornemens te zijn zich uit het Verdrag van 
Istanbul terug te trekken; overwegende dat met de terugtrekking van Turkije uit het 
Verdrag van Istanbul een onwenselijk precedent wordt geschapen; overwegende dat de 
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Unie het Verdrag van Istanbul nog niet heeft geratificeerd; 

AE. overwegende dat schendingen van vrouwenrechten van internationale, Europabrede en 
grensoverschrijdende aard zijn; overwegende dat vrouwen en meisjes in Europa en 
andere slachtoffers van gendergerelateerd geweld niet overal in de Unie hetzelfde 
beschermingsniveau genieten vanwege het feit dat de nationale wetgevingskaders en 
beschermings- en preventiemechanismen uiteenlopen;

AF. overwegende dat de Commissie in het kader van het optreden van de Unie ter 
bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld verschillende wegen naast elkaar moet bewandelen en niet 
alleen wetgeving moet voorstellen, maar ook niet-wetgevingsmaatregelen, en dat zij 
onder meer zou moeten voorstellen gendergerelateerd geweld aan te merken als vorm 
van criminaliteit die voldoet aan de in artikel 83, lid 1, VWEU genoemde criteria en dat 
zij tevens een richtlijn betreffende gendergerelateerd geweld zou moeten voorstellen 
met dat artikel als rechtsgrondslag;

AG. overwegende dat de bestrijding van gendergerelateerd geweld een belangrijke prioriteit 
is in de EU-strategie voor gendergelijkheid en in het kader van het externe optreden van 
de Unie; overwegende dat de Commissie in haar werkprogramma voor 2021 een nieuw 
wetgevingsvoorstel heeft aangekondigd ter voorkoming en bestrijding van 
gendergerelateerd geweld, gebaseerd op de artikelen 82, 83 en 84 VWEU, alsook een 
specifiek voorstel om de lijst van vormen van bijzonder zware criminaliteit met een 
grensoverschrijdende dimensie als bedoeld in artikel 83, lid 1, tweede alinea, VWEU uit 
te breiden tot alle vormen van haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen; overwegende 
dat de bestrijding van gendergerelateerd geweld een van de prioriteiten van de voorzitter 
van de Commissie is17.

Gendergerelateerd geweld: oorzaken, gevolgen, en een totaalaanpak inzake preventie 

1. veroordeelt alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in al hun diversiteit en 
alle andere vormen van gendergerelateerd geweld, zoals geweld tegen lhbtiq+-personen 
op grond van gender, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken, 
waarmee bedoeld wordt alle vormen van online en offline geweld die lichamelijke, 
seksuele, psychologische of economische schade of lijden tot gevolg hebben of kunnen 
veroorzaken;

2. benadrukt dat de lockdownmaatregelen en de maatregelen inzake social distancing 
tijdens de COVID-19-pandemie geleid hebben tot een zorgwekkende toename van 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes in de hele Unie, onder meer in de 
vorm van partnergeweld, fysiek, seksueel, economisch en psychologisch geweld, het 
uitoefenen van dwang en cybergeweld, waardoor de behoefte aan ondersteunende 
diensten voor de slachtoffers enorm is toegenomen; 

3. vindt het belangrijk dat in het kader van de aanpak van geweld tegen vrouwen onder 
“vrouwen” ook meisjes jonger dan 18 jaar worden verstaan;

4. veroordeelt feminicide als extreemste vorm van gendergerelateerd geweld tegen 

17 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_nl_0.pdf
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vrouwen en meisjes; benadrukt dat dat feminicide een zeer ernstige schending van de 
mensenrechten vormt en is van oordeel dat de Unie een plan moet opstellen dat gericht 
is op het opsporen en bestrijden van geweld, het in kaart brengen van risicosituaties en 
het ondersteunen en beschermen van slachtoffers;

5. benadrukt dat geweld tegen vrouwen en andere vormen van gendergerelateerd geweld 
nog vaak stilgezwegen worden en het gevolg zijn van de ongelijke verdeling van en 
toegang tot macht en middelen waarvan sinds mensenheugenis sprake is, waardoor 
vrouwen door mannen worden gedomineerd en gediscrimineerd en lhbtiq+-personen het 
slachtoffer worden van geweld, hetgeen grote gevolgen heeft voor de slachtoffers zelf 
en voor hun familieleden en de gemeenschap waarin zij leven;

6. steunt de #MeToo-beweging die vrouwen die het stilzwijgen rondom seksuele 
intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, 
sector en plaats, willen verbreken een stem geeft; spreekt zijn afkeuring af over het feit 
dat slachtoffers van seksuele intimidatie en seksueel geweld in sommige landen steeds 
vaker worden aangeklaagd en zelfs veroordeeld worden voor laster, waardoor vrouwen 
zich niet meer durven uitspreken en vrouwen die dat wel durven opnieuw slachtoffer 
worden en de mond wordt gesnoerd;

7. erkent dat de vooruitgang op het gebied van gelijkheid het gevolg is van de door 
feministen met volharding geleverde strijd tegen onderdrukking van vrouwen en 
meisjes overal in de wereld;

8. benadrukt dat de huidige situatie verslechtert door sociale en economische ongelijkheid 
en het feit dat er, met name in crisissituaties, minder financiële middelen beschikbaar 
zijn, waardoor de loonkloof en de pensioenkloof toenemen, de hoeveelheid vrouwen in 
onzekere arbeidsomstandigheden toeneemt en de levensomstandigheden voor vrouwen 
verslechteren; wijst erop dat deze ongelijkheden en onevenwichtige 
machtsverhoudingen transversaal en mondiaal van aard zijn en zich voordoen op het 
hele grondgebied van de Unie en niet slechts in een paar lidstaten; 

9. benadrukt dat starre gendernormen die gebaseerd zijn op patriarchale stereotypen 
discriminatie en onderwerping van vrouwen, waaronder lesbische, biseksuele, 
transgender- en interseksuele vrouwen, in de hand werken, ertoe leiden dat personen die 
niet aan die normen voldoen meer risico lopen om het slachtoffer te worden van 
gendergerelateerd geweld en er bovendien voor zorgen dat het geweld waaraan 
homoseksuele, biseksuele en interseksuele mannen worden blootgesteld onzichtbaar 
blijft;

10. wijst erop dat in het onderwijs aan de orde moet komen dat vrouwen en mannen en 
jongens en meisjes dezelfde status en evenveel macht behoren te hebben en dat via het 
onderwijs vooroordelen en genderstereotiepe opvattingen die leiden tot schadelijke 
sociale normen ten aanzien van gender weggenomen moeten worden; betreurt het grote 
aantal geweldsincidenten tegen vrouwen in al hun diversiteit, waaronder lesbiennes, 
biseksuele en transvrouwen, en tegen transseksuele, interseksuele en non-binaire 
personen;

11. wijst erop dat gendergerelateerd geweld allerlei psychologische gevolgen kan hebben 
voor de slachtoffers ervan en dat zij bijvoorbeeld stress kunnen ervaren, zich onveilig of 
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kwetsbaar kunnen voelen, concentratieproblemen kunnen krijgen, angstig kunnen 
worden, last kunnen krijgen van paniekaanvallen, in een sociaal isolement kunnen 
raken, een minderwaardigheidsgevoel, depressie of posttraumatische stress-stoornis 
kunnen krijgen, hun vertrouwen en hun gevoel controle te hebben kunnen verliezen en 
bang kunnen worden of zelfs suïcidale gedachten kunnen krijgen; wijst erop dat het 
belangrijk is dat de slachtoffers van deze strafbare feiten de nodige geestelijke zorg 
kunnen krijgen, die vaak ook wordt verstrekt door ngo’s of maatschappelijke 
organisaties; 

