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Enkele artikelen die van belang zijn de economische situatie van vrouwen ná echtscheiding. 

Vooral artikel 16c

Artikel 16 Gelijke rechten inzake huwelijks- en familiebetrekkingen 

1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie 

jegens de vrouw in alle aangelegenheden betreffende huwelijk en familiebetrekkingen uit te 

bannen, en verzekeren in het bijzonder, op basis van gelijkheid van de man en de vrouw: 

(a) hetzelfde recht om een huwelijk aan te gaan; 

(b) hetzelfde recht om in vrijheid een echtgenoot te kiezen en alleen met vrije en volledige 

toestemming een huwelijk aan te gaan; 

(c) dezelfde rechten en verantwoordelijkheden tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan; 

(d) dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als ouder, ongeacht de huwelijkse staat, in 

aangelegenheden met betrekking tot hun kinderen; in alle gevallen staat het belang van de 

kinderen voorop; 

(e) dezelfde rechten om in vrijheid en bewust een beslissing te nemen over het aantal van hun 

kinderen en het tijdsverloop tussen de geboorten daarvan en te kunnen beschikken over de 

informatie, vorming en middelen om hen in staat te stellen deze rechten uit te oefenen; 

(f) dezelfde rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot gezag over en de adoptie van 

kinderen, of soortgelijke instellingen waar deze begrippen in de nationale wet bestaan; in alle 

gevallen staat het belang van de kinderen voorop; 

(g) dezelfde persoonlijke rechten als echtgenoot en echtgenote, met inbegrip van het recht een 

geslachtsnaam, een beroep en een werkkring te kiezen; 

(h) dezelfde rechten voor beide echtgenoten met betrekking tot eigendom, verwerving, beheer, 

bestuur en genot van en beschikking over bezittingen, hetzij om niet hetzij onder bezwarende 

titel. 

2. Verlovingen en huwelijken van kinderen dienen geen rechtsgevolg te hebben en alle 

noodzakelijke maatregelen, met inbegrip van wetgevende, dienen te worden genomen om een 

minimumleeftijd voor het aangaan van een huwelijk vast te stellen en de registratie van 

huwelijken in een officieel register verplicht te stellen. 



Artikel 11 Gelijke rechten op arbeid 

1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van

vrouwen in het arbeidsproces uit te bannen, ten einde vrouwen, op basis van gelijkheid van 

mannen en vrouwen, dezelfde rechten te verzekeren, in het bijzonder: 

(a) het recht op arbeid, als onvervreemdbaar recht van alle mensen;

(b) het recht op dezelfde arbeidsmogelijkheden met inbegrip van toepassing van dezelfde 

selectiemaatstaven in het arbeidsproces; 

(c) het recht op vrije keuze van beroep en werk, het recht op bevordering, behoud van de 

werkkring en alle aan de desbetreffende arbeid verbonden uitkeringen en voorwaarden, alsmede 

het recht om een beroepsopleiding te volgen en te worden herschoold; hieronder zijn begrepen 

leerlingstelsels, voortgezette beroepsopleidingen en wederkerend onderwijs;

(d) het recht op gelijke beloning, met inbegrip van uitkeringen, en op gelijke behandeling met 

betrekking tot arbeid van gelijke waarde, alsmede gelijke behandeling bij de beoordeling van de 

kwaliteit van het werk; 

(e) het recht op sociale zekerheid, in het bijzonder in geval van pensionering, werkloosheid, 

ziekte, invaliditeit en ouderdom, en arbeidsongeschiktheid om andere redenen, alsmede het recht

op betaald verlof; 

(f) het recht op bescherming van de gezondheid en op veilige arbeidsomstandigheden, met 

inbegrip van de zorg voor het behoud van de voortplantingsfunctie. 

2. Ten einde discriminatie van vrouwen op grond van huwelijk of moederschap te voorkomen en 

het daadwerkelijke recht van vrouwen op arbeid te verzekeren, nemen de Staten die partij zijn bij 

dit Verdrag passende maatregelen om: 

(a) ontslag op grond van zwangerschap of verlof wegens bevalling, en discriminatie bij ontslag in 

verband met huwelijkse staat te verbieden en sancties op overtreding van deze maatregelen te 

stellen; 

(b) verlof wegens bevalling in te voeren met behoud van loon of met vergelijkbare sociale 

voorzieningen, zonder dat dit leidt tot verlies van de vroegere werkkring, de behaalde anciënniteit

of de hun toekomende sociale uitkeringen; 

(c) de verlening aan te moedigen van de noodzakelijke ondersteunende diensten voor sociale 

zorg, om ouders in staat te stellen verplichtingen jegens het gezin te combineren met 

verantwoordelijkheden in het werk en deelneming aan het openbare leven, in het bijzonder door 

het opzetten en ontwikkelen van een netwerk van faciliteiten voor kinderopvang te bevorderen; 

(d) bijzondere bescherming tijdens de zwangerschap te bieden aan vrouwen wier soort arbeid 

schadelijk voor hen is gebleken. 

3. De beschermende wetgeving met betrekking tot de in dit artikel bedoelde aangelegenheden 

wordt met geregelde tussenpozen opnieuw bezien in het licht van de wetenschappelijke en 

technologische kennis en wordt - indien nodig - gewijzigd, ingetrokken of uitgebreid. 


