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Samenwerkingsovereenkomst 
  
 
 
 



 
 
 
 
Preambule  
 
Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid (EIGE),  
 
hierna ieder afzonderlijk ‘de Partij’ of gezamenlijk ‘de Partijen’ genoemd;  
 
Gelet op Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot 
oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, en in het 
bijzonder op artikel 4, lid 1, waarin de taken van het Bureau worden uiteengezet; 
 
Gelet op Verordening (EG) nr. 1922/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Instituut voor 
gendergelijkheid, en in het bijzonder op artikel 3, lid 1, waarin de taken van het 
Instituut worden uiteengezet; 
 
 
Wijzend op het feit dat de bescherming van de rechten van de vrouw en de vervulling 
van gendergelijkheid noodzakelijke voorwaarden zijn voor een daadwerkelijke 
bescherming van de mensenrechten en dat hun complementariteit nadruk verdient;  
 
 
Overwegende de toegevoegde waarde van een samenwerking tussen 
agentschappen ten behoeve van een beter gemeenschappelijk begrip van de 
vastgestelde samenwerkingsterreinen, het bereiken van hun respectieve 
doelstellingen en van zo groot mogelijke voordelen, 
 
 
zijn als volgt overeengekomen:  
 
 
 

Artikel 1 
Doel 

 
Doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het tot stand brengen van een 
algemeen kader voor de samenwerking tussen het FRA en het EIGE, teneinde  

• een nauwe samenwerking op het gebied van onderzoek, communicatie en 
netwerken aan te moedigen; 

• mensenrechten en gendergelijkheid sterker te bevorderen;  

• de personele en financiële middelen van beide Partijen optimaal te benutten; 

• de efficiency te verhogen en dubbel werk te vermijden; 

• samenhang en synergie van onderzoek te waarborgen voor een maximale 
impact van alle initiatieven in de Europese Unie die zijn gericht op gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen in Europa. 

 



 
 

Artikel 2 
Gemeenschappelijke benadering van gendermainstreaming 

 
1.  De Partijen werken samen aan een groter gemeenschappelijk inzicht in 
gendermainstreaming in het kader van hun activiteiten, in lijn met de 
werkprogramma’s op middellange termijn en de jaarprogramma’s, en stemmen hun 
werkzaamheden in voorkomende gevallen op elkaar af.  
 
2.  Daartoe overwegen de Partijen of er passende instrumenten moeten worden 
ontwikkeld teneinde bestaande verschillen in gendermainstreaming op operationeel 
of praktisch niveau te kunnen vaststellen, die van invloed zijn op hun beider 
werkzaamheden. Voor zover zulks uitvoerbaar is, overwegen de Partijen de 
mogelijkheid en gepastheid om bestaande werkmethoden op elkaar af te stemmen 
en werken zij samen bij de ontwikkeling van goede praktijken, richtsnoeren en 
soortgelijke initiatieven.  
 
3. De Partijen raadplegen elkaar over activiteiten die van gemeenschappelijk 
belang zijn; deze moeten in hun werkprogramma’s op middellange termijn en in hun 
jaarprogramma’s tot uitdrukking komen. 
 
4.  Telkens wanneer zulks noodzakelijk wordt geacht, kan deze 
samenwerkingsovereenkomst worden aangevuld met periodiek te herziene 
actieplannen die de concrete activiteiten opsommen met de bijbehorende 
tijdschema’s voor de uitvoering ervan.   
 
5. De Partijen kunnen op verzoek hun deskundigheid aanbieden in de 
verschillende fases van (of bij specifieke) operationele activiteit. Daarbij kan het gaan 
om advisering over de integratie van gendergelijkheid in het ontwerp, de uitvoering 
en de evaluatie van activiteiten die door de Partijen passend worden geacht.  
 
6. De Partijen wisselen informatie uit over vraagstukken die met 
gendermainstreaming verband houden. 

 
 

Artikel 3 
Onderzoek 

 
1. De Partijen wisselen informatie uit over nieuwe onderzoeksactiviteiten van 
wederzijds belang en over relevante onderzoeksontwikkelingen. 
 
2.  De Partijen nodigen elkaar uit op ter zake dienende bijeenkomsten van 
deskundigen en werken in voorkomend geval met elkaar samen aan overzichten van 
onderzoeksprojecten en bij andere activiteiten of komende publicaties.   
 
 
 



 
 

Artikel 4 
Netwerken en gemeenschappelijke evenementen 

 
1. De Partijen trachten gezamenlijk gemeenschappelijke belanghebbenden en 
doelgroepen vast te stellen en informatie uit te wisselen over hun interactie met hen. 
 
 
2. De Partijen werken in voorkomend geval samen bij de planning en uitvoering 
van netwerkactiviteiten en organiseren gezamenlijke evenementen.  
 
 

Artikel 5 
Communicatie en verspreiding van informatie 

 
1. De Partijen zorgen voor de verspreiding van informatie over belangrijke 
onderwerpen onder hun belanghebbenden en partners. 
 
2.  De Partijen wisselen informatie uit over strategische voorlichtingsactiviteiten 
teneinde meer met dezelfde stem te spreken over de genderdimensie en de 
mensenrechten in de Europese Unie. 
 
3. De Partijen organiseren, voor zover van belang, gemeenschappelijke 
activiteiten voor de pers (berichten, communiqués, briefings, taskforces) ten behoeve 
van een grotere synergie en consistentie. 
 
4. De Partijen wisselen innoverende methoden voor webcommunicatie, sociale 
media en netwerken uit. 
 
 

Artikel 6 
Administratieve en financiële zaken 

 
1.   De Partijen wisselen financiële en administratieve ervaringen uit. 

 
2. De Partijen kunnen gezamenlijke aanbestedingen verrichten voor activiteiten 
van gemeenschappelijk belang die in de lijn liggen van hun werkprogramma’s op 
middellange termijn en hun jaarprogramma’s. Daartoe zullen passende procedurele 
regelingen tussen beide Partijen worden overeengekomen. 
 
 

Artikel 7 
Wederzijdse bijstand 

 
De Partijen staan elkaar bij, met het oog op de tenuitvoerlegging van ieders 

taakopdrachten en jaarprogramma’s, door in voorkomend geval contacten te leggen 
en de communicatie te bespoedigen met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
en met andere belanghebbenden.  
 



 
Artikel 8 

Contactpersonen 
 
 Beide Partijen wijzen contactpersonen aan voor specifieke gebieden van 
gemeenschappelijk belang. 
 
 

Artikel 9 
Uitgaven 

 
De Partijen dragen hun eigen kosten die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging 

van deze samenwerkingsovereenkomst, tenzij incidenteel anderszins wordt 
overeengekomen.  
 
 

Artikel 10 
Geheimhouding 

 
Iedere Partij verbindt zich ertoe ieder gegeven, document of ander materiaal 

dat haar door de andere Partij als vertrouwelijk is meegedeeld, geheim te houden, 
niet aan derden te openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
verstrekkende partij, en niets van dergelijke informatie voor enig ander doel te 
gebruiken dan voor de tenuitvoerlegging van deze samenwerkingsovereenkomst. 
 

Voor het doel van deze overeenkomst wordt uitwisseling van gerubriceerde 
informatie van de Europese Unie (EU) beperkt tot en met het niveau 
RESTRICTED/RESTREINT UE (BEPERKTE VERSPREIDING). Iedere Partij 
verplicht zich tot inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen in verband met de 
bescherming van gerubriceerde EU-informatie. 
 
 

Artikel 11 
Regeling van geschillen 

 
Ieder geschil dat kan rijzen in samenhang met de interpretatie of toepassing 

van onderhavige samenwerkingsovereenkomst, wordt beslecht in overleg en 
onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Partijen.  
 
 

Artikel 12 
Wijzigingen en aanvullingen 

 
1.  De samenwerkingsovereenkomst kan te allen tijde met wederzijdse 
toestemming van de Partijen worden gewijzigd. Alle wijzigingen en aanvullingen 
dienen schriftelijk te worden vastgelegd.  
 
2.  Iedere Partij kan om overleg verzoeken met de bedoeling deze 
samenwerkingsovereenkomst te wijzigen. 
 



 
Artikel 13 

Opzegging 
 

Iedere Partij kan deze samenwerkingsovereenkomst schriftelijk met een 
opzeggingstermijn van zes maanden beëindigen.  
 
 

Artikel 14 
Inwerkingtreding 

 
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de dag volgende op 

de dag van ondertekening door beide Partijen.  
 
Opgesteld in tweevoud in het Engels  
 
 
 