12. herinnert eraan dat gendergerelateerd geweld onder meer maatschappelijke, 
economische en democratische gevolgen heeft, omdat de slachtoffers bijvoorbeeld geen 
baan meer kunnen krijgen, geïsoleerd raken, zich uit het openbare leven terugtrekken of 
over onvoldoende materiële of financiële middelen kunnen beschikken, waardoor 
vrouwen nog verder achtergesteld raken; benadrukt dat gendergerelateerd geweld 
uitgeoefend wordt als een vorm van dwingende controle over vrouwen, in de weg staat 
aan gendergelijkheid en sociale mobiliteit, en voorkomt dat vrouwen hun economische 
positie kunnen verbeteren en hun rechten als burgers van de Unie kunnen uitoefenen, 
waaronder hun recht om ten volle in de maatschappij mee te draaien en hun leven te 
leiden zonder geweld; 

13. wijst erop dat gendergerelateerd geweld en de daaruit voortvloeiende psychische 
problemen ook negatieve economische gevolgen voor slachtoffers kunnen hebben, 
bijvoorbeeld omdat zij minder goed in staat zijn om een baan te vinden of omdat zij 
extra kosten moeten maken in verband met juridische procedures, en wijst erop dat de 
geraamde jaarlijkse maatschappelijke kosten i.v.m. gendergerelateerd geweld (290 
miljard EUR) (tussen de 49 en 89,3 miljard EUR i.v.m. cyberpesten en cyberstalking) 
hoger zijn dan de geraamde jaarlijkse kosten i.v.m. bijzonder ernstige misdrijven als 
bedoeld in artikel 83, lid 1, tweede alinea, VWEU18; 

14. benadrukt dat het Verdrag van Istanbul de internationale norm blijft en een belangrijk 
instrument is voor de uitbanning van gendergerelateerd geweld omdat daarin gekozen is 
voor een gecoördineerde totaalaanpak in het kader waarvan de rechten van slachtoffers 
centraal staan en problemen vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken worden aangepakt; 
herhaalt zijn oproep om de ratificatie door de Unie van het Verdrag van Istanbul af te 
ronden op basis van een brede toetreding, en wijst erop dat het belangrijk is dat dit 
verdrag ook door Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, Slowakije en Tsjechië wordt 
geratificeerd; wijst met bezorgdheid op de pogingen die in sommige lidstaten zijn 
ondernomen om desinformatie over het Verdrag van Istanbul te verspreiden, 
bijvoorbeeld in de vorm van ontkenning van het bestaan van gendergerelateerd geweld; 
is verontrust over het feit dat dergelijke desinformatie in Europa steeds vaker voor waar 
wordt aangenomen, waardoor het moeilijker wordt om de vrouwenrechten te 
beschermen; 

15. wijst erop dat het Verdrag van Istanbul geacht moet worden te voorzien in een 
minimumnorm voor de uitbanning van gendergerelateerd geweld en dat de Unie moet 
streven naar nog daadkrachtiger en doeltreffender wetgevingsmaatregelen op dit gebied; 
herinnert eraan dat dergelijke nieuwe wetgevingsmaatregelen in ieder geval in 

18 Tussentijdse beoordeling van de Europese meerwaarde (EAVA) van de EPRS over gendergerelateerd geweld, 
blz. 35.
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overeenstemming moeten zijn met de rechten en verplichtingen die zijn neergelegd in 
het Verdrag van Istanbul en een aanvulling moeten vormen op de ratificatie van het 
verdrag; verzoekt de lidstaten rekening te houden met de aanbevelingen van de Groep 
van deskundigen inzake actie tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, en hun 
nationale wetgeving aldus te verbeteren dat deze meer in overeenstemming is met de 
bepalingen van het Verdrag van Istanbul, om te waarborgen dat de bepalingen van dit 
verdrag naar behoren ten uitvoer worden gelegd en gehandhaafd;

16. betreurt ten zeerste dat de bestrijding van gendergerelateerd geweld onder druk staat 
door aantasting van de rechten van vrouwen en meisjes en gendergelijkheid; veroordeelt 
de acties van antigender- en antifeministische bewegingen in Europa en de rest van de 
wereld die zich systematisch verzetten tegen de rechten, waaronder seksuele en 
reproductieve rechten, van vrouwen en lhbtiq+-personen en die ernaar streven bestaande 
wetgeving ter bescherming van deze groepen terug te draaien, waardoor de eerbiediging 
van de mensenrechten en de rechtsstaat onder druk komt te staan; spreekt zijn afkeuring 
uit over de opzettelijke verspreiding van desinformatie over het Verdrag van Istanbul en 
andere instrumenten en initiatieven ter bestrijding van geweld tegen vrouwen in de 
Unie, waarmee de bescherming van vrouwen tegen geweld belemmerd wordt; dringt er 
bij de Commissie op aan te waarborgen dat de Unie geen maatschappelijke organisaties 
steunt en financiert die genderdiscriminatie bevorderen;

17. roept de Commissie op om de langetermijnfinanciering voor het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld te verhogen en zeker te stellen via het programma “Burgers, 
gelijkheid, rechten en waarden”, waaronder de steun voor opvanghuizen voor vrouwen 
en andere maatschappelijke organisaties die op dit gebied actief zijn; wijst er nogmaals 
op dat het belangrijk is dat vooruitgang gemeten wordt aan de hand van benchmarks en 
indicatoren;

18. benadrukt dat de definities en de aanpak van gendergerelateerd geweld van lidstaat tot 
lidstaat aanzienlijk verschillen; wijst erop dat dit een grote belemmering vormt voor 
juridische maatregelen van de Unie tegen gendergerelateerd geweld, onder meer in 
verband met de richtlijnen 2012/29/EU, 2011/36/EU en 2011/99/EU;

19. wijst op het belang van preventieve maatregelen in het kader van de bestrijding van 
geweld tegen vrouwen en meisjes; wijst erop dat er bij dergelijke maatregelen gezorgd 
moet worden voor een duidelijker focus - binnen het gehele rechtsstelsel, op scholen en 
binnen de gezondheidszorg - op de voorkoming van geweld en het beperken van het 
risico daarop;

20. dringt aan op maatregelen om de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid aan te 
pakken, onder meer gericht op de bestrijding van seksisme en patriarchale 
gendernormen, stereotypen en waarden; betreurt het gebrek aan onderzoek en kennis die 
de basis moeten vormen voor doeltreffende beleidsvorming en wetgeving ter 
voorkoming van gendergerelateerd geweld; verzoekt het EIGE en Eurostat derhalve om 
als kenniscentrum inzake geweld tegen meisjes in de Unie te fungeren; benadrukt dat 
geweld van mannen tegen vrouwen begint met geweld van jongens tegen meisjes; is 
daarom van mening dat er ook preventieve maatregelen genomen moeten worden die 
zich richten op jonge kinderen; benadrukt dat gendergelijkheid in het onderwijs een 
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centrale plaats moet innemen en dringt aan op educatieve maatregelen die gericht zijn 
op en worden uitgevoerd met jongeren, onder meer in de vorm van leeftijdsgerichte 
voorlichting, uitgebreide seksuele voorlichting, de ontwikkeling van geweldloze relaties 
en cursussen zelfverdediging voor vrouwen, een en ander in het kader van de uitvoering 
van artikel 12, lid 6, van het Verdrag van Istanbul en paragraaf 125, letter g), van 
strategische doelstelling D.1. van het Actieprogramma van Peking, en meer algemene 
acties ter bestrijding van segregatie, genderongelijkheid en discriminatie; 

21. benadrukt dat de aantasting van vrouwenrechten en inbreuken op het beginsel van 
gendergelijkheid vaak onderdeel uitmaken van een omvattender verslechtering wat 
betreft de toestand van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten, en verzoekt de 
Commissie en de Raad derhalve om in het kader van lopende procedures in het kader 
van artikel 7 VEU ook te kijken naar schendingen van vrouwen- en LGBTI+-rechten;

22. benadrukt dat er bewustmakingscampagnes moeten worden opgezet voor de hele Unie 
die onder meer gericht zijn op het geven van voorlichting aan jonge burgers van de Unie 
over gendergelijkheid en over de gevolgen van online en offline gendergerelateerd 
geweld, ter ondersteuning van inspanningen om ervoor te zorgen dat vrouwen en 
meisjes op alle gebieden van het leven een vrij en veilig leven kunnen leiden;

