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Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling 

van personen ongeacht ras of etnische afstamming 

Bron: Publicatieblad Nr. L 180 van 19/07/2000 blz. 0022 - 0026 
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DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 13, 

Gezien het voorstel van de Commissie(1), 

Gezien het advies van het Europees Parlement(2), 

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

Gezien het advies van het Comité van de Regio's(4), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Het Verdrag betreffende de Europese Unie markeert een nieuwe etappe in het proces van 
totstandbrenging van een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa. 

(2) Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de Europese Unie is de Europese Unie 

gegrondvest op de beginselen van vrijheid, democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, 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 vrijheden en zoals zij uit de 
gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen van het 

Gemeenschapsrecht. 

(3) Gelijkheid voor de wet en bescherming tegen discriminatie 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 

rassendiscriminatie en de internationale 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. 

(4) Het is belangrijk deze fundamentele rechten en vrijheden te eerbiedigen, met inbegrip van het recht op 

vrijheid van vereniging. Het is ook belangrijk, in het kader van de toegang tot en het aanbod van goederen 
en diensten, de bescherming van privé-leven, familie- en gezinsleven en de in dat kader verrichte 

transacties te eerbiedigen. 

(5) Het Europees Parlement heeft een aantal resoluties aangenomen inzake de bestrijding van racisme in de 

Europese Unie. 

(6) De Europese Unie verwerpt theorieën die het bestaan van verschillende menselijke rassen trachten aan 
te tonen. Het gebruik van het woord "ras" in deze richtlijn betekent geenszins dat dergelijke theorieën 

onderschreven worden. 

(7) De Europese Raad heeft de Commissie in Tampere op 15 en 16 oktober 1999 verzocht zo spoedig 

mogelijk voorstellen in te dienen ter uitvoering van artikel 13 van het EG-Verdrag met betrekking tot de 

bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. 

(8) De werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2000, waarover de Europese Raad van Helsinki op 10 en 11 

december 1999 overeenstemming heeft bereikt, beklemtonen de noodzaak de omstandigheden voor een 

maatschappelijk allesomvattende arbeidsmarkt te bevorderen door een samenhangend pakket beleidslijnen 

op te stellen teneinde discriminatie van groepen zoals etnische minderheden te bestrijden. 

(9) Discriminatie op grond van ras of etnische afstamming kan de verwezenlijking van de doelstellingen van 
het EG-Verdrag ondermijnen, in het bijzonder de verwezenlijking van een hoog niveau van werkgelegenheid 

en van sociale bescherming, de verbetering van de levensstandaard en de kwaliteit van het bestaan, 

alsmede de vergroting van de economische en sociale cohesie en van de solidariteit. Discriminatie kan ook 
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de doelstelling ondermijnen de Unie als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te 

ontwikkelen. 

(10) De Commissie heeft in december 1995 een mededeling over racisme, vreemdelingenhaat en 

antisemitisme gedaan. 

(11) De Raad heeft op 15 juli 1996 een gezamenlijk optreden (96/443/JBZ) ter bestrijding van racisme en 

vreemdelingenhaat(5) aangenomen waarin de lidstaten zich ertoe verbinden effectieve justitië le 

samenwerking te garanderen inzake misdrijven die gebaseerd zijn op gedragingen van racisme of 

vreemdelingenhaat. 

(12) Om de ontwikkeling van democratische en verdraagzame samenlevingen te waarborgen, die de 

deelname van eenieder, ongeacht ras of etnische afstamming, mogelijk maakt, moet een specifiek optreden 

op het gebied van discriminatie op grond van ras of etnische afstamming verder gaan dan de toegang tot 

werk in loondienst of als zelfstandige en betrekking hebben op gebieden zoals onderwijs, sociale 

bescherming met inbegrip van sociale zekerheid en gezondheidszorg, sociale voordelen en de toegang tot 
en het aanbod van goederen en diensten. 

