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INFORMATIEVE NOTA
van: het secretariaat-generaal
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nr. vorig doc.: 17098/08 SOC 779
Betreft: Toetsing van de uitvoering door de lidstaten en de EU-instellingen van het 

Actieprogramma van Peking
- Vrouwen en economie: combineren van werk en gezin

= Conclusies van de Raad

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Raad die op 17 december 2008 met 

eenparigheid van stemmen door de Raad (EPSCO) zijn aangenomen.

_________________
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BIJLAGE

CONCLUSIES VAN DE RAAD

over de voortgang van de uitvoering door de lidstaten en de EU-instellingen van het 

Actieprogramma van Peking

VROUWEN EN ECONOMIE:

COMBINEREN VAN WERK EN GEZIN

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

1. MEMOREERT:

a) dat gendergelijkheid een fundamenteel, in het EG-Verdrag verankerd beginsel van de 

Europese Unie en een van de doelstellingen en taken van de Gemeenschap is, en dat het 

integreren van gelijkheid tussen vrouwen en mannen in al haar activiteiten een 

specifieke opdracht voor de Gemeenschap vormt;

b) dat de Europese Raad zich bij de aanneming van het Europees pact voor gender-

gelijkheid op 23 en 24 maart 2006 heeft uitgesproken voor het treffen van maatregelen 

ter bevordering van een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor mannen en 

vrouwen teneinde de demografische problemen te helpen aanpakken;

c) dat de Europese Raad op 8 en 9 maart 2007 een "Europese Alliantie voor het gezin" 

heeft opgericht als podium voor de uitwisseling van standpunten en informatie inzake 

gezinsvriendelijke initiatieven tussen de lidstaten;
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d) dat de lidstaten zich er tijdens de Europese Raad van Barcelona (maart 2002) toe hebben 

geëngageerd om, rekening houdend met de vraag naar kinderopvangfaciliteiten en met 

inachtneming van hun nationale regelingen ter zake, uiterlijk in 2010 te voorzien in 

kinderopvang voor ten minste 90% van de kinderen tussen 3 jaar en de leerplichtige 

leeftijd en voor ten minste 33% van de kinderen onder 3 jaar;

e) dat de lidstaten vastbesloten zijn om, in de context van de Lissabonstrategie (2000), de 

arbeidsparticipatie van vrouwen te doen stijgen tot 60% tegen 2010 en om de 

ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt weg te werken;

f) de resolutie van de Raad betreffende de evenwichtige deelneming van mannen en 

vrouwen aan het beroeps- en gezinsleven (2000), de conclusies van de Raad over 

mannen en gendergelijkheid (2006), de resolutie van de Raad over kansen en problemen 

ten gevolge van de demografische veranderingen in Europa: de bijdrage van ouderen 

aan de economische en sociale ontwikkeling (2007), de conclusies van de Raad over een 

evenwichtige rolverdeling tussen mannen en vrouwen ten behoeve van werkgelegen-

heid, groei en sociale samenhang (2007) en de conclusies van de Raad over vrouwen en 

armoede (2007);

g) Richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986 betreffende de toepassing van 

het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de 

landbouwsector daarbij inbegrepen, en tot bescherming van het moederschap, Richtlijn 

2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot wijzi-

ging van Richtlijn 76/207/EEG van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het 

beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang 

tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de 

arbeidsvoorwaarden, Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de 

tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid 

en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de 

bevalling en tijdens de lactatie, Richtlijn 96/34/EG betreffende de door de UNICE, het 

CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, en Richtlijn 

2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke 

behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking);
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h) de door de sociale partners aangenomen raamovereenkomst betreffende gendergelijk-

heid (Framework of Actions on Gender Equality) (2005);

i) de adviezen1 van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2007 over de 

rol van de sociale partners bij het combineren van beroeps-, gezins- en privéleven en 

over inzetbaarheid en ondernemingszin - rol van het maatschappelijk middenveld, de 

sociale partners en de decentrale overheden rekening houdend met de gender-

problematiek;

j) dat volgens het verslag van de Commissie over de gelijkheid van vrouwen en mannen -