23. roept de Commissie op om er in samenwerking met de lidstaten voor te zorgen dat in de 
nationale curricula op doeltreffende wijze aandacht wordt besteed aan de bestrijding van 
gendergerelateerd geweld; is ingenomen met het voorstel van de Commissie om een 
campagne ter bestrijding van genderstereotypen op te zetten, zoals aangekondigd in de 
strategie voor gendergelijkheid, en met het feit dat de Commissie aangeeft van oordeel 
te zijn dat het voor een doeltreffende preventie van geweld van cruciaal belang is dat 
jongens en meisjes al vanaf jonge leeftijd leren over gendergelijkheid en dat de 
ontwikkeling van geweldloze relaties wordt ondersteund; 

24. wijst erop dat samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot het probleem van 
gendergerelateerd geweld moet worden gestimuleerd, zodat lidstaten met succesvol 
beleid hun ervaringen door middel van de uitwisseling van beste praktijken met de 
andere lidstaten kunnen delen; 

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de regelmatige beschikbaarheid en de 
vergelijkbaarheid van betrouwbare uitgesplitste gegevens over alle vormen van 
gendergerelateerd geweld op het niveau van de Unie en op nationaal niveau te 
verbeteren en pleit voor harmonisatie van de systemen voor gegevensverzameling in 
alle lidstaten via samenwerking met Eurostat, het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en het EIGE; is van mening dat kwalitatief hoogwaardige gegevens 
cruciaal zijn voor duidelijke en meetbare streefdoelen bij de uitbanning van 
gendergerelateerd geweld; is verheugd over de aankondiging van een nieuwe EU-brede 
enquête door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten voor de hele EU 
over de prevalentie en dynamiek van alle vormen van geweld tegen vrouwen; 

26. benadrukt dat het voor een beter inzicht in gendergerelateerd geweld in de Unie 
noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat bij de gegevensverzameling op het niveau van 
tussenkomst van wetshandhavingsinstanties ten minste de volgende categorieën 
gegevens worden verzameld: a) het gender van het slachtoffer; b) het gender van de 
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dader; c) de relatie tussen het slachtoffer en de dader; d) of er sprake is geweest van 
seksueel geweld; e) of het geweld is ingegeven door gendermotieven, en f) overige 
sociaal-demografische kenmerken die relevant zijn met het oog op een intersectionele 
analyse; benadrukt dat niet alleen bovenstaande gegevens verzameld moeten worden, 
maar dat er daarnaast gegevens verzameld moeten worden over het aantal klachten, het 
aantal en de soorten uitgevaardigde beschermingsbevelen, het percentage ongegrond 
verklaarde klachten en het percentage ingetrokken klachten, het percentage 
vervolgingen en veroordelingen, de tijd die gebruikt werd om zaken af te handelen, 
informatie over de straffen die aan daders werden opgelegd en over eventuele 
herstelmaatregelen, waaronder schadelosstelling, het aantal gevallen dat gemeld werd 
bij hulplijnen of gezondheids- en maatschappelijke diensten die zich bezighouden met 
gevallen van geweld tegen vrouwen, en steekproefenquêtes; 

Alle vormen van gendergerelateerd geweld aanpakken

27. wijst op de noodzaak van gerichte wetgeving en beleidsmaatregelen met een 
intersectionele benadering om de situatie aan te pakken van slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld die te maken hebben gekregen met intersectionele vormen 
van discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken 
en op andere gronden, zoals ras, huidskleur, etnische of sociale herkomst, genetische 
kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het 
behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd, seksuele 
gerichtheid, gezondheidstoestand, burgerlijke staat of het hebben van de status van 
migrant of vluchteling; wijst erop dat het noodzakelijk is dat er in het kader van de 
ontwikkeling van beleid en wetgeving specifieke en meetbare verplichtingen worden 
vastgesteld, onder meer ten aanzien van groepen die worden beschermd tegen 
discriminatie door het EU-recht en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie;

28. verzoekt de lidstaten en de Commissie om ervoor te zorgen dat alle wetgevings- en niet-
wetgevingsinitiatieven die zij in het kader van hun activiteiten ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld ontplooien, gericht zijn op het uitbannen van alle vormen van 
gendergerelateerd geweld, en daarbij de focus te leggen op vrouwen in al hun diversiteit 
en geweld tegen lhbtiq+-personen vanwege hun genderidentiteit, genderexpressie of 
geslachtskenmerken; herinnert eraan dat het Parlement de lidstaten in het verleden met 
klem heeft aangespoord wetgeving en beleidsmaatregelen aan te nemen met daarin een 
verbod op conversietherapie, genitale verminking van vrouwen en interseksuelen en 
gedwongen sterilisatie;

29. benadrukt dat gendergerelateerd geweld een ernstige schending van de mensenrechten 
en de menselijke waardigheid is en dat het bij gendergerelateerd geweld kan gaan om 
psychologisch, fysiek, seksueel en economisch geweld en dat gendergerelateerd geweld 
diverse verschijningsvormen kent, zoals feminicide, partnergeweld, seksuele 
intimidatie, cybergeweld, stalking, verkrachting, vroege en gedwongen huwelijken, 
genitale verminking bij vrouwen, eermisdrijven, gedwongen abortus, gedwongen 
sterilisatie, seksuele uitbuiting en mensenhandel, institutioneel geweld, geweld tegen 
hulpverleners van slachtoffers, het mishandelen van kinderen met als doel de andere 
ouder te kwetsen (“plaatsvervangend geweld”) en secundaire victimisatie; 
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30. herinnert eraan dat mensenhandel en seksuele uitbuiting vormen van gendergerelateerd 
geweld tegen vrouwen en meisjes zijn en wijst op het belang van een genderbewuste 
aanpak van mensenhandel;

31. spreekt zijn afschuw uit over het verschijnsel secundair geweld, oftewel fysiek of 
psychologisch geweld of vergeldingsacties tegen en vernedering of vervolging van 
personen die ondersteuning bieden aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld; 
benadrukt dat dergelijke handelingen een belemmering vormen voor de voorkoming, 
opsporing en ondersteuning en het herstel van vrouwen die met gendergerelateerd 
geweld te maken hebben; 

32. is erg bezorgd over de aard, omvang en ernst van gendergerelateerd geweld en 
gendergerelateerde intimidatie op de werkplek; is in dit verband ingenomen met het 
onlangs aangenomen IAO-Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en 
intimidatie in de wereld van werk, en verzoekt de lidstaten om dit verdrag onverwijld te 
ratificeren en ten uitvoer te leggen; verzoekt de Commissie en de lidstaten voorts op 
adequate wijze hun bestaande kaders te voltooien en doeltreffende maatregelen te 
nemen om geweld en intimidatie op de werkplek te verbieden, te voorzien in 
preventieve maatregelen en te zorgen voor daadwerkelijke toegang tot 
genderresponsieve, veilige en doeltreffende mechanismen voor klachtenbehandeling en 
geschillenbeslechting, en te voorzien in opleidingen en bewustmakingscampagnes, 
ondersteunende diensten en rechtsmiddelen;

33. wijst er met klem op dat cybergeweld, waaronder online seksuele en psychologische 
intimidatie, cyberpesten, cyberstalken, het zonder toestemming openbaar maken van 
seksuele beelden, seksistische haatuitingen online en nieuwe vormen van online 
intimidatie zoals “zoom bombing” of online bedreigingen, vormen van 
gendergerelateerd geweld zijn;