(13) Daartoe dient in de gehele Gemeenschap elke directe of indirecte discriminatie op grond van ras of 

etnische afstamming op de door deze richtlijn bestreken gebieden verboden te zijn. Dit verbod op 

discriminatie geldt ook voor onderdanen van derde landen, maar is niet van toepassing op verschillen in 

behandeling op grond van nationaliteit en laat de bepalingen inzake inreis en verblijf en toegang tot het 

arbeidsproces en tot een beroep van onderdanen van derde landen onverlet. 

(14) Bij de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling, ongeacht ras of etnische afstamming, dient 

de Gemeenschap overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het EG-Verdrag, te trachten ongelijkheden weg te 

nemen en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen, met name omdat vrouwen vaak het 

slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie. 

(15) Feiten op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat er sprake is van directe of indirecte 
discriminatie dienen beoordeeld te worden door nationale rechterlijke of andere bevoegde instanties 

overeenkomstig de regels van de nationale wetgeving en praktijk; deze regels kunnen met name inhouden 

dat indirecte discriminatie op enigerlei wijze, ook op basis van statistische gegevens, kan worden 

aangetoond. 

(16) Het is belangrijk alle natuurlijke personen te beschermen tegen discriminatie op grond van ras of 
etnische afstamming; in voorkomend geval dienen de lidstaten, overeenkomstig hun nationale tradities en 

praktijken ook rechtspersonen te beschermen als deze gediscrimineerd worden op grond van ras of etnische 

afstamming van hun leden. 

(17) Het discriminatieverbod mag geen afbreuk doen aan de handhaving of vaststelling van maatregelen die 

zijn bedoeld om de nadelen van een groep personen van een specifiek ras of een specifieke etnische 

afstamming te voorkomen of te compenseren, en deze maatregelen kunnen organisaties van personen van 
een specifiek ras of een specifieke etnische afstamming toestaan, mits deze als hoofddoelstelling hebben 

aan de bijzondere behoeften van deze personen tegemoet te komen. 

(18) In zeer beperkte omstandigheden kan een verschil in behandeling gerechtvaardigd zijn, wanneer een 

met ras of etnische afstamming verband houdend kenmerk een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste 

vormt, mits het nagestreefde doel legitiem en het vereiste evenredig is aan dat doel. In de informatie die de 

lidstaten aan de Commissie verstrekken, moet aangegeven worden welke omstandigheden het betreft.  

(19) Personen die op grond van ras of etnische afstamming zijn gediscrimineerd, dienen over adequate 

mogelijkheden voor rechtsbescherming te beschikken. Teneinde een hoger beschermingsniveau te 

verschaffen, dienen verenigingen of 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 de vertegenwoordiging en verdediging in rechte. 

(20) Daadwerkelijke toepassing van het gelijkheidsbeginsel vereist een passende rechtsbescherming tegen 

represailles. 

(21) Het is noodzakelijk dat de regels voor de bewijslast worden aangepast zodra er een kennelijke 

discriminatie bestaat; in de gevallen waarin een dergelijke situatie ook inderdaad blijkt te bestaan, vergt de 

feitelijke toepassing van het beginsel van gelijke behandeling dat de bewijslast bij de verweerder wordt 
gelegd. 
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(22) De lidstaten hoeven de regels in verband met de bewijslast niet toe te passen in zaken waarin het aan 

de rechter of een andere bevoegde instantie is om de feiten te onderzoeken. Het betreft hier procedures 

waarin de eiser de feiten niet hoeft te bewijzen, maar het aan de rechter of de bevoegde instantie is deze te 
onderzoeken. 

(23) De lidstaten dienen de dialoog tussen de sociale partners en met niet-gouvernementele organisaties 

over het aanpakken en bestrijden van de diverse vormen van discriminatie te bevorderen. 

(24) De bescherming tegen discriminatie op grond van ras of etnische afstamming zelf zou worden versterkt 

door de aanwezigheid in elke lidstaat van een of meer organen die bevoegd zijn de betrokken problemen te 
analyseren, mogelijke oplossingen te zoeken en de slachtoffers concrete bijstand te verlenen. 

