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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur steunt het Commissievoorstel voor een richtlijn betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot 
intrekking van Richtlijn 86/613/EEG.

De rol van meewerkende echtgenoten wordt vaak onterecht beschouwd als normaal en gratis 
werk.

Richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986 betreft de toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de 
landbouwsector daarbij inbegrepen, en de bescherming van het moederschap.

Het doel van Richtlijn 86/613/EEG, namelijk meewerkende echtgenoten – echte onzichtbare 
werkers – een duidelijk omschreven beroepsstatus te geven en hun minimumrechten en 
-garanties vast te stellen, is niet verwezenlijkt.

Richtlijn 86/613/EEG heeft betrekking op twee verschillende categorieën personen:

1) “zelfstandigen”, waaronder wordt verstaan eenieder die onder de in de nationale wetgeving 
bepaalde voorwaarden voor eigen rekening een winstgevende activiteit uitoefent, met inbegrip 
van landbouwers en beoefenaars van vrije beroepen;

2) hun echtgenoten die, anders dan als loontrekkende of als vennoot, door verrichting van 
ofwel dezelfde, ofwel aanvullende werkzaamheden gewoonlijk en onder de in de nationale 
wetgeving bepaalde voorwaarden aan de uitoefening van de activiteit van de zelfstandige 
deelnemen.

In december 2007 heeft de Raad de Commissie gevraagd “te onderzoeken of Richtlijn 
86/613/EEG eventueel diende te worden herzien om de rechten van zelfstandigen en hun 
meewerkende partners in verband met moeder- en vaderschap veilig te stellen”.

In maart 2008 heeft ook het Europees Parlement de Commissie verzocht de richtlijn te herzien 
teneinde de situatie van meewerkende echtgenoten in de landbouw te verbeteren.

De Commissie heeft daarop aan onafhankelijke juridische deskundigen gevraagd een 
effectbeoordelingsverslag op te stellen om na te gaan of de wijzigingen in de richtlijn zouden 
resulteren in een betere toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen en een grotere deelname van vrouwen aan het werk als zelfstandige.

In dit verslag werd geconcludeerd dat de niet-bindende maatregelen moesten worden 
gehandhaafd. Voorts werd geconcludeerd dat de optie die het best aansloot bij de 
doelstellingen, een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 86/613/EEG was.
Deze moest de volgende elementen omvatten:

 zelfstandig werkzame vrouwen moeten de mogelijkheid hebben om maximaal 14 weken
zwangerschapsverlof te nemen, waarvan twee weken verplicht;
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 meewerkende echtgenoten moeten recht hebben op dezelfde sociale bescherming als 
zelfstandigen;

 de nationale organen voor gelijke behandeling moeten bevoegdheden krijgen op het 
gebied dat onder de richtlijn valt.     

Dit voorstel voor een richtlijn op grond van artikel 141 van het EG-Verdrag heeft de 
intrekking van Richtlijn 86/613/EEG tot doel en betreft de aspecten die niet bij de Richtlijnen 
2006/54/EG, 2004/113/EG en 79/7/EEG geregeld zijn.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie rechten van 
de vrouw en gendergelijkheid onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) De rol van meewerkende 
echtgenoten wordt vaak onterecht 
beschouwd als normaal en gratis werk.  

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Meewerkende echtgenoten moeten 
een duidelijk omschreven beroepsstatus 
krijgen en hun rechten moeten worden 
vastgesteld.

Or. fr
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder 
die meent door niet-toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling schade of 
verlies te hebben geleden, 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 
hij/zij zou zijn gediscrimineerd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder 
die meent door niet-toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling schade of 
verlies te hebben geleden, toegang krijgt 
tot doeltreffende 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 hij/zij zou zijn 
gediscrimineerd.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan voor de bevordering, analyse en 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, en 
treffen daarvoor de nodige maatregelen.
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
organen die op nationaal vlak 
verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, of voor de 
uitvoering van het beginsel van gelijke 
behandeling.

1. De lidstaten wijzen een of meer organen 
aan voor de doeltreffende bevordering, 
analyse en ondersteuning en het volgen van 
de gelijke behandeling van eenieder,
zonder discriminatie op grond van 
geslacht, en treffen daarvoor de nodige 
maatregelen. Deze organen kunnen deel 
uitmaken van organen die op nationaal 
vlak verantwoordelijk zijn voor de 
verdediging van de mensenrechten of de 
bescherming van de rechten van het 
individu, of voor de uitvoering van het 
beginsel van gelijke behandeling.

Or. fr
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) onafhankelijke onderzoeken naar 
discriminatie te verrichten;

b) onafhankelijke onderzoeken naar 
discriminatie op economisch en sociaal 
vlak te verrichten;

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat op hun 
grondgebied alle betrokkenen door middel 
van alle passende middelen adequate 
informatie ontvangen over de uit hoofde 
van deze richtlijn vastgestelde bepalingen 
tezamen met de reeds van kracht zijnde 
relevante bepalingen.

De lidstaten dragen er zorg voor dat op hun 
grondgebied alle betrokkenen door middel 
van alle passende middelen, waaronder 
internet, adequate informatie ontvangen 
over de uit hoofde van deze richtlijn 
vastgestelde bepalingen tezamen met de 
reeds van kracht zijnde relevante 
bepalingen.

Or. fr
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