34. betreurt dat cybergeweld, een fenomeen waar vrouwen en meisjes onevenredig vaak het 
slachtoffer van zijn, steeds meer voorkomt; herinnert eraan dat gendergerelateerd 
cybergeweld tot hetzelfde spectrum behoort als offline geweld en niet los hiervan kan 
worden gezien, aangezien deze vormen van geweld verband met elkaar houden; 
benadrukt dat cybergeweld de vooruitgang op het gebied van gendergelijkheid dreigt te 
dwarsbomen en ervoor zorgt dat mensen zich niet meer durven uit te spreken, waarmee 
de democratische beginselen van de Unie worden geschaad; betreurt dat vrouwen die 
veel in de aandacht staan, zoals politici, journalisten, artiesten en activisten, vaak het 
doelwit zijn van gendergerelateerd cybergeweld dat ten doel heeft ervoor te zorgen dat 
zij zich uit het openbare leven of de besluitvorming terugtrekken;

35. wijst op het grensoverschrijdend karakter van cybergeweld, dat samenhangt met het feit 
dat daders gebruikmaken van platforms of mobiele telefoons die aangesloten zijn op of 
gehost worden door andere lidstaten dan de lidstaat waarin het slachtoffer zich bevindt; 
wijst op de noodzaak van een gecoördineerde aanpak door de Unie, die erop gericht is 
te zorgen voor toegankelijke instrumenten voor het vroegtijdig melden van schadelijke 
inhoud en doeltreffende mechanismen om dergelijke inhoud te verwijderen en die erop 
gericht is een doeltreffende samenwerking tot stand te brengen tussen online platformen 
en de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten, om de strijd aan te binden met 
online gendergerelateerd geweld en ervoor te zorgen dat de grondrechten ten volle 
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worden nageleefd;

36. verzoekt de lidstaten en de Commissie specifieke maatregelen vast te stellen om alle 
vormen van online geweld, waar vrouwen en meisjes onevenredig vaak het slachtoffer 
van zijn, uit te bannen, en onder meer te voorzien in passende opleidingen voor 
rechtshandhavers, en met name rekening te houden met het feit dat deze vorm van 
geweld tijdens de COVID-19-pandemie is toegenomen;

37. herinnert eraan dat schendingen van seksuele en reproductieve rechten, waaronder 
seksueel geweld, gynaecologisch en obstetrisch geweld en schadelijke praktijken, 
aangemerkt moeten worden als vorm van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen, 
meisjes, transgenders en non-binaire personen, zoals blijkt uit de lhbtiq-
gelijkheidsstrategie, en een belemmering vormen voor gendergelijkheid;

38. spoort de Commissie aan om in haar voorstellen voor aanvullende maatregelen ter 
voorkoming en bestrijding van vormen van gendergerelateerd geweld maatregelen op te 
nemen ter bevordering van de uitwisseling van beste praktijken tussen lidstaten en 
belanghebbenden inzake rechten op het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid; 

39. benadrukt dat als vrouwen te maken krijgen met reproductieve dwang of geen toegang 
hebben tot legale en veilige abortus, dat ook aangemerkt moet worden als 
gendergerelateerd geweld; wijst erop dat het Europees Hof voor de rechten van de mens 
in diverse uitspraken heeft gesteld dat een restrictieve abortuswetgeving en een 
gebrekkige uitvoering de mensenrechten van vrouwen schenden; benadrukt dat meisjes 
en vrouwen autonoom moeten kunnen handelen en vrij en zelfstandig besluiten moeten 
kunnen nemen over hun lichaam en hun leven om economisch zelfstandig te kunnen 
zijn, om gendergelijkheid te realiseren en om gendergerelateerd geweld uit te bannen; 
veroordeelt met klem de aantasting van de vrouwenrechten en de achteruitgang op het 
gebied van gendergelijkheid in de EU, in het bijzonder de terugval op het gebied van de 
seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en het feitelijke verbod 
op veilige en legale abortus in Polen;

40. betreurt de zichtbare tekortkomingen in het rechtshandhavingsstelsel, die leiden tot 
onaanvaardbaar lage veroordelingspercentages in zaken die betrekking hebben op 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes en tot straffeloosheid van daders; 
dringt er bij alle lidstaten op aan om de definities van “seksueel geweld” en 
“verkrachting” in hun wetgeving aldus te wijzigen dat gedragingen zonder toestemming 
daaronder vallen, zoals bepaald in het Verdrag van Istanbul;

41. maakt zich zorgen over de seksualisering van kinderen, met name de seksualisering van 
meisjes door mannen; acht het absoluut noodzakelijk dat de bescherming van kinderen 
tegen seksuele misdrijven via het strafrecht verbeterd wordt, met name in die gevallen 
waarin de dader onachtzaam is geweest wat betreft de leeftijd van het kind;

42. wijst erop dat vrouwen en meisjes met een handicap twee tot vijf keer zoveel kans 
hebben om het slachtoffer te worden van diverse vormen van geweld; wijst erop dat de 
Unie, als partij bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap, verplicht is maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle 
mensenrechten en fundamentele vrijheden van vrouwen en meisjes met een handicap 
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volledig worden geëerbiedigd; is van oordeel dat de Unie haar inspanningen op dit 
gebied moet intensiveren, onder meer door het Verdrag van Istanbul te ratificeren;

43. benadrukt dat vrouwen die tot een minderheid behoren, met name Roma- en 
moslimvrouwen, en onder meer vrouwen die religieuze kleding dragen onevenredig 
vaak het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld, in het bijzonder in de openbare 
ruimte, op de werkplek en online; wijst erop dat bij de aanpak van gendergerelateerd 
geweld tegen Roma- en moslimvrouwen een intersectionele aanpak moet worden 
gehanteerd, hetgeen inhoudt dat niet alleen aandacht moet worden besteed aan 
discriminatie op grond van gender, maar ook met discriminatie op grond van religie en 
etniciteit;

44. is van mening dat de Commissie bijzondere aandacht moet besteden aan de 
bescherming van vrouwelijke migranten tegen gendergerelateerd geweld, met name in 
situaties waarin de vrouw het slachtoffer is van partnergeweld maar haar verblijfsstatus 
ontleent aan het feit dat zij samenwoont of gehuwd is met de dader van dit geweld, en 
herinnert eraan dat alle slachtoffers van gendergerelateerd geweld overeenkomstig 
Richtlijn 2012/29/EU passende bescherming geboden moet worden, dat zij toegang 
moeten hebben tot slachtofferhulporganisaties, dat zij rechtsmiddelen moeten kunnen 
instellen, dat zij recht hebben op informatie en dat zij aan een strafprocedure moeten 
kunnen deelnemen, en wijst erop dat al deze rechten op niet-discriminerende wijze 
moeten worden toegepast, onder meer wat hun verblijfsstatus betreft;

45. wijst erop dat de migratie- en vluchtelingenwetgeving in Europa in de meeste gevallen 
geen rekening houdt met de kwetsbaarheid van vrouwelijke migranten en vluchtelingen, 
waardoor zij onder meer een grotere kans hebben om onderweg blootgesteld te worden 
aan gendergerelateerd geweld en te maken te krijgen met onveilige 
opvangvoorzieningen, en waardoor de maatregelen om hen te beschermen onvoldoende 
zijn en de toegang van migranten tot de rechter in de Unie onvoldoende is;

46. is van mening dat partnergeweld niet alleen een misdrijf is ten aanzien van het 
slachtoffer zelf, maar ook een misdrijf is ten aanzien van kinderen die daarvan getuige 
zijn, onder meer omdat een dergelijk misdrijf langdurige negatieve gevolgen heeft voor 
hun welzijn en ontwikkeling; spreekt zijn afkeuring uit over het fenomeen 
“plaatsvervangend geweld”, dat vaak voorkomt en dat ook een vorm van 
gendergerelateerd geweld is en dat verwijst naar mishandeling van kinderen, waarmee 
de dader ernaar streeft macht over de moeder te krijgen of de moeder te kwetsen;

Bescherming, ondersteuning en schadeloosstelling 

47. verzoekt de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de ondersteuning en 
schadeloosstelling van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit en alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld te bevorderen en te waarborgen, en tevens hun bescherming 
tegen alle vormen van geweld te bevorderen en te waarborgen; herinnert eraan dat 
dergelijke maatregelen snel moeten worden toegepast, passend en holistisch moeten zijn 
en in verhouding moeten staan tot de omvang van het leed dat de slachtoffers wordt 
aangedaan, waarbij de nodige aandacht moet uitgaan naar personen die te maken 
hebben met intersectionele vormen van discriminatie en geweld; 

