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Gendergelijkheid is een grondrecht dat in het Europees recht een bevoorrechte status geniet.
Als zodanig heeft het Verdrag van Amsterdam het opheffen van ongelijkheden en het 
bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij al hun activiteiten (artikelen 2 en 3 
EU) expliciet tot taak en doelstelling van de EU benoemd, en daardoor moeten de lidstaten en 
alle Europese instellingen actie op dit gebied ondernemen.

Echter, zoals blijkt uit het verschil van 28,4 procentpunt in de netto arbeidsdeelname tussen 
mannen en vrouwen voor de EU27 in het jaar 20071, is de genderongelijkheid op de 
arbeidsmarkt nog steeds een structureel probleem dat moet worden aangepakt. En dit 
aanpakken is van het grootste belang, niet alleen om de voor de hand liggende reden dat 
gelijkheid een grondrecht is, maar ook omdat de Europese Raad van Lissabon in maart 2000 
de Europese Unie de doelstelling oplegde om de netto arbeidsdeelname van vrouwen te 
verhogen naar meer dan 60% in 2010.

Bovendien, zoals uit de cijfers voor de loonkloof blijkt (gemiddeld 15% verschil tussen het 
loon van mannen en vrouwen in de hele EU) moet de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
worden overbrugd, niet alleen voor wat betreft de netto arbeidsdeelname, maar ook voor de 
kwaliteit van de werkgelegenheid. Uit het verslag van de International Trade Union 
Confederation van 2008, The Global Gender Pay Gap, blijkt dat een hogere opleiding van 
vrouwen niet noodzakelijkerwijs leidt tot een kleinere loonkloof, en in sommige gevallen 
wordt de kloof juist groter naarmate het onderwijsniveau stijgt.

Aan de andere kant laten ervaring en onderzoek zien dat het aantal geschillen en klachten over 
gendergelijkheid vrij laag is in verhouding tot bestaande ongelijkheden. Als gevolg van 
onvoldoende informatie en ondersteuning in een sociaal-economische context die nog steeds 
het beeld bevordert van vrouwen als vervangbare werknemers, zijn vrouwen terughoudend 
om hun rechten op te eisen.

Herziening van de richtlijn uit 1976 betreffende gelijke behandeling in het arbeidsproces

De inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam was het moment om de richtlijn uit 
1976 betreffende de gelijke behandeling in het arbeidsproces te herzien in het licht van de 
jurisprudentie die was opgebouwd door het Europees Hof van Justitie en dat van de nieuwe 
sociale realiteit.

De hieruit voortvloeiende Richtlijn 2002/73/EG, beïnvloed door het vaststellen van 
vergelijkbare wetgeving op het gebied van anti-discriminatie (Richtlijnen 2000/78/EG en 
2000/48/EG), werd gezamenlijk vastgesteld door het Parlement en de Raad. De Commissie 
FEMM was een belangrijke speler bij deze herziening en nam het initiatief voor veel van de 
nieuwe elementen die van deze richtlijn een belangrijke mijlpaal maakten in de strijd voor 
gendergelijkheid.

De herziene richtlijn wijzigde de vorige wetgeving aanzienlijk door de volgende elementen op 
te nemen:

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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- Introduceren van de definities van directe en indirecte discriminatie en invoegen van de 
begrippen intimidatie en seksuele intimidatie in een wettelijk bindende tekst.

- Lidstaten verplichten om maatregelen te nemen teneinde ondernemingen te mobiliseren 
actie te ondernemen om discriminerend gedrag op grond van geslacht te voorkomen, met 
een speciale nadruk op het bestrijden van intimidatie en seksuele intimidatie.

- Lidstaten stimuleren om gender mainstreaming actief uit te voeren bij het ontwerpen en 
uitvoeren van wetten.

- Lidstaten verplichten om nationale overheidsorganen in te stellen teneinde de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen ('Gelijkheidsorganen').

- Bewaken van het recht op terugkeer na zwangerschapsverlof van vrouwen en mannen en, 
in lidstaten waar deze rechten worden erkend, het recht op ouderschaps- en adoptieverlof.

- Lidstaten verplichten om maatregelen te nemen teneinde de sociale dialoog aan te 
moedigen.

- Uitbreiden van de rol van ngo's bij het bevorderen van gelijkheid.
- Lidstaten verplichten om het vaststellen van gelijkheidsplannen door bedrijven te 

stimuleren.
- Lidstaten verplichten om vast te stellen welke sancties gelden voor overtredingen van de 

ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en om maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden toegepast. De sancties, die ook 
betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer kunnen omvatten, moeten afschrikken 
en doeltreffend en evenredig zijn.