20082 de steun voor het combineren van beroeps- en privéleven moet worden opgevoerd 

en ertoe moet strekken zowel mannen als vrouwen te helpen,

2. OVERWEGENDE hetgeen volgt:

a) naar aanleiding van de vierde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties in 

1995 in Peking heeft de Europese Raad van Madrid (15-16 december 1995) verzocht 

om een jaarlijkse evaluatie van de uitvoering in de lidstaten van het Actieprogramma 

van Peking;

b) de Raad heeft op 2 december 1998 besloten dat de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering 

van het Actieprogramma een voorstel voor een reeks kwantitatieve en kwalitatieve 

indicatoren en ijkpunten omvat;

c) de Raad heeft op 28 november 2000 een reeks kwantitatieve en kwalitatieve indica-

toren3 aangenomen inzake vrouwen en economie: het combineren van werk en gezin, 

met betrekking tot een van de in het Actieprogramma van Peking vermelde gebieden, te 

weten de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de verdeling van de gezinstaken;

  
1 Docs. SOC/271 - CESE 998/2007 en SOC/273 - CESE 1000/2007.
2 Doc. 5710/08.
3 Doc. 13481/00.
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d) de Raad van 2 en 3 juni 2005 heeft de lidstaten en de Commissie verzocht de institu-

tionele regelingen ter bevordering van gendergelijkheid te versterken en een kader tot 

stand te brengen voor de evaluatie van de uitvoering van het Actieprogramma van 

Peking, met het oog op meer samenhang en systematiek bij de voortgangsbewaking, en 

heeft de Commissie verzocht de beoordeling van relevante indicatoren die zijn 

ontwikkeld voor de follow-up van de uitvoering van dat actieprogramma, op te nemen 

in haar jaarverslag voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad.

3. ERAAN HERINNEREND dat de Raad in december 2007 de lidstaten en de Commissie heeft 

verzocht om regelmatig de vorderingen te evalueren op gebieden waarvoor reeds indicatoren 

zijn aangenomen, te beginnen met "vrouwen en besluitvorming" en "combinatie van werk, 

gezin en privéleven"4. Op basis van de in november 2000 tijdens het vorige Franse voorzitter-

schap aangenomen Raadsconclusies over laatstgenoemd onderwerp heeft het Franse 

voorzitterschap een evaluatieverslag5 opgesteld over vrouwen en economie: combineren van 

werk en gezin, waarin de aandacht uitgaat naar de negen eerder aangenomen indicatoren:

1. Aandeel van de vrouwelijke, respectievelijk mannelijke werknemers in het (al dan niet 

betaald) ouderschapsverlof in de zin van Richtlijn 96/34/EG betreffende de door de 

sociale partners gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof in de gehele 

populatie van de ouders in kwestie.

2. Verdeling van het door vrouwelijke, respectievelijk mannelijke werknemers opgenomen 

ouderschapsverlof over het totaal van het ouderschapsverlof.

  
4 Conclusies van de Raad over vrouwen en armoede (doc. 13947/07).
5 Doc. 12577/00.
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3. Aandeel van de (anders dan door familie) opgevangen kinderen in de gehele populatie 

van dezelfde leeftijdsgroep:

– vóór de toetreding tot het niet-verplicht buitenschools stelsel (overdag);

– in het niet-verplicht buitenschools stelsel of een daarmee gelijkgesteld stelsel 

(buiten de tijd in het buitenschools stelsel);

– in het verplicht basisonderwijs (buiten de schooltijd).

4. Het algemeen en geïntegreerd beleid, met name het werkgelegenheidsbeleid, gericht op 

de bevordering van het combineren van werk en gezin.

5. Aandeel van mannen en vrouwen van 75 jaar en ouder die niet meer dagelijks voor 

zichzelf kunnen zorgen en

– in een gespecialiseerde instelling verblijven

– thuishulp ontvangen (anders dan van familie)

– door de familie worden verzorgd

in de gehele populatie ouder dan 75 jaar.

6. Normale openingstijden van de overheidsdiensten (gemeente, post, kinderdagverblijf, 

enz.) op weekdagen en op zaterdag.