48. roept de lidstaten op tot naleving van het Verdrag van Istanbul door te voorzien in 
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beschermende en ondersteunende maatregelen voor vrouwen op basis van een vanuit 
genderperspectief bepaald begrip van geweld tegen vrouwen en partnergeweld en met 
speciale aandacht voor de mensenrechten en de veiligheid van het slachtoffer, daarmee 
voorkomend dat slachtoffers te maken krijgen met institutioneel geweld door 
wetgevings-, administratieve of handhavingspraktijken waarin geen rekening wordt 
houden met genderoverwegingen en/of waarin voldoende kennis en gepaste procedures 
ontbreken, hetgeen kan leiden tot straffeloosheid voor de daders en revictimisatie;

49. verzoekt de lidstaten te waarborgen dat in gevallen van partnergeweld eventuele 
kinderen ook als slachtoffer worden aangemerkt en ervoor te zorgen dat de waardigheid 
en veiligheid van kinderen voorop staat; is in dit kader voorstander van wetgeving 
waarin het blootstellen van een kind aan geweld in hechte relaties strafbaar wordt 
gesteld; verzoekt de lidstaten er voorts voor te zorgen dat de voogdijwetgeving in 
overeenstemming is met dit beginsel, in die zin dat de ouder die partnergeweld pleegt 
geen gezagsrechten toekomen;

50. benadrukt dat de lidstaten verplicht zijn om ervoor te zorgen dat slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld toegang hebben tot passende ondersteuning en diensten die 
aangepast zijn aan hun specifieke behoeften, onder meer in crisissituaties; wijst er in dit 
kader op dat het belangrijk is dat er steun verleend wordt aan onafhankelijke 
maatschappelijke organisaties en organisaties die voorzien in opvangmogelijkheden 
voor vrouwen, omdat dergelijke organisaties over de kennis beschikken die nodig is om 
de bescherming van vrouwen te waarborgen;

51. verzoekt de lidstaten te waarborgen dat slachtoffers van geweld toegang hebben tot 
ondersteunende diensten en essentiële diensten, waaronder diensten op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid, en ervoor te zorgen dat ook slachtoffers op het 
platteland toegang hebben tot dergelijke diensten; benadrukt met klem dat slachtoffers 
in alle fasen van het herstelproces een beroep moeten kunnen doen op openbare 
diensten, met name diensten in de vorm van psychologische en juridische ondersteuning 
en begeleiding bij het vinden van een baan; 

52. verzoekt de lidstaten en de Commissie te voorzien in voorlichting op dit gebied en 
ervoor te zorgen dat informatie aan slachtoffers en daders van gendergerelateerd geweld 
beschikbaar is in alle talen van de Unie, om ervoor te zorgen dat de rechten van 
slachtoffers die hun grondrecht op vrij verkeer binnen de Unie uitoefenen gewaarborgd 
zijn; 

53. verzoekt de lidstaten om, in het licht van de structurele context van discriminatie en 
ongelijkheid, meer inspanningen te leveren om te waarborgen dat slachtoffers gelijke 
toegang hebben tot de rechter en tot een onafhankelijk rechtsstelsel dat in fysiek, 
economisch, sociaal en cultureel opzicht toegankelijk is voor alle slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld, en te waarborgen dat de eerbiediging van de rechten van 
slachtoffers voorop staat, om discriminatie, traumatisering en revictimisatie tijdens 
gerechtelijke procedures, medische behandelingen of de behandeling van aangiftes door 
de politie te voorkomen door tijdens het hele proces rekening te houden met het 
genderperspectief;

54. wijst er met bezorgdheid op dat in de meeste landen Richtlijn 2012/29/EU nog niet 



RR\1237023NL.docx 21/33 PE692.619v03-00

NL

volledig of op de juiste wijze is omgezet of zich problemen voordoen wat betreft de 
praktische toepassing van de richtlijn, zoals aangehaald in de strategie van de 
Commissie inzake de rechten van slachtoffers, en dringt er bij de lidstaten op aan om 
deze richtlijn naar behoren en met zorgvuldigheid om te zetten; 

55. benadrukt dat het feit dat er onvoldoende gedaan wordt om het vertrouwen van 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld in rechtshandhavingsautoriteiten en het 
rechtsstelsel te versterken een belangrijke factor is als het gaat om de lage 
aangiftepercentages; verzoekt de lidstaten meer middelen beschikbaar te stellen en de 
opleiding van rechtshandhavers, waaronder rechters, openbaar aanklagers, justitieel 
personeel, forensisch deskundigen en andere personen die beroepsmatig met 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld in contact komen, te verbeteren; verzoekt de 
lidstaten de mogelijkheid te onderzoeken voor dit doel gespecialiseerde rechtbanken op 
te richten; is ervan overtuigd dat vaker aangifte zal worden gedaan, dat personen minder 
vaak het slachtoffer zullen worden van revictimisatie en dat een veiliger omgeving voor 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld kan worden gerealiseerd als ervoor gezorgd 
wordt dat politieagenten en rechters meer kennis hebben over gendergerelateerd geweld 
en beschikken over zachte vaardigheden, zodat zij goed kunnen luisteren, met de 
slachtoffers kunnen meevoelen en de slachtoffers in hun waarde laten;

56. roept alle lidstaten op het Verdrag van Istanbul ten volle na te leven door 
behandelprogramma’s voor daders van gendergerelateerd geweld en huiselijk geweld 
vast te stellen die erop gericht zijn verder geweld te voorkomen, door inzicht te bieden 
in destructieve gendernormen, asymmetrische machtsverhoudingen en waarden die ten 
grondslag liggen aan gendergerelateerd geweld, en te waarborgen dat de veiligheid en 
de mensenrechten van slachtoffers op de eerste plaats komen;

57. wijst erop dat het belangrijk is dat ervoor gezorgd wordt dat alle slachtoffers van 
conflict- en gendergerelateerd geweld toegang hebben tot de rechter en tevens toegang 
hebben tot hoogwaardige rechtshulp, en dat alle daders van gender- en 
conflictgerelateerde misdrijven tegen vrouwen en meisjes en mannen en jongens ter 
verantwoording worden geroepen aan de hand van juridische procedures op nationaal, 
regionaal en internationaal niveau, met name via het Statuut van Rome inzake het 
Internationaal Strafhof;

58. dringt er bij de lidstaten op aan de richtlijnen 2011/99/EU, 2012/29/EU en 2011/36/EU 
volledig om te zetten;

59. benadrukt dat het feit dat het ontbreekt aan Uniewetgeving ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld en het feit dat er verschillen zijn tussen de nationale 
wettelijke bepalingen van de lidstaten, leiden tot uiteenlopende beschermingsniveaus 
voor slachtoffers;

60. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om haatmisdrijven en 
haatdragende uitlatingen ook als vormen van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, 
lid 1, tweede alinea, VWEU aan te merken; dringt er bij de Commissie op aan om 
seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken op te 
nemen als gronden voor discriminatie die specifiek onder dat artikel vallen; acht een 
dergelijke maatregel van essentieel belang om de bescherming van lhbti-personen in de 
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Unie te waarborgen;

61. wijst erop dat het belangrijk is dat er ten volle gebruik wordt gemaakt van de 
opleidingsmogelijkheden die de lidstaten via de verschillende programma’s, organen en 
instanties van de Unie ter beschikking staan, en verzoekt de lidstaten te voorzien in 
periodieke en doeltreffende opleidingen waarin aandacht wordt besteed aan het 
genderperspectief, mensenrechtenaspecten en internationale normen; verzoekt de 
lidstaten te waarborgen dat slachtoffers recht hebben op openbare hoogwaardige 
rechtsbijstand, zowel vóór als tijdens een gerechtelijke procedure; 

62. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om in 2021 een voorstel in te 
dienen voor een richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van gendergerelateerd 
geweld om de doelstellingen van het Verdrag van Istanbul te bereiken; benadrukt dat 
een dergelijke nieuwe richtlijn bestaande en geplande wetgevings- en niet-
wetgevingsmaatregelen moet aanvullen, om de samenhang tussen de verschillende 
maatregelen van de Unie op het gebied van gendergelijkheid te waarborgen en 
uiteindelijk te komen tot ratificatie van het Verdrag van Istanbul; herhaalt derhalve zijn 
oproep aan de Unie om over te gaan tot ratificatie van het Verdrag van Istanbul; 
herinnert voorts aan het voornemen van de voorzitter van de Commissie om specifieke 
vormen van gendergerelateerd geweld ook aan te merken als vorm van criminaliteit, 
overeenkomstig artikel 83, lid 1, VWEU; 

Volgende stappen op het niveau van de Unie 

63. benadrukt dat gendergerelateerd geweld, zowel online als offline, een vorm van bijzonder 
zware criminaliteit is en een schending van de grondrechten en vrijheden in de Unie 
vormt, en dus doeltreffender en vastberadener en op gemeenschappelijke basis moet 
worden bestreden; benadrukt dat gendergerelateerd geweld voortvloeit uit 
maatschappelijke en systemische structurele genderongelijkheden met een 
grensoverschrijdende dimensie; wijst met name op het toenemend aantal antigender-, 
anti-lhbtiq+- en antifeministische bewegingen, die goed georganiseerd zijn en een 
grensoverschrijdend karakter hebben; is voorts van mening dat de grensoverschrijdende 
dimensie van gendergerelateerd cybergeweld en de grote individuele, economische en 
maatschappelijke gevolgen van gendergerelateerd geweld in alle lidstaten duidelijk 
maken dat het noodzakelijk is dat gendergerelateerd geweld in al zijn dimensies door de 
Unie op gezamenlijke wijze wordt bestreden; 

64. verzoekt de Unie onverwijld iets te doen aan het toenemend gendergerelateerde geweld 
tijdens de COVID-19-pandemie; verzoekt de Commissie in dit kader een Unieprotocol 
inzake gendergerelateerd geweld in tijden van crisis te ontwikkelen en diensten in de 
lidstaten die gericht zijn op de bescherming van slachtoffers, zoals hulplijnen, veilige 
opvangvoorzieningen en gezondheidsdiensten, als “essentiële diensten” aan te merken, 
teneinde gendergerelateerd geweld te voorkomen en slachtoffers van geweld tijdens 
crises zoals de COVID-19-pandemie te ondersteunen;

65. benadrukt dat het feit dat op regionaal en internationaal niveau instrumenten worden 
vastgesteld, zoals het Verdrag van Istanbul, de Verklaring van de Verenigde Naties inzake 
de uitbanning van geweld tegen vrouwen en andere resoluties van de Verenigde Naties, 



RR\1237023NL.docx 23/33 PE692.619v03-00

NL

ook aantoont dat het nodig is om alle vormen van gendergerelateerd geweld op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden; 

66. benadrukt dat de bijzondere noodzaak om geweld tegen vrouwen en meisjes en andere 
vormen van gendergerelateerd geweld op gemeenschappelijke basis te bestrijden ook 
voortvloeit uit de noodzaak om minimumvoorschriften vast te stellen voor de definitie 
van strafbare feiten en sancties, waaronder een gemeenschappelijke definitie van 
gendergerelateerd geweld, alsook minimumvoorschriften voor belangrijke kwesties in 
verband met preventie, onderrapportage, slachtofferbescherming, ondersteuning en 
schadeloosstelling, en vervolging van daders; wijst erop dat de aanpak en de inzet van 
de lidstaten op het gebied van de voorkoming en bestrijding van gendergerelateerd 
geweld aanzienlijk uiteenlopen en dat een aanpak op gemeenschappelijke basis daarom 
ook een bijdrage zou leveren aan de rechtshandhaving bij grensoverschrijdende 
operaties;

67. verzoekt de Commissie om overeenkomstig artikel 83, lid 1, derde alinea, VWEU een 
voorstel in te dienen voor een besluit van de Raad waarbij gendergerelateerd geweld 
aangemerkt wordt als nieuwe vorm van criminaliteit die aan de in dat artikel genoemde 
criteria voldoet, op basis van de in de bijlage opgenomen aanbevelingen, en verzoekt de 
Commissie om die nieuwe vorm van criminaliteit als rechtsgrondslag te gebruiken voor 
een holistische en op slachtoffers gerichte richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld, 
zowel online als offline;

68. verzoekt de Commissie om een voorstel in te dienen voor een omvattende richtlijn 
inzake gendergerelateerd geweld, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de normen 
van het Verdrag van Istanbul en andere internationale normen, zoals de aanbevelingen 
inzake gendergerelateerd geweld van het Comité voor de uitbanning van discriminatie 
van vrouwen, en die ten minste de volgende elementen omvat: 

 preventieve maatregelen, onder meer in de vorm van genderbewuste en intersectioneel 
responsieve onderwijsprogrammering, gericht op zowel jongens als meisjes, en 
empowerment van vrouwen en meisjes; 

 ondersteunende diensten en beschermings- en herstelmaatregelen ten behoeve van 
slachtoffers; 

 maatregelen ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld, waaronder 
geweld tegen lhbtiq+-personen wegens onder meer hun gender, genderidentiteit, 
genderexpressie of geslachtskenmerken, alsook online gendergerelateerd geweld en 
online seksuele uitbuiting en seksueel misbruik; 

 minimumnormen voor rechtshandhaving;

 een intersectionele benadering waarbij het slachtoffer centraal staat; 

 verplichtingen voor de lidstaten om te waarborgen dat er in situaties waarin sprake is 
van gendergerelateerd geweld zorgvuldig wordt gekeken naar het ouderlijk gezag over 
en bezoekrechten in verband met kinderen, waarbij de rechten van het slachtoffer in de 
wetgeving centraal moeten worden gesteld; 
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 maatregelen om ervoor te zorgen dat informatie wordt verstrekt in alle relevante talen; 
en

  maatregelen om de samenwerking tussen de lidstaten en de uitwisseling van beste 
praktijken, informatie en deskundigheid te waarborgen;  

69. verzoekt de Commissie over te gaan tot benoeming van een coördinator inzake geweld 
tegen vrouwen en andere vormen van gendergerelateerd geweld;

70. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en bijgaande aanbevelingen te doen toekomen 
aan de Commissie en de Raad.
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BIJLAGE BIJ DE ONTWERPRESOLUTIE:

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het aanmerken van gendergerelateerd geweld als vorm van criminaliteit die 
voldoet aan de in artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie genoemde criteria

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 83, 
lid 1,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Gelijkheid van vrouwen en mannen is een kernwaarde van de Unie en is als fundamenteel 
beginsel van de Unie verankerd in de Verdragen en wordt erkend in artikel 23 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het “Handvest”). Het recht op 
gelijke behandeling en non-discriminatie is een grondrecht dat verankerd is in de 
Verdragen en het Handvest. Daadwerkelijke gelijkheid van vrouwen en mannen kan 
alleen worden bereikt als een eind wordt gemaakt aan het geweld van mannen tegen 
vrouwen en meisjes.

(2) Overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) moet de Unie er bij elk optreden naar streven de ongelijkheden tussen vrouwen 
en mannen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen. 

(3) Overeenkomstig artikel 83, lid 1, derde alinea, VWEU kan de Raad afhankelijk van de 
ontwikkelingen in de criminaliteit bij besluit vaststellen welke andere vormen van 
criminaliteit dan de in artikel 83, lid 1, tweede alinea, bedoelde vormen van criminaliteit 
aangemerkt worden als 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. 

(4) Bij de vaststelling van een dergelijk besluit overeenkomstig artikel 83, lid 1, VWEU, 
derde alinea, besluit de Raad met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het 
Europees Parlement.

