
RICHTLIJN 2004/113/EG VAN DE RAAD

van 13 december 2004

houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de
toegang tot en het aanbod van goederen en diensten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 13, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (2),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie is de Unie gegrondvest op de beginselen
van vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechts-
staat, welke beginselen de lidstaten gemeen hebben, en
eerbiedigt de Unie de grondrechten zoals die worden
gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden en zoals zij uit de gemeenschappelijke constituti-
onele tradities van de lidstaten voortvloeien, als algemene
beginselen van het Gemeenschapsrecht.

(2) Gelijkheid voor de wet en bescherming tegen discrimina-
tie is een universeel recht dat wordt erkend door de
Universele Verklaring van de rechten van de mens, het
VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
discriminatie van vrouwen, het Internationaal Verdrag
inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscri-
minatie, de Verdragen van de Verenigde Naties inzake
burgerrechten en politieke rechten, respectievelijk inzake
economische, sociale en culturele rechten en door het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van

de mens en de fundamentele vrijheden, die door alle
lidstaten zijn ondertekend.

(3) Belangrijk is dat bij het verbod op discriminatie andere
fundamentele rechten en vrijheden worden geëerbiedigd,
waaronder de bescherming van het privé- en gezinsleven
en transacties in die context, en de godsdienstvrijheid.

(4) Gelijkheid van mannen en vrouwen is een fundamenteel
beginsel van de Europese Unie. Krachtens de artikelen 21
en 23 van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie is elke discriminatie op grond van geslacht
verboden en moet de gelijkheid van mannen en vrouwen
op alle gebieden worden gewaarborgd.

(5) Artikel 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap bepaalt dat het bevorderen van de gelijk-
heid van mannen en vrouwen een van de hoofdtaken van
de Gemeenschap is. Evenzo legt artikel 3, lid 2, van het
Verdrag de Gemeenschap de verplichting op om er bij elk
optreden naar te streven de ongelijkheden tussen mannen
en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en
vrouwen actief te bevorderen.

(6) De Commissie heeft in haar mededeling over de agenda
voor het sociaal beleid aangekondigd van plan te zijn een
richtlijn over seksediscriminatie buiten de arbeidsmarkt
voor te stellen. Het voorstel strookt volledig met Beschik-
king 2001/51/EG van de Raad van 20 december 2000
betreffende het programma in verband met de com-
munautaire strategie inzake de gelĳkheid van mannen
en vrouwen (2001-2005) (4), die alle communautaire be-
leidsmaatregelen bestrijkt en de bevordering van de ge-
lijkheid van mannen en vrouwen beoogt door de aanpas-
sing van deze beleidsmaatregelen en de uitvoering van
praktische maatregelen om de situatie van mannen en
vrouwen in de samenleving te verbeteren.

(7) De Europese Raad heeft op 7 en 9 december 2000 in
Nice de Commissie verzocht om de rechten op het ge-
bied van de gelijkheid te versterken door een voorstel
voor een richtlijn aan te nemen ter bevordering van de
gelijkheid van mannen en vrouwen op andere gebieden
dan arbeid en beroep.
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(8) De Gemeenschap heeft een reeks juridische instrumenten
goedgekeurd om seksediscriminatie op de arbeidsmarkt
te voorkomen en te bestrijden. Deze instrumenten heb-
ben het nut aangetoond van wetgeving in de strijd tegen
discriminatie.

(9) Discriminatie op grond van geslacht, waaronder intimi-
datie en seksuele intimidatie, komen ook op gebieden
buiten de arbeidsmarkt voor. Deze discriminatie kan
even nadelig zijn en een hinderpaal vormen voor de
volledige en succesvolle integratie van mannen en vrou-
wen in het economische en sociale leven.

(10) De problemen zijn vooral duidelijk op het gebied van
goederen en diensten. Discriminatie op grond van ge-
slacht moet daarom op dit gebied worden voorkomen
en uitgebannen. Naar het voorbeeld van Richtlijn
2000/43/EG van de Raad houdende toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht
ras of etnische afstamming (1) kan deze doelstelling beter
met behulp van communautaire wetgeving worden ver-
wezenlijkt.