Tenuitvoerlegging van de richtlijn uit 2002 betreffende gelijke behandeling in het 
arbeidsproces

Zoals bepaald in artikel 2 van de richtlijn, doen de lidstaten de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 5 oktober 2005 aan Richtlijn 
2002/73/EG te voldoen, of zorgen zij er uiterlijk op die datum voor dat de sociale partners bij 
overeenkomst de vereiste bepalingen invoeren. De lidstaten nemen alle noodzakelijke 
maatregelen om te allen tijde de door deze richtlijn voorgeschreven resultaten te kunnen 
waarborgen en zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Verder verstrekken de 
lidstaten binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn de Commissie alle 
dienstige gegevens om haar in staat te stellen het Europees Parlement en de Raad een verslag 
over de toepassing van deze richtlijn voor te leggen.

Nadat dit verslag is voorgelegd, is het van essentieel belang om te beoordelen hoe de lidstaten 
specifieke instrumenten hebben vastgesteld om de richtlijn uit te voeren, in het bijzonder met 
betrekking tot:

- de uitgebreide omzetting van de begrippen 'directe discriminatie', indirecte discriminatie', 
'intimidatie' of 'seksuele intimidatie';

- de omvang van de richtlijn, met het oog op de opname van ambtenaren en zelfstandigen;
- het creëren van onafhankelijke nationale overheidsorganen met toereikende bevoegdheden 

en middelen voor het bevorderen en bewaken van gelijke behandeling zonder 
discriminatie op basis van geslacht;

- de beschikbaarheid van juridische procedures;
- de sancties die voorzien in een afschrikwekkende en evenredige vergoeding voor 
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slachtoffers, wat betekent dat er geen vooraf vastgestelde plafonds zijn ingesteld;
- het recht van organisaties om juridische procedures aan te spannen namens of ter 

ondersteuning van slachtoffers;
- de verplichting van de regering om systematische strategieën tegen discriminatie te 

ontwikkelen met daarin preventieve maatregelen;
- maatregelen krachtens artikel 2, lid 8 teneinde een volledige gelijkheidspraktijk tussen 

mannen en vrouwen te waarborgen (d.w.z. positieve acties);
- het vaststellen van bewakingsprocedures om de werkplaatspraktijk te observeren met 

betrekking tot het verminderen van discriminatie op grond van geslacht in het 
arbeidsproces;

- de zorgvuldige uitvoering van methoden voor het stimuleren van werkgevers om 
regelmatig informatie te verstrekken over de gelijke behandeling van vrouwen en mannen;

- de verduidelijking en omvang van de uitsluiting op grond van een geslachtsspecifiek 
kenmerk;

- de raadpleging en dialoog met de sociale partners en maatschappij met gerechtvaardigd 
belang in het bijdragen aan de strijd tegen discriminatie op grond van geslacht.

Door het vaststellen van Richtlijn 2002/73 heeft de Europese Unie zich voorzien van een 
doeltreffend middel om de nationale wetgeving over gelijke behandeling in het arbeidsproces 
uit te breiden, maar een trage of kwalitatief slechte tenuitvoerlegging brengt de uitvoering van 
de strategie van Lissabon in gevaar, evenals de mogelijkheid om het volledige potentieel van 
de sociale en economische capaciteit van de EU te ontwikkelen.

Toepassing en omzetting van Richtlijn 2002/73/EG en de door de Commissie gevolgde 
procedures:

Tot dusverre heeft alleen Spanje Richtlijn 2002/73/EG juist omgezet.

1) Procedures voor niet-mededeling:

Aan het eind van de uiterste datum voor het omzetten van Richtlijn 2002/73/EG hadden negen 
lidstaten de maatregelen om de richtlijn om te zetten, niet medegedeeld. Daarop heeft de 
Commissie niet-nakomingsprocedures gestart tegen al deze lidstaten.

In mei 2008 zijn er nog steeds openstaande procedures tegen Luxemburg en België. Een 
recent arrest van het Hof van Justitie (6.03.08) bevestigt dat Luxemburg niet aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan.

België heeft de richtlijn onvolledig uitgevoerd omdat sommige regelingen op regionaal niveau 
nog steeds ontbreken.

2) Procedures voor non-conformiteit:

Als gevolg van de gecompliceerdheid en nieuwheid van de bepalingen van de richtlijn, heeft 
de Commissie een groot aantal problemen aangetroffen bij het omzetten van Richtlijn 
2002/73/EG. De Commissie heeft dan ook ingebrekestellingen gestuurd aan 22 lidstaten, 
hoewel naar verwachting een groot aantal klachten wordt afgesloten na de dialoog tussen de 
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Commissie en de lidstaten.
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