(5) Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) en het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld (het “Verdrag van Istanbul”) definiëren gendergerelateerd geweld tegen vrouwen 
als geweld gericht tegen een vrouw omdat ze een vrouw is of geweld dat vrouwen 
buitenproportioneel treft. In het Verdrag van Istanbul wordt geweld tegen vrouwen 
gedefinieerd als “alle vormen van gendergerelateerd geweld die leiden of waarschijnlijk 
zullen leiden tot fysiek, seksueel of psychologisch letsel of leed of economische schade 
voor vrouwen, met inbegrip van bedreiging met dit soort geweld, dwang of willekeurige 
vrijheidsberoving, ongeacht of dit in het openbaar of in de privésfeer geschiedt”.



PE692.619v03-00 26/33 RR\1237023NL.docx

NL

(6) Ook lhbtiq+-personen zijn het slachtoffer van gendergerelateerd geweld vanwege hun 
gender, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

(7) Gendergerelateerd geweld tegen lhbtiq+-personen omvat onder meer fysiek geweld, 
psychologisch geweld, gedwongen huwelijken, seksueel geweld (waaronder 
“corrigerende” verkrachting en seksuele intimidatie), genitale verminking bij vrouwen of 
intersekse personen, gedwongen sterilisatie van transseksuele of intersekse personen, 
“eerwraak”, conversietherapie, haatzaaiende uitlatingen (zowel online als offline), pesten 
en intimidatie, sociaaleconomische achterstelling en geweld binnen het gezin en/of 
huishouden vanwege de genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken van het 
slachtoffer.

(8) Gendergerelateerd geweld vindt zijn oorsprong in genderstereotypen, heteropatriarchale 
structuren, ongelijke machtsverhoudingen en structurele en institutionele ongelijkheden. 
Gendergerelateerd geweld heeft gevolgen voor alle geledingen van de samenleving.

(9) In het Verdrag van Istanbul wordt gender gedefinieerd als “de maatschappelijk bepaalde 
rollen, gedragingen, activiteiten en eigenschappen die in een maatschappij passend 
worden geacht voor vrouwen en mannen”, waarmee eraan wordt herinnerd dat veel 
vormen van geweld tegen vrouwen hun oorsprong vinden in de ongelijke 
machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen.

(10) Gendergerelateerd geweld, zowel online als offline, en het gebrek aan toegang tot 
adequate bescherming daartegen zijn de ernstigste vormen van gendergerelateerde 
discriminatie, en vormen een schending van de grondrechten, zoals verankerd in het 
Handvest, waaronder het recht op menselijke waardigheid, het recht op leven en op 
lichamelijke en geestelijke integriteit, het verbod van folteringen en onmenselijke of 
vernederende behandelingen of bestraffingen, het verbod van slavernij en dwangarbeid, 
het recht op vrijheid en veiligheid en het recht op eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven.

(11) Gendergerelateerd geweld, zowel online als offline, is een vorm van bijzonder zware 
criminaliteit en vormt een schending van de grondrechten en vrijheden in de Unie en moet 
dus doeltreffender en vastberadener en op gemeenschappelijke basis worden bestreden.

(12) Het feit dat op regionaal en internationaal niveau instrumenten worden vastgesteld, zoals 
het Verdrag van Istanbul, de Verklaring van de Verenigde Naties inzake de uitbanning 
van geweld tegen vrouwen en andere resoluties van de Verenigde Naties, toont aan dat 
het nodig is om alle vormen van gendergerelateerd geweld op gemeenschappelijke basis 
te bestrijden.

(13) De bijzondere noodzaak om geweld tegen vrouwen en meisjes en andere vormen van 
gendergerelateerd geweld op gemeenschappelijke basis te bestrijden vloeit ook voort uit 
de noodzaak om minimumvoorschriften vast te stellen voor de definitie van strafbare 
feiten en sancties, waaronder een gemeenschappelijke definitie van gendergerelateerd 
geweld, alsook minimumvoorschriften voor belangrijke kwesties in verband met 
preventie, onderrapportage, slachtofferbescherming, ondersteuning en 
schadeloosstelling, en vervolging van daders. De aanpak en de inzet van de lidstaten op 
het gebied van de voorkoming en bestrijding van gendergerelateerd geweld lopen 
aanzienlijk uiteen en daarom zou een aanpak op gemeenschappelijke basis ook een 
bijdrage leveren aan de rechtshandhaving bij grensoverschrijdende operaties. 
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(14) Gendergerelateerd geweld voldoet aan de criteria om te worden aangemerkt als nieuwe 
vorm van criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
Artikel 1

Gendergerelateerd geweld wordt hierbij aangemerkt als vorm van criminaliteit die voldoet aan 
de criteria van artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad
   De voorzitter
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TOELICHTING

Geweld tegen vrouwen en meisjes is, net als gendergerelateerd geweld in andere vormen, 
bijvoorbeeld geweld tegen LGBTI-personen, geworteld in genderstereotypen, patriarchale 
structuren en onevenwichtige machtsverhoudingen. Zonder twijfel kan deze vorm van geweld 
tot de zwaarste schendingen van de mensenrechten in de geschiedenis worden gerekend. Om 
volledige gendergelijkheid te bereiken moet gendergerelateerd geweld volledig worden 
uitgebannen. 

De ongelijkheid en het geweld waar vrouwen en meisjes aan worden blootgesteld, leiden tot 
fysieke, seksuele, psychologische en economische schade, die in een rechtvaardige en 
democratische samenleving niet kan worden getolereerd. Helaas, ook al is er tegenwoordig 
meer informatie beschikbaar en is men zich meer bewust van deze problematiek: de 
aanhoudend hoge prevalentie en de aanhoudende dreiging van gendergerelateerd geweld 
blijven, waar dan ook, vrouwen treffen en hun leven beperken.

Vele vrouwen krijgen te maken met intersectionele vormen van discriminatie, waardoor hun 
kwetsbaarheid groter wordt, bijvoorbeeld vrouwelijke vluchtelingen, asielzoekers en 
migranten, inheemse vrouwen, vrouwen die racistisch worden bejegend, vrouwen uit 
religieuze en etnische minderheden, LBT-vrouwen, oudere vrouwen en vrouwen met een 
handicap. Vaak lopen vrouwen die een klacht indienen tegen een echtgenoot die hen 
mishandelt, het risico hun juridische status te verliezen en te worden uitgezet. Dat zou niet het 
geval mogen zijn.

Evenzo kunnen LGBTI-personen, louter omdat zij buiten de patriarchale gendernormen 
vallen, het slachtoffer worden van gendergerelateerd geweld, vanwege hun geslacht, 
genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

De meest uitgebreide enquête op EU-niveau over geweld tegen vrouwen werd in 2014 
verricht door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten. De resultaten daarvan 
weerspiegelden duidelijk de omvang en ernst van het probleem. 

De gegevens tonen aan dat een derde van de vrouwen in de EU reeds te maken heeft gehad 
met fysiek en/of seksueel geweld. Uit de enquête kwam naar voren dat elke week ongeveer 
50 vrouwen omkomen als gevolg van huiselijk geweld, en dat 75 % van de vrouwen op het 
werk of in een hoge leidinggevende functie al met seksuele intimidatie te maken had gehad. 

Hoewel deze enquête van groot nut was om inzicht te krijgen in de ernst, de omvang en de 
complexiteit van het probleem, is er nog steeds sprake van een groot tekort aan gegevens en 
van onderrapportage. Daarom is het van cruciaal belang om er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te dringen om de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van hoogwaardige 
uitgesplitste gegevens over gendergerelateerd geweld in al zijn vormen te verbeteren. 