7. Normale openingstijden van de winkels op weekdagen en in het weekend.

8. Totale "gebonden" tijd per dag voor iedere samenwonende werkende ouder met één of 

meer kinderen jonger dan 12 jaar of een zorgbehoevende:

– tijd gedurende welke betaalde arbeid wordt verricht,

– tijd voor woon/werkverkeer,

– tijd voor basistaken in het huishouden,

– overige tijd die aan het gezin wordt besteed (opvoeding van en zorg voor kinderen 

en zorgbehoevende volwassenen).
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9. Totale "gebonden" tijd per dag voor iedere alleenwonende werkende ouder met één of 

meer kinderen jonger dan 12 jaar of een zorgbehoevende (zie punt 8).

4. MEMOREERT:

a) dat de lidstaten zich ertoe verbonden hebben om mannen en vrouwen in staat te stellen 

werk en gezin te combineren, zoals bepaald in het Actieprogramma van Peking;

b) dat het combineren van privéleven en werk een prioritair actiegebied in de Routekaart 

voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010) van de Commissie6 is;

5. NEEMT NOTA VAN het door het Franse voorzitterschap van de EU voorgelegde evaluatie-

verslag over het combineren van werk en gezin met het oog op een toekomstig vervolg op het 

Actieprogramma van Peking, waarin wordt geattendeerd op de inspanningen op het gebied 

van gegevensverzameling - die hebben geleid tot verbetering van de informatie waarop de 

indicatoren zijn gebaseerd - maar waarin ook nadrukkelijk melding wordt gemaakt van de 

moeilijkheden die zich blijven voordoen voor sommige indicatoren, die derhalve moeten 

worden vereenvoudigd.

6. HEEFT WAARDERING voor de activiteiten van de Commissie ter bevordering van een 

evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan werk, gezin en privéleven, en in het 

bijzonder voor de publicatie van een mededeling over de verwezenlijking van de doelstel-

lingen van Barcelona inzake kinderopvang.

7. HEEFT WAARDERING voor de door de lidstaten geboekte vooruitgang, met name bij het 

creëren van kinderopvangfaciliteiten.

8. BENADRUKT dat de gelijke deelname van vrouwen en mannen aan werk en gezin een 

vereiste is voor ware gelijkheid tussen mannen en vrouwen en een middel om de demo-

grafische uitdaging het hoofd te bieden.

  
6 Doc. 7034/06.
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9. BENADRUKT dat ondanks de vorderingen bij het stimuleren van een evenwichtige deelname 

van vrouwen en mannen aan werk en gezin, de zorg voor kinderen en hulpbehoevenden toch 

hoofdzakelijk op de vrouwen neerkomt.

10. DOET EEN BEROEP OP DE LIDSTATEN EN DE COMMISSIE:

a) om doeltreffend gebruik te maken van bestaande instrumenten, en met name tijds-

bestedingsonderzoeken, die gebaseerd zijn op vergelijkbare EU-gegevens over de tijd 

die mannen en vrouwen respectievelijk besteden aan betaald werk en zorg voor het 

gezin;

b) om verdere verbetering te brengen in het verzamelen, analyseren en verspreiden van 

accurate, relevante en vergelijkbare Europese gegevens op gebieden zoals ouderschaps-

verlof en zorgbehoevende ouderen, in samenwerking met nationale en Europese bureaus 

voor de statistiek in het kader van bestaande structuren en instrumenten, waarbij ten 

volle gebruik wordt gemaakt van de bevindingen van het Europees Instituut voor 

gendergelijkheid;

c) om de indicatoren 6 en 7 betreffende de openingstijden van de overheidsdiensten en de 

winkels af te schaffen aangezien die zeer sterk uiteenlopen binnen de Europese Unie, en 

om indicator 4 als volgt uit te breiden:

"Indicator 4: De algemene en geïntegreerde beleidsmaatregelen, met name het werk-

gelegenheidsbeleid, gericht op de bevordering van het combineren van werk en gezin 

zowel voor mannen als voor vrouwen (waaronder bijvoorbeeld een beschrijving van de 

beschikbare kinderopvangfaciliteiten, ouderschapsverlofregelingen en flexibele werk-

tijdenregelingen, door bedrijven aan hun werknemers aangeboden diensten, en flexibele 

openingstijden van overheidsdiensten, zoals gemeentediensten, postkantoren, kinder-

dagverblijven, en van winkels)".
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11. VERZOEKT de lidstaten om passende maatregelen ten behoeve van het combineren van 

werk, gezin en privéleven te treffen, en daartoe:

a) meer inspanningen te doen om, volgens hun nationaal beleid en competenties en 

rekening houdend met de behoefte van gezinnen aan keuzes en mogelijkheden, de 

Barcelonadoelstellingen van 2002 betreffende kinderopvang te verwezenlijken, en 

daarbij de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de goede kwaliteit van de 

kinderopvang te waarborgen, met optimale gebruikmaking van de mogelijkheden van 

de structuurfondsen;

b) sneller vooruitgang te boeken met het voorzien in de behoeften van gezinnen die de 

zorg voor hulpbehoevenden op zich moeten nemen;

c) de vereiste maatregelen te blijven nemen om mannen ertoe aan te zetten op gelijke voet 

met vrouwen huishoudelijke en gezinstaken op zich te nemen;

d) maatregelen te propageren om genderstereotypen uit te roeien en zodoende verandering 

te brengen in de representatie van de rollen van mannen en vrouwen in werk, gezin en 

privéleven;

e) bedrijven aan te moedigen om gezinsvriendelijke maatregelen te nemen en om er in hun 

werktijdenregelingen rekening mee te houden dat werk en gezin gecombineerd moeten 

kunnen worden;

f) in gezinsverlofregelingen gendergelijkheid en de implicaties van deeltijdwerk voor 

mannen respectievelijk vrouwen in overweging te nemen, om eventuele negatieve 

effecten daarvan op onder meer de werkgelegenheid voor vrouwen te vermijden.

12. DOET EEN BEROEP OP de lidstaten om bij het toepassen van de gemeenschappelijke 

beginselen van flexizekerheid in het kader van de Lissabonstrategie rekening te houden met 

de implicaties daarvan voor gendergelijkheid, het combineren van werk, gezin en privéleven, 

en de levensloopbenadering.
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13. ROEPT DE EUROPESE COMMISSIE OP

a) om ondersteuning te blijven verlenen voor de verwezenlijking van de Barcelona-

doelstellingen inzake soorten kinderopvang en de ontwikkeling van zorgstructuren voor 

zorgbehoevenden, mede door benutting van de structuurfondsen;

b) om de uitwisseling tussen de lidstaten te bevorderen van kennis over vernieuwende 

praktijken om het combineren van werk, gezin en privéleven te vergemakkelijken, 

bijvoorbeeld middels het in 2008 gelanceerde programma voor de uitwisseling van 

goede praktijken inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen, de Groep op hoog 

niveau gendermainstreaming in de structuurfondsen, of middels de Europese Alliantie 

voor het gezin;

c) om te zorgen voor daadwerkelijke implementatie van het bestaande communautaire 

rechtskader inzake alle aspecten van het combineren van werk, gezin en privéleven, en 

om de bestaande maatregelen te evalueren, vooral ten aanzien van de gevolgen daarvan 

voor de arbeidsmarktparticipatie, en met het oog op de eventuele noodzaak tot 

verbetering daarvan.

14. IS VERHEUGD OVER de toezegging van de sociale partners om de bestaande regelgeving 

betreffende het combineren van werk, gezin en privéleven voor vrouwen en mannen aan te 

passen en moedigt de sociale partners en de bij de sociale dialoog betrokken instanties op alle 

niveaus aan om vraagstukken in verband met de gelijkheid van man en vrouw en het combi-

neren van werk, gezin en privéleven in de dynamiek van de sociale dialoog in te brengen.

15. MOEDIGT de lidstaten en de Commissie aan om met deelneming van het Europees Instituut 

voor Gendergelijkheid onderzoek en analyses te verrichten naar de gevolgen van de maat-

regelen die zijn genomen om het combineren van werk, gezin en privéleven gemakkelijker te 

maken.

16. STEUNT de lopende evaluatie van de andere indicatoren die reeds definitief zijn vastgesteld 

in het verlengde van het Actieprogramma van Peking.

___________________