(11) Deze wetgeving moet discriminatie op grond van ge-
slacht bij de toegang tot en het aanbod van goederen
en diensten verbieden. Onder goederen wordt verstaan
goederen in de zin van de bepalingen betreffende het
vrije verkeer van goederen van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap. Onder diensten wordt
verstaan diensten in de zin van artikel 50 van dat Ver-
drag.

(12) Ter voorkoming van discriminatie op grond van geslacht
is deze richtlijn zowel op directe als op indirecte discri-
minatie van toepassing. Van directe discriminatie is
slechts sprake indien iemand op grond van geslacht min-
der gunstig wordt behandeld dan een ander in een ver-
gelijkbare situatie. Verschillen tussen mannen en vrouwen
bij de levering van diensten op het gebied van de ge-
zondheidszorg die op fysieke verschillen tussen man en
vrouw terug te voeren zijn, houden bij voorbeeld geen
verband met vergelijkbare situaties en vormen derhalve
geen discriminatie.

(13) Het verbod op discriminatie moet gelden voor personen
die goederen en diensten aanbieden die publiekelijk be-
schikbaar zijn en buiten de privé- en de gezinssfeer wor-
den aangeboden, alsmede op de in die context verrichte
transacties. Het is niet van toepassing op media- of re-
clame-inhoud, noch op openbaar of particulier onderwijs.

(14) Eenieder beschikt over contractvrijheid, met inbegrip van
de vrije keuze van een contractant voor een transactie.

Een persoon die een goed of een dienst levert, kan een
aantal subjectieve redenen hebben voor de keuze van zijn
of haar contractant. Voorzover de keuze voor de con-
tractant niet gebaseerd is op de sekse van die persoon,
doet deze richtlijn geen afbreuk aan de vrije keuze van
een contractant.

(15) Er zijn reeds wetsinstrumenten die het beginsel van ge-
lijke behandeling van mannen en vrouwen op dat terrein
toepassen. Deze richtlijn is daarom niet van toepassing
op aangelegenheden van arbeid en beroep. Deze richtlijn
is tevens niet van toepassing op door zelfstandigen ver-
richte arbeid voor zover die onder de bestaande wets-
instrumenten vallen. Deze richtlijn is slechts van toepas-
sing op verzekeringen en pensioenen die berusten op een
particuliere, vrijwillige en los van de arbeidsbetrekking
staande grondslag.

(16) Verschillen in behandeling zijn alleen aanvaardbaar in-
dien zij gerechtvaardigd worden door een legitiem doel.
Een legitiem doel kan bijvoorbeeld de bescherming van
slachtoffers van seksegerelateerd geweld (opvanghuizen
voor personen van hetzelfde geslacht), redenen van per-
soonlijke levenssfeer en zedelijkheid (het bieden van on-
derdak in iemands eigen woning), bevordering van de
gelijkheid of van de belangen van mannen en vrouwen
(vrijwillige organisaties voor personen van hetzelfde ge-
slacht), vrijheid van vereniging (lidmaatschap van particu-
liere clubs met leden van hetzelfde geslacht) of het orga-
niseren van sportactiviteiten (sportevenementen voor per-
sonen van hetzelfde geslacht) zijn. Iedere beperking moet
evenwel passend en noodzakelijk zijn volgens de in de
rechtspraak van het Europese Hof van Justitie vastgelegde
criteria.

(17) Het beginsel van gelijke behandeling in de toegang tot
goederen en diensten vereist niet dat faciliteiten steeds op
gedeelde basis aan mannen en vrouwen moeten worden
aangeboden, als ze maar niet op een gunstiger basis aan
leden van één geslacht worden aangeboden.

(18) Het gebruik van seksegerelateerde actuariële factoren is
wijdverspreid bij het verlenen van verzekeringsdiensten
en aanverwante financiële diensten. Om de gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen te waarborgen mag het
gebruik van seksegerelateerde actuariële factoren niet re-
sulteren in verschillen tussen de premies en uitkeringen
van individuele personen. Om een plotse herordening
van de markt te voorkomen mag deze regel uitsluitend
gelden voor nieuwe contracten die na de omzettingsda-
tum van deze richtlijn worden gesloten.
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(19) Sommige risicocategorieën kunnen per sekse verschillen.
In sommige gevallen is sekse een, maar niet noodzakelijk
de enige, bepalende factor in de beoordeling van het te
verzekeren risico. Voor overeenkomsten ter verzekering
van een dergelijk risico kunnen de lidstaten besluiten
uitzonderingen op de regel van sekseneutrale premies
en uitkeringen toe te staan, mits zij ervoor kunnen zor-
gen dat de onderliggende actuariële statistische gegevens
waarop de berekeningen gebaseerd zijn, betrouwbaar
zijn, regelmatig geactualiseerd worden en voor het pu-
bliek beschikbaar zijn. Uitzonderingen zijn alleen moge-
lijk voor zover de regel van sekseneutraliteit nog niet in
de nationale wetgeving wordt toegepast. Vijf jaar na de
omzetting moeten de lidstaten nagaan of deze uitzonde-
ringen nog steeds gerechtvaardigd zijn in het licht van de
meest recente actuariële en statistische gegevens en een
verslag dat de Commissie drie jaar na de datum van
omzetting van deze richtlijn zal opstellen.