(25) Deze richtlijn stelt minimumvereisten vast en laat de lidstaten daarmee de keuze gunstiger bepalingen 

aan te nemen of te handhaven. De uitvoering van deze richtlijn mag niet als rechtvaardiging dienen voor 

enigerlei achteruitgang ten opzichte van de in de lidstaten reeds bestaande situatie. 

(26) De lidstaten dienen voor inbreuken op de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende sancties vast te stellen. 

(27) De lidstaten kunnen de sociale partners, indien deze daarom gezamenlijk verzoeken, belasten met de 

uitvoering van deze richtlijn, voor wat de onder collectieve overeenkomsten vallende bepalingen betreft, op 

voorwaarde dat de lidstaten alle nodige maatregelen treffen om de in deze richtlijn voorgeschreven 

resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen. 

(28) De doelstelling van deze richtlijn, namelijk in alle lidstaten een gemeenschappelijk hoog niveau van 

bescherming tegen discriminatie te garanderen, kan niet voldoende door de lidstaten worden verwezenlijkt 

en kan vanwege de omvang en de gevolgen van het overwogen optreden, overeenkomstig het 

subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel van artikel 5 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap, beter door de Gemeenschap verwezenlijkt worden. Deze richtlijn gaat niet verder dan wat 

nodig is om voornoemde doelstelling te verwezenlijken, 

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

Doel 

Deze richtlijn heeft tot doel een kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op grond van ras of 
etnische afstamming, zodat in de lidstaten het beginsel van gelijke behandeling toegepast kan worden. 

Artikel 2 

Het begrip discriminatie 

1. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder het beginsel van gelijke behandeling verstaan de 
afwezigheid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie op grond van ras of etnische afstamming. 

2. Voor de toepassing van lid 1 is er: 

a) "directe discriminatie", wanneer iemand op grond van ras of etnische afstamming 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 ras of een bepaalde etnische afstamming in vergelijking met andere personen bijzonder 

benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of handelwijze objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem 

doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. 

3. Intimidatie wordt als discriminatie in de zin van lid 1 beschouwd als er sprake is van ongewenst gedrag 
dat met ras of etnische afstamming verband houdt, en tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een 

persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 

omgeving wordt gecreëerd. Het begrip intimidatie kan in dit verband worden gedefinieerd in 

overeenstemming met de nationale wetgeving en praktijken van de lidstaten. 

4. Een opdracht tot het discrimineren van personen op grond van hun ras of etnische afstamming wordt 
beschouwd als discriminatie in de zin van lid 1. 
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Artikel 3 

Werkingssfeer 

1. Binnen de grenzen van de aan de Gemeenschap verleende bevoegdheden, is deze richtlijn zowel in de 

overheidssector als in de particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties, op alle personen van 

toepassing met betrekking tot: 

a) de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of als zelfstandige en tot een beroep, met inbegrip 

van de selectie- en aanstellingscriteria, ongeacht de tak van activiteit en op alle niveaus van de 
beroepshiërarchie, met inbegrip van bevorderingskansen; 

b) de toegang tot alle vormen en alle niveaus van beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding, voortgezette 

beroepsopleiding en omscholing, met inbegrip van praktijkervaring; 

c) werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en beloning; 

d) het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersorganisatie of enige 

organisatie waarvan de leden een bepaald beroep uitoefenen, waaronder de voordelen die deze organisaties 

bieden; 

e) sociale bescherming, met inbegrip van sociale zekerheid en gezondheidszorg; 

f) sociale voordelen; 

g) onderwijs; 

h) de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn, met inbegrip 

van huisvesting. 

2. Deze richtlijn is niet van toepassing op verschillen in behandeling gebaseerd op nationaliteit en doet geen 

afbreuk aan voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen en staatlozen tot c.q. 

op het grondgebied van de lidstaten, noch aan enige behandeling die het gevolg is van de juridische status 

van de betrokken onderdanen van derde landen en staatlozen. 

