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BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderhavige voorstel is gebaseerd op artikel 137, lid 2, en artikel 141, lid 3, van het 
EG-Verdrag. Hoewel richtlijn 92/85/EEG gebaseerd is op artikel 118 A van het EG-Verdrag 
(thans artikel 137) en een bijzondere richtlijn is in het kader van de richtlijn inzake 
gezondheid en veiligheid (richtlijn 89/391/EEG), is artikel 141 EG aan de rechtsgrondslag 
van dit voorstel toegevoegd.

Dit voorstel vloeit voort uit de noodzaak te voorzien in doeltreffende 
combineerbaarheidsmaatregelen waarvan het einddoel is het percentage vrouwen op de
arbeidsmarkt te verhogen, de discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te beperken, en 
een einde te maken aan de salarisverschillen tussen vrouwen en mannen door de 
mogelijkheden van zwangerschapsverlof uit te breiden. De Europese Unie heeft behoefte aan 
een grotere deelneming van vrouwen aan de arbeidsmarkt, niet alleen om het probleem van de 
verouderende samenleving op te lossen, maar ook om het concurrentievermogen op mondiaal 
niveau te versterken.

De impact van geboorten op de deelneming van vrouwen aan de arbeidsmarkt is momenteel 
zeer sterk. In 2007 werd een verschil van 26% geregistreerd tussen vrouwen die zijn bevallen 
en mannen. De oorzaken daarvan zijn uiteenlopend, maar kunnen worden weggenomen door 
een herziening van de voorschriften inzake zwangerschapverlof, de duur ervan, de beloning 
en de rechten en verplichtingen van vrouwen die zwangerschapsverlof nemen of na afloop 
daarvan terugkeren. Dit alles hangt intrinsiek samen met de toepassing van het beginsel van 
gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen, dat is vastgelegd in artikel 
141, lid 3.

Deling van de verantwoordelijkheden
Een deling van de verantwoordelijkheden tussen beide ouders, vanaf de geboorte, is voor de 
psychische en lichamelijke gezondheid van het kind een extra voordeel. Daarvoor is evenwel 
een afzonderlijke richtlijn noodzakelijk, aangezien in de hier behandelde richtlijn, waarvan 
het centrale thema de gezondheid en veiligheid is van zwangere vrouwen en vrouwen die 
borstvoeding geven, geen voorschriften zijn opgenomen inzake ouderschapsverlof.

Arbeidsrechten van werkneemsters tijdens de zwangerschap
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken is ervan overtuigd dat het voorstel tot 
wijziging van richtlijn 92/85/EEG de arbeidsrechten van zwangere vrouwen zal versterken.

Wij zijn evenwel ook van oordeel dat de gewijzigde tekst zonder de door de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken voorgestelde amendementen en zonder door de sociale 
partners op Europees niveau vastgestelde aanvullende maatregelen niet ten volle zal bijdragen 
tot een betere combinatie van werk, privéleven en gezin en de vrouwen niet zal helpen zich te 
herintegreren in de arbeidsmarkt.

Verlenging van de minimumduur van het zwangerschapsverlof en mogelijkheid om 
parttime te werken
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken beschouwt de optie om de duur van het 
zwangerschapsverlof te verlengen van 14 tot 20 weken en het bieden van stimulansen daartoe 
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als een oplossing die duidelijk kan bijdragen aan het verbeteren van de mogelijkheden voor 
vrouwen om zwangerschap en behoud van een arbeidsplaats met elkaar te combineren. Deze 
verlenging zal moeders de nodige tijd geven om na de zwangerschap naar hun baan terug te 
keren, maar daarnaast ook de relatie met hun kind te versterken.
De vrees van sommige lidstaten dat deze verlenging veel geld zal kosten is bovendien 
onterecht. Een door ECORYS uitgevoerde studie heeft immers aangetoond dat een verlenging 
tot 18 weken of zelfs meer slechts een gering economisch effect zal hebben, terwijl 
daarentegen de gezondheidsomstandigheden van zwangere werkneemsters erdoor zullen 
verbeteren.

Werkgevers dienen aanvragen van werkneemsters die de eerste 12 maanden na de geboorte 
parttime in plaats van fulltime wensen te werken, in aanmerking te nemen. Een dergelijke 
bepaling is in overeenstemming met WHO-aanbeveling A55/15.