(20) Het ongunstiger behandelen van vrouwen wegens zwan-
gerschap of moederschap moet worden beschouwd als
een vorm van directe discriminatie op grond van geslacht
en moet daarom worden verboden in verzekeringsdien-
sten en aanverwante financiële diensten. De kosten in
verband met zwangerschaps- en moederschapsrisico's
mogen derhalve niet aan de leden van één geslacht wor-
den toegerekend.

(21) Personen die op grond van geslacht zijn gediscrimineerd,
dienen over adequate mogelijkheden voor rechtsbescher-
ming te beschikken. Teneinde een hoger beschermings-
niveau te verschaffen, dienen ook verenigingen, organisa-
ties en andere rechtspersonen de bevoegdheid te krijgen
om, als de lidstaten daartoe besluiten, namens of ten
behoeve van slachtoffers in een procedure het recht
van verweer uit te oefenen, onverminderd de nationale
procedureregels betreffende vertegenwoordiging en verde-
diging in rechte.

(22) De regels voor de bewijslast moeten worden aangepast
zodra er kennelijke discriminatie bestaat; in de gevallen
waarin een dergelijke situatie ook inderdaad blijkt te be-
staan, vergt de feitelijke toepassing van het beginsel van
gelijke behandeling dat de bewijslast bij de verweerder
wordt gelegd.

(23) De effectieve uitvoering van het beginsel van gelijke be-
handeling vereist een adequate gerechtelijke bescherming
tegen represailles.

(24) Met het oog op de bevordering van het beginsel van
gelijke behandeling moeten de lidstaten de dialoog aan-
moedigen met belanghebbenden die overeenkomstig de
nationale wetgeving en praktijk een rechtmatig belang
hebben bij te dragen tot de bestrijding van discriminatie
op grond van geslacht bij de toegang tot goederen en
diensten.

(25) De bescherming tegen discriminatie op grond van ge-
slacht moet worden versterkt door de aanwezigheid in
elke lidstaat van een orgaan of meer organen die bevoegd
zijn de betrokken problemen te analyseren, mogelijke
oplossingen te zoeken en concrete bijstand aan de slacht-
offers te verlenen. Dit orgaan of deze organen mogen
dezelfde zijn als de instanties die op nationaal vlak ver-
antwoordelijk zijn voor de verdediging van de mensen-
rechten of de bescherming van de rechten van het indi-
vidu, of die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van
het beginsel van gelijke behandeling.

(26) Deze richtlijn stelt minimumvereisten vast en laat de lid-
staten daarmee de keuze gunstiger bepalingen aan te
nemen of te handhaven. De uitvoering van deze richtlijn
mag niet als rechtvaardiging dienen voor enigerlei achter-
uitgang ten opzichte van de in de lidstaten reeds be-
staande situatie.

(27) De lidstaten dienen voor inbreuken op de uit deze richt-
lijn voortvloeiende verplichtingen doeltreffende, evenre-
dige en afschrikkende sancties vaststellen.

(28) Aangezien de doelstellingen van het overwogen optreden,
namelijk een gemeenschappelijk hoog niveau van be-
scherming tegen discriminatie in alle lidstaten waarbor-
gen, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden
verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de ge-
volgen van het optreden beter door de Gemeenschap
kunnen worden verwezenlijkt met behulp van een ge-
meenschappelijk wettelijk kader, mag de Gemeenschap
maatregelen nemen overeenkomstig het subsidiariteitsbe-
ginsel, zoals bepaald in artikel 5 van het Verdrag. Over-
eenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredig-
heidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(29) Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel Ak-
koord „Beter wetgeven” (1) spoort de Raad de lidstaten
ertoe aan voor zichzelf en in het belang van de Gemeen-
schap hun eigen tabellen op te stellen, die voorzover
mogelijk, het verband weergeven tussen de richtlijn en
de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken,

NL21.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 373/39

(1) PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.



HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Doel

Deze richtlijn heeft tot doel een kader te creëren voor de bestrij-
ding van discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot
en het aanbod van goederen en diensten, zodat in de lidstaten
het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen
toegepast kan worden.

Artikel 2

Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) „directe discriminatie”: wanneer iemand op grond van ge-
slacht ongunstiger wordt behandeld dan een ander in een
vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld;

b) „indirecte discriminatie”: wanneer een ogenschijnlijk neutrale
bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald
geslacht in vergelijking met personen van het andere geslacht
bijzonder benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of handel-
wijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel
en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en
noodzakelijk zijn;

c) „intimidatie”: wanneer er sprake is van ongewenst gedrag dat
verband houdt met het geslacht van een persoon en tot doel
of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt
aangetast, en dat er een bedreigende, vijandige, beledigende,
vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd;

d) „seksuele intimidatie”: wanneer zich ongewenst verbaal, non-
verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie voor-
doet met als doel of gevolg dat de waardigheid van een
persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer er een
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwet-
sende situatie wordt gecreëerd.

Artikel 3

Werkingssfeer

1. Binnen de grenzen van de aan de Gemeenschap verleende
bevoegdheden is deze richtlijn van toepassing op alle personen

die goederen of diensten aanbieden die zonder onderscheid des
persoons publiekelijk beschikbaar zijn met betrekking tot zowel
de overheidssector als de particuliere sector, met inbegrip van
overheidsinstanties en die buiten de privé- en de gezinssfeer
worden aangeboden, alsmede op de in die context verrichte
transacties.

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de vrije keuze van
contractant voorzover die keuze niet gebaseerd is op het ge-
slacht van de betrokken contractant.

3. Deze richtlijn is niet van toepassing op media- en reclame-
inhoud, noch op het onderwijs.

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op aangelegenheden
in verband met arbeid en beroep en ook niet op aangelegen-
heden in verband met arbeid als zelfstandige, voorzover die
aangelegenheden onder andere communautaire wetgevingsbe-
sluiten vallen.

Artikel 4

Het beginsel van gelijke behandeling

1. Voor de toepassing van deze richtlijn houdt het beginsel
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in dat

a) directe discriminatie op grond van geslacht, inclusief de on-
gunstigere behandeling van vrouwen wegens zwangerschap
en moederschap, verboden is;

b) indirecte discriminatie op grond van geslacht verboden is.

2. Deze richtlijn laat gunstiger bepalingen inzake de bescher-
ming van vrouwen in verband met zwangerschap en moeder-
schap onverlet.

3. Intimidatie en seksuele intimidatie in de zin van deze
richtlijn worden beschouwd als discriminatie op grond van ge-
slacht en zijn derhalve verboden. Het feit dat een persoon zulk
gedrag afwijst of lijdzaam ondergaat, mag niet ten grondslag
liggen aan een beslissing die die persoon treft.

4. Een opdracht tot directe of indirecte discriminatie op
grond van geslacht wordt beschouwd als discriminatie in de
zin van deze richtlijn.

5. Deze richtlijn vormt geen beletsel voor verschillen in be-
handeling indien de levering van de goederen en diensten aan,
uitsluitend of hoofdzakelijk, leden van een bepaald geslacht
door een legitiem doel wordt gerechtvaardigd en de middelen
voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.
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Artikel 5

Actuariële factoren

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, in alle nieuwe contracten
die na 21 december 2007 worden gesloten, het gebruik van
sekse als een factor bij de berekening van premies en uitkerin-
gen in het kader van verzekeringsdiensten en aanverwante fi-
nanciële diensten niet resulteert in verschillen in de premies en
uitkeringen van individuele personen.

2. Niettegenstaande lid 1, kunnen de lidstaten vóór 21 de-
cember 2007 besluiten proportionele verschillen in premies en
uitkeringen voor individuele personen toe te staan in de ge-
vallen waarin sekse een bepalende factor is bij de beoordeling
van het risico op basis van relevante en nauwkeurige actuariële
en statistische gegevens. De betrokken lidstaten stellen de Com-
missie van hun besluit in kennis, en zorgen ervoor dat nauw-
keurige gegevens die relevant zijn voor het gebruik van sekse als
een bepalende actuariële factor worden verzameld en bekendge-
maakt, en regelmatig worden geactualiseerd. Deze lidstaten toet-
sen hun besluit vijf jaar na 21 december 2007 en houden
daarbij rekening met het in artikel 15 genoemde verslag van
de Commissie. Zij doen het resultaat van de toetsing aan de
Commissie toekomen.

3. Kosten die verband houden met zwangerschap en moeder-
schap, mogen in geen geval tot verschillen in premies en uit-
keringen voor individuele personen leiden.

De lidstaten kunnen de uitvoering van de maatregelen die nood-
zakelijk zijn om aan dit lid te voldoen uitstellen tot uiterlijk
twee jaar na 21 december 2007. De betrokken lidstaten moeten
de Commissie in dat geval onmiddellijk daarvan in kennis stel-
len.

Artikel 6

Positieve actie

Het beginsel van gelijke behandeling belet niet dat een lidstaat,
om volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de prak-
tijk te waarborgen, specifieke maatregelen handhaaft of aan-
neemt om de nadelen verband houdende met geslacht te voor-
komen of te compenseren.

Artikel 7

Minimumeisen

1. De lidstaten mogen bepalingen vaststellen of handhaven
die voor de bescherming van het beginsel van gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen gunstiger zijn dan die van deze
richtlijn.

2. De uitvoering van deze richtlijn vormt onder geen beding
een reden voor de verlaging van het in de lidstaten reeds be-
staande niveau van bescherming tegen discriminatie op de door
de richtlijn bestreken terreinen.

HOOFDSTUK II

RECHTSMIDDELEN EN RECHTSHANDHAVING

Artikel 8

Verdediging van rechten

1. De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder die zich door niet-
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling benadeeld
acht, toegang krijgt tot gerechtelijke en/of administratieve pro-
cedures en, wanneer zij zulks passend achten, ook tot bemidde-
lingsprocedures, voor de naleving van de uit deze richtlijn
voortvloeiende verplichtingen, zelfs na beëindiging van de ver-
houding waarin deze persoon zou zijn gediscrimineerd.

2. De lidstaten nemen in hun interne rechtsorde de nodige
maatregelen op om te zorgen voor reële en effectieve compen-
satie en reparatie, naargelang zij bepalen, van de schade geleden
door een persoon als gevolg van discriminatie in de zin van
deze richtlijn, op een wijze die afschrikkend is en evenredig aan
de geleden schade. Deze compensatie of reparatie mag niet
worden beperkt door vooraf een maximumbedrag vast te stel-
len.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat verenigingen, organisaties
of andere rechtspersonen die er, overeenkomstig de in de na-
tionale wetgeving vastgestelde criteria, een rechtmatig belang bij
hebben dat deze richtlijn wordt nageleefd, namens of ter on-
dersteuning van de klager of klaagster met zijn, c.q. haar toe-
stemming met het oog op de naleving van de uit deze richtlijn
voortvloeiende verplichtingen, gerechtelijke en/of administra-
tieve procedures kunnen aanspannen.

4. De leden 1 en 3 laten de nationale regels betreffende de
termijnen voor de instelling van een rechtsvordering aangaande
het beginsel van gelijke behandeling onverlet.

Artikel 9

Bewijslast

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig hun nationale rechts-
stelsels, de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat, wan-
neer personen die zich door niet-toepassing te hunnen aanzien
van het beginsel van gelijke behandeling benadeeld achten, voor
de rechter of een andere bevoegde instantie feiten aanvoeren die
directe of indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden, de
verweerder dient te bewijzen dat het beginsel van gelijke be-
handeling niet werd geschonden.
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2. Lid 1 belet de lidstaten niet bewijsregels in te voeren die
gunstiger zijn voor de eiser.

3. Lid 1 is niet van toepassing op strafprocedures.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn tevens van toepassing op alle
procedures overeenkomstig artikel 8, lid 3.

5. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te passen in zaken
waarin het aan de rechter of een andere bevoegde instantie is
om de feiten te onderzoeken.