Artikel 4 

Wezenlijke en bepalende beroepsvereisten 

Niettegenstaande artikel 2, leden 1 en 2, kunnen de lidstaten bepalen dat een verschil in behandeling dat 

op een kenmerk in verband met ras of etnische afstamming berust, geen discriminatie vormt, indien een 

dergelijk kenmerk, vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteiten of de context waarin 
deze worden uitgevoerd, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits het doel legitiem en het 

vereiste evenredig aan dat doel is. 

Artikel 5 

Positieve acties 

Het beginsel van gelijke behandeling belet niet dat een lidstaat, om volledige gelijkheid in de praktijk te 

waarborgen, specifieke maatregelen handhaaft of aanneemt om de nadelen verband houdende met ras of 

etnische afstamming te voorkomen of te compenseren. 

Artikel 6 

Minimumvereisten 

1. De lidstaten mogen bepalingen vaststellen of handhaven die voor de bescherming van het beginsel van 

gelijke behandeling 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 bestaande niveau van bescherming tegen discriminatie op de door de richtlijn bestreken 
terreinen. 

HOOFDSTUK II 

RECHTSMIDDELEN EN HANDHAVING 

Artikel 7 

Verdediging van rechten 
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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 procedures, en wanneer 

zij zulks passend achten, ook tot bemiddelingsprocedures, voor de naleving van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen, zelfs na beëindiging van de verhouding waarin deze persoon zou zijn 

gediscrimineerd. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat verenigingen, organisaties of andere rechtspersonen, die er, 

overeenkomstig de in de nationale wetgeving vastgestelde criteria, een rechtmatig belang bij hebben dat 

deze richtlijn wordt nageleefd, namens of ter ondersteuning van de klager of klaagster met zijn, 

respectievelijk haar toestemming met het oog op de naleving van de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen gerechtelijke en/of administratieve procedures kunnen aanspannen. 

3. De leden 1 en 2 laten de nationale regels betreffende de termijnen voor de instelling van een 

rechtsvordering aangaande het beginsel van gelijke behandeling onverlet. 

Artikel 8 

Bewijslast 

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig hun nationale rechtsstelsels, de nodige maatregelen om ervoor te 

zorgen dat, wanneer 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 behandeling niet werd geschonden. 

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 7, lid 2.  

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 9 

Bescherming tegen represailles 

De lidstaten nemen in hun nationale wetgeving de nodige maatregelen op om personen te beschermen 

tegen een nadelige behandeling of nadelige gevolgen als reactie op een klacht of op een procedure gericht 

op het doen naleven van het beginsel van gelijke behandeling. 

Artikel 10 

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 bepalingen tezamen met de 

reeds van kracht zijnde relevante bepalingen. 

Artikel 11 

Sociale dialoog 

1. Overeenkomstig hun nationale tradities en praktijken nemen de lidstaten passende maatregelen om te 
bevorderen dat werkgevers en werknemers via de sociale dialoog gelijke behandeling aanmoedigen, onder 

meer door toe te zien op de praktijk op het werk, door collectieve overeenkomsten, gedragscodes, 

onderzoek of de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken. 

2. Voorzover zulks aansluit bij hun nationale tradities en praktijken, moedigen de lidstaten werkgevers en 

werknemers met inachtneming van hun autonomie aan om op het gepaste niveau overeenkomsten te 

sluiten die antidiscriminatieregels behelzen op de in artikel 3 genoemde gebieden die binnen de 
werkingssfeer van collectieve onderhandelingen vallen. Deze overeenkomsten moeten de onderhavige 

richtlijn en de nationale uitvoeringsmaatregelen eerbiedigen. 

Artikel 12 

Dialoog met niet-gouvernementele organisaties 
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De lidstaten bevorderen de dialoog met aangewezen niet-gouvernementele organisaties die overeenkomstig 

de nationale wetgeving en praktijk een rechtmatig belang hebben bij te dragen tot de bestrijding van 

discriminatie op basis van ras en etnische afstamming met het oog op het bevorderen van het beginsel van 
gelijke behandeling. 