Gendergerelateerd geweld is van oudsher al een ernstige vorm van schending van de 
mensenrechten, maar COVID-19 heeft het geweld ten aanzien van vrouwen nog verergerd. 
Overheidsinstanties, vrouwenrechtenorganisaties en partners uit het maatschappelijk 
middenveld hebben gewezen op een toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld 
tijdens de pandemie en een toegenomen vraag naar noodopvang. De VN heeft dit een 
“schaduwpandemie” genoemd. 
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Ook de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten is in verschillende 
Europese landen beperkt vanwege de huidige sanitaire situatie, de gevolgen daarvan voor de 
gezondheidszorg, en de lockdownmaatregelen. In dat opzicht moet de volledige eerbiediging 
van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten een essentiële taak van de Unie zijn, 
in eender welke context. De strijd tegen gendergerelateerd geweld zal pas effectief zijn als 
vrouwen volledig toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. 

Voor de uitbanning van gendergerelateerd geweld is een aanpak vereist waarbij 
strafrechtelijke maatregelen slechts één onderdeel vormen, en waarbij de nadruk sterk ligt op 
verschillende strategieën om de gendergelijkheid te vergroten, slachtoffers mondiger te maken 
en te ondersteunen, en de sociale en economische autonomie van vrouwen te versterken. 
Daartoe moeten ook bredere politieke, juridische, sociale en economische beleidsmaatregelen 
worden genomen, met het oog op de bestrijding van segregatie, ongelijkheid en discriminatie.

Tijdens zijn achtste zittingsperiode heeft het Europees Parlement vastgesteld dat de richtlijn 
slachtofferrechten en het Europees beschermingsbevel niet overal in de EU volledig ten 
uitvoer zijn gelegd, met name wat de toegang tot ondersteunende diensten betreft, en dat de 
verschillen tussen rechtsstelsels het gebruik van Europese beschermingsbevelen belemmeren.

Voorts dringt het Parlement er sinds 2009 bij de Commissie op aan een alomvattend voorstel 
op te stellen voor een richtlijn inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en alle andere vormen van gendergerelateerd geweld, om ervoor te zorgen dat alle vrouwen in 
de EU hetzelfde niveau van bescherming tegen geweld genieten. In zijn resolutie van 
25 februari 2014 heeft het Parlement ook de Raad verzocht geweld tegen vrouwen toe te 
voegen aan de in artikel 83, lid 1, VWEU, genoemde vormen van bijzonder zware 
criminaliteit, en heeft het de Commissie verzocht de procedure voor toetreding van de EU tot 
het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa op te starten, in aanvulling op een 
toekomstige EU-richtlijn. Dat is echter nog steeds niet gebeurd. 

Het ontbreken van een alomvattende EU-strategie om gendergerelateerd geweld en de 
achterpoortjes en onderlinge verschillen in de nationale wetgeving van de lidstaten te 
bestrijden, vormt een reëel probleem. Daarom moet een richtlijn worden uitgewerkt om alle 
lidstaten te verplichten een einde te maken aan deze systematische vorm van geweld. Om 
holistisch, inclusief en doeltreffend te zijn, moet deze richtlijn bovendien gepaard gaan met de 
toevoeging van gendergerelateerd geweld aan de in artikel 83, lid 1, VWEU, opgenomen 
vormen van criminaliteit. Dit kan vervolgens als rechtsgrondslag dienen om tot 
gemeenschappelijke juridische definities te komen en gemeenschappelijke minimumnormen 
in het wetgevingskader van de EU vast te stellen voor de preventie en bestrijding van 
gendergerelateerd geweld op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.

Tot slot is het belangrijk te erkennen dat vrouwenrechten en gendergelijkheid in de hele 
Europese Unie onder vuur liggen. Antigender- en antivrouwenbewegingen trachten de 
bestaande wetgeving inzake vrouwenrechten en LGBTI-rechten terug te schroeven. Deze 
ontwikkelingen maken deel uit van een algemene tendens van achteruitgang m.b.t. de 
democratische instellingen, de rechtsstaat en de grondrechten. In dit opzicht moet worden 
benadrukt dat de rechtsstaat en de democratie alleen kunnen bestaan wanneer ook 
gendergelijkheid is verzekerd.
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MINDERHEIDSSTANDPUNT

overeenkomstig artikel 55, lid 4, van het Reglement - 
Cindy Franssen, Maria Walsh, Frances Fitzgerald en Jeroen Lenaers

De PPE-Fractie steunt de doelstellingen van dit initiatiefwetgevingsverslag en beschouwt de 
uitbanning van gendergerelateerd geweld als één van haar belangrijkste prioriteiten. De PPE 
staat volledig achter alle acties en initiatieven om dit doel te bereiken en steunt ook het 
voorstel om gendergerelateerd geweld aan te merken als vorm van criminaliteit als bedoeld in 
artikel 83, lid 1, VWEU. De PPE heeft in het verleden reeds meerdere malen op een dergelijk 
voorstel aangedrongen en steunt toekomstige voorstellen van de Europese Commissie op het 
gebied van gendergerelateerd geweld ten volle. 

Wij vrezen dat sommige delen van de tekst de bevoegdheid van de EU overschrijden, 
waardoor het hele dossier in gevaar wordt gebracht. Het gaat om een belangrijk onderwerp en 
wij zijn van mening dat de rapporteurs met hun omvattende aanpak voor een aanpak hebben 
gekozen die risico’s met zich mee kan brengen. Hiermee wordt namelijk afbreuk gedaan aan 
het beoogde doel, namelijk aantonen dat gendergerelateerd geweld aan de lijst van EU-
misdrijven toegevoegd moet worden omdat deze vorm van geweld voldoet aan de criteria om 
aangemerkt te worden als vorm van bijzonder zware criminaliteit met een 
grensoverschrijdende dimensie die voortvloeit uit een bijzondere noodzaak om deze op 
gemeenschappelijke basis te bestrijden, om de noodzakelijke rechtsgrondslag vast te leggen 
voor gemeenschappelijke minimumvoorschriften in de vorm van een toekomstige richtlijn 
inzake de uitbanning van gendergerelateerd geweld. De kernaspiraties van dit dossier 
verdienen de ruimst mogelijke steun in het Parlement.



RR\1237023NL.docx 31/33 PE692.619v03-00

NL

MINDERHEIDSSTANDPUNT

overeenkomstig artikel 55, lid 4, van het Reglement van het Europees Parlement - 
Jadwiga Wiśniewska, Jorge Buxadé en Margarita de la Pisa

Wij zijn tegen elke vorm van geweld tegen mensen.  Strafbare feiten die verband houden met 
de diverse vormen van geweldpleging worden reeds in nationale wetgeving gereguleerd.
Bescherming tegen geweld is te belangrijk om gebruikt te worden als ideologisch instrument.
Uitbreiding van de lijst van misdrijven met gendergerelateerd geweld is noch formeel noch 
materieel gerechtvaardigd. Het vermeende misdrijf van gendergerelateerd geweld valt niet 
onder artikel 83 VWEU omdat het een strikt ideologische basis heeft. 
Het voorstel om dit vermeende strafbare feit op te nemen in de lijst met vormen van 
criminaliteit van dit artikel is in strijd met de in het primaire recht verankerde gelijkheid van 
mannen en vrouwen.
Het is in strijd met het vermoeden van onschuld, omdat het ertoe leidt dat mannen die 
beschuldigd worden hun onschuld moeten bewijzen. 
Het maakt bepaalde groepen personen bij voorbaat tot slachtoffer van andere groepen 
personen. 
Het schendt de rechten van het kind omdat de voogdij veelal bij de moeder zal belanden, 
zonder dat gekeken wordt welke oplossing het beste is voor het kind.
Het leidt tot een repressief systeem dat gekenmerkt wordt door controle en intimidatie en tot 
instrumentalisering van de rechtelijke macht via de oprichting van speciale rechtbanken. 
Het leidt tot manipulatie van minderjarigen en professionals via onderwijs en scholing en tot 
het ontstaan van vooroordelen ten aanzien van mannen.
Het vormt een schending van de mensenrechten doordat gepoogd wordt praktijken als 
seksuele en reproductieve gezondheid universeel te maken. 
Het maakt op grote schaal gebruik van concepten als “patriarchale structuren” en 
“genderstereotypen” die sociale versnippering versterken en relaties problematiseren.
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