Artikel 10

Bescherming tegen represailles

De lidstaten nemen in hun nationale wetgeving de nodige maat-
regelen op om personen te beschermen tegen een nadelige be-
handeling of nadelige gevolgen als reactie op een klacht of op
een procedure gericht op het doen naleven van het beginsel van
gelijke behandeling.

Artikel 11

Dialoog met belanghebbenden

Met het oog op het bevorderen van het beginsel van gelijke
behandeling, stimuleren de lidstaten de dialoog met belangheb-
benden die overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk
een rechtmatig belang hebben bij te dragen tot de bestrijding
van discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot en de
levering van goederen en diensten.

HOOFDSTUK III

ORGANEN VOOR DE BEVORDERING VAN GELIJKE BEHANDE-
LING

Artikel 12

1. De lidstaten wijzen een orgaan of organen aan voor de
bevordering, analyse, monitoring en ondersteuning van de ge-
lijke behandeling van alle personen zonder discriminatie op
grond van geslacht, en treffen de nodige voorzieningen daar-
voor. Deze organen kunnen deel uitmaken van instanties die op
nationaal vlak verantwoordelijk zijn voor de verdediging van de
mensenrechten of de bescherming van de rechten van het in-
dividu, of voor de uitvoering van het beginsel van gelijke be-
handeling.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 1 bedoelde orga-
nen onder meer bevoegd zijn om:

a) onverminderd de rechten van slachtoffers en van de in arti-
kel 8, lid 3, bedoelde verenigingen, organisaties of andere
rechtspersonen, onafhankelijke bijstand te verlenen aan

slachtoffers van discriminatie bij de afwikkeling van hun
klachten betreffende discriminatie;

b) onafhankelijk onderzoeken over discriminatie te verrichten;

c) onafhankelijke verslagen te publiceren en aanbevelingen te
doen over elk onderwerp dat met dergelijke discriminatie
verband houdt.

HOOFDSTUK IV

SLOTBEPALINGEN

Artikel 13

Naleving van de richtlijn

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat het beginsel van gelijke behandeling wordt nageleefd bij de
toegang tot en de levering van goederen en diensten binnen de
werkingssfeer van deze richtlijn, en met name dat:

a) alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die met het
beginsel van gelijke behandeling in strijd zijn, worden afge-
schaft;

b) alle met het beginsel van gelijke behandeling in strijd zijnde
bepalingen in contracten of overeenkomsten, interne regle-
menten van ondernemingen en regels die gelden voor ver-
enigingen met of zonder winstoogmerk, nietig worden of
kunnen worden verklaard of worden gewijzigd.

Artikel 14

Sancties

De lidstaten bepalen welke sancties gelden voor overtredingen
van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde nationale
bepalingen en nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat deze sancties worden toegepast. De sancties, die
ook het betalen van schadevergoeding aan het slachtoffer kun-
nen omvatten, moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend
zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 21 december
2007 datum in kennis van die bepalingen en stellen haar on-
verwijld in kennis van eventuele latere wijzigingen daarop.

Artikel 15

Verspreiding van informatie

De lidstaten dragen er zorg voor dat binnen hun grondgebied
alle betrokkenen via alle passende middelen adequate informatie
krijgen over de uit hoofde van deze richtlijn vastgestelde bepa-
lingen tezamen met de reeds van kracht zijnde relevante bepa-
lingen.

NLL 373/42 Publicatieblad van de Europese Unie 21.12.2004



Artikel 16

Verslagen

1. Uiterlijk op 21 december 2009 en daarna om de vijf jaar
delen de lidstaten de Commissie alle beschikbare informatie
over de toepassing van deze richtlijn mee.

De Commissie stelt een beknopt verslag op dat een evaluatie
omvat van de praktijken in de lidstaten met betrekking tot
artikel 4 inzake het gebruik van sekse als een factor bij de
berekening van premies en uitkeringen. Uiterlijk op 21 decem-
ber 2010 legt de Commissie dit verslag voor aan het Europees
Parlement en de Raad. Indien nodig voegt de Commissie voor-
stellen bij het verslag om de richtlijn te wijzigen.

2. Het verslag van de Commissie houdt rekening met de
standpunten van het bedrijfsleven en de belanghebbenden.

Artikel 17

Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 21 december
2007 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar

deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang-
rijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendma-
king in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 19

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 december 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

B. R. BOT
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