HOOFDSTUK III 

ORGANEN VOOR DE BEVORDERING VAN GELIJKE BEHANDELING 

Artikel 13 

1. De lidstaten wijzen een orgaan of organen aan voor de bevordering van gelijke behandeling van alle 

personen, zonder discriminatie op grond van ras of etnische afstamming. Deze organen kunnen deel 

uitmaken van instanties die op nationaal vlak zijn belast met de verdediging van de mensenrechten of de 

bescherming van de rechten van het individu. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat die organen onder meer bevoegd zijn om: 

- onverminderd het recht van slachtoffers en van de in artikel 7, lid 2, bedoelde verenigingen, organisaties 

of andere rechtspersonen, onafhankelijke bijstand te verlenen aan slachtoffers van discriminatie bij de 

afwikkeling van hun klachten betreffende discriminatie; 

- onafhankelijke onderzoeken over discriminatie te verrichten; 

- onafhankelijke verslagen te publiceren en aanbevelingen te doen over elk onderwerp dat met dergelijke 

discriminatie verband houdt. 

HOOFDSTUK IV 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 14 

Naleving van de richtlijn 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om er zorg voor te dragen dat 

a) alle wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die met het beginsel van gelijke behandeling in strijd 

zijn, worden afgeschaft; 

b) alle met het beginsel van gelijke behandeling in strijd zijnde bepalingen in individuele of collectieve 

contracten of overeenkomsten, interne reglementen van ondernemingen, regels die gelden voor 
verenigingen met of zonder winstoogmerk, en regels waaraan de vrije beroepen en werkgevers - en 

werknemersorganisaties onderworpen zijn, nietig worden of kunnen worden verklaard of worden gewijzigd.  

Artikel 15 

Sancties 

De lidstaten stellen vast 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 kunnen 

omvatten, moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 

op 19 juli 2003 in kennis van die bepalingen en stellen haar zo spoedig mogelijk in kennis van eventuele 

latere wijzigingen daarop. 

Artikel 16 

Uitvoering 

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 

19 juli 2003 aan deze richtlijn te voldoen of kunnen de sociale partners, indien deze daarom gezamenlijk 
verzoeken, belasten met de uitvoering van deze richtlijn, voor wat de onder collectieve overeenkomsten 

vallende bepalingen betreft. In dat geval zorgen de lidstaten ervoor dat de sociale partners, uiterlijk op 19 

juli 2003, de nodige maatregelen bij overeenkomst hebben ingevoerd; de lidstaten moeten zelf alle 

maatregelen treffen om de in deze richtlijn voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen. 

Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 
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Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn 

verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze 

verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten. 

Artikel 17 

Verslag 

1. De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlijk op 19 juli 2005 en vervolgens om de vijf jaar, alle 

dienstige gegevens om haar in staat te stellen een verslag aan het Europees Parlement en aan de Raad 
over de toepassing van deze richtlijn op te stellen. 

2. In het verslag van de Commissie wordt op passende wijze rekening gehouden met de standpunten van 

het Europees waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat en die van de sociale partners en 

betrokken niet-gouvernementele organisaties. Overeenkomstig het beginsel van integratie van het 

gelijkekansenbeleid (gender mainstreaming) worden in dit verslag onder meer de gevolgen van de 
maatregelen ten aanzien van mannen en vrouwen geëvalueerd. In het licht van de vergaarde informatie 

bevat het verslag, indien nodig, voorstellen voor de herziening en actualisering van de richtlijn. 

Artikel 18 

Inwerkingtreding 

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen. 

Artikel 19 

Adressaten 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Luxemburg, 29 juni 2000. 

Voor de Raad 

De voorzitter 

M. Arcanjo 

(1) Nog niet verschenen in het Publicatieblad. 

(2) Advies uitgebracht op 18 mei 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).  

(3) Advies uitgebracht op 12 april 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).  

(4) Advies uitgebracht op 31 mei 2000 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).  

(5) PB L 185 van 24.7.1996, blz. 5. 

 