Veiligstelling van de loopbaanmogelijkheden
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken steunt de wijzigingen die in richtlijn 
92/85/EEG worden aangebracht door artikel 2, lid 3, letter b), waarbij werkneemsters die een 
kind hebben gekregen het recht wordt verleend om onder voor hen niet minder gunstige 
voorwaarden en omstandigheden naar hun baan of naar een gelijkwaardige functie terug te 
keren, en het recht te profiteren van elke verbetering in de arbeidsvoorwaarden waarop zij 
tijdens hun afwezigheid aanspraak zouden hebben kunnen maken.

Deze bepaling hangt nauw samen met de werkzekerheid en vormt een belangrijke stap 
voorwaarts in de strijd tegen discriminatie van zwangere vrouwen.

Rechten van zelfstandige werkneemsters
Het hier behandelde voorstel voor een richtlijn beschermt alleen de rechten van 
werkneemsters in loondienst, maar om discriminatie te bestrijden en iedereen gelijke kansen 
te garanderen zullen de lidstaten erop moeten toezien dat zelfstandige werkneemsters de 
mogelijkheid krijgen te profiteren van dezelfde als de in de onderhavige richtlijn vastgestelde 
rechten. De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken heeft het voorstel van de 
Commissie dan ook in die zin aangepast.

Rol van de sociale partners
De sociale partners op Europees niveau (BusinessEurope (UNICE), CEEP en EVV) hebben 
op 14 december 1995 een overeenkomst gesloten inzake ouderschapsverlof die ten uitvoer is 
gelegd via richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996. Deze richtlijn stelt 
minimumregels voor ouderschapsverlof vast, als belangrijk middel om beroeps- en 
gezinsleven te combineren en gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
te bevorderen.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Richtlijn 96/34/EG van de Raad 
van 3 juni 1996 betreffende de door de 
UNICE, het CEEP en het EVV gesloten 
raamovereenkomst over 
ouderschapsverlof1 legt 
minimumvoorschriften vast om werkende 
ouders te helpen werk en 
ouderschapsverantwoordelijkheden met 
elkaar te combineren, De sociale partners 
hebben echter op 18 juni 2009 een 
akkoord bereikt en momenteel is een 
voorstel voor een richtlijn in behandeling.
1 PB L 145 van 19.6.1996, blz. 4.

Motivering
Richtlijn 96/34/EG van de Raad is een raamovereenkomst tussen BusinessEurope (UNICE), 
het CEEP en het EVV over ouderschapsverlof en vormt een belangrijke aanvulling op het 
voorstel tot wijziging van richtlijn 92/85/EEG, omdat zij minimumvoorschriften behelst die 
het werkende ouders gemakkelijker moeten maken hun beroeps- en gezinstaken te 
combineren. Maar er moet op gewezen worden dat de sociale partners op 18/06/09 een 
akkoord hebben bereikt en dat er momenteel een voorstel voor een richtlijn in behandeling is 
die bovengenoemde raamovereenkomst actualiseert.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) De overeenkomst die de lidstaten in 
2002 op de Top van Barcelona hebben 
gesloten met het oog op de 
totstandbrenging van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen (gelijk loon, 
ouderschapsverlof, toegang tot 
arbeidsplaatsen met dezelfde rechten) 
vormt de basis voor het scheppen van 
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betere voorwaarden voor het combineren 
van hun privé- en beroepsleven en zal de
economische onafhankelijkheid van zowel 
mannen als vrouwen garanderen.

Motivering

De doelstellingen van Barcelona zijn een onderdeel van de EU-strategie voor groei en 
werkgelegenheid en zijn erop gericht jonge ouders - met name vrouwen - te helpen een baan 
te vinden en hun  privé- en beroepsleven te combineren. De toegang tot betere 
kinderopvangvoorzieningen (voorwaarden, prijs en, heel belangrijk, uren die voor de ouders 
geschikt zijn) vormt de sleutel voor de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) In de mededeling van de 
Commissie van 4 juli 2006 "Naar een 
EU-strategie voor de rechten van het 
kind" wordt gesteld dat de rechten van het 
kind een prioriteit van de Europese Unie 
moeten zijn en dat de lidstaten het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind en de aanvullende protocollen 
daarbij, alsmede de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling, moeten naleven.

Motivering

In de mededeling  wordt gesteld dat de rechten van het kind een prioriteit van de EU moeten 
zijn en dat de lidstaten het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en de aanvullende 
protocollen daarbij, alsmede de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, moeten naleven. 
Ten aanzien van de onderhavige richtlijn houdt dit in dat erop moet worden toegezien dat alle 
kinderen borstvoeding kunnen krijgen en dat alle kinderen passende, op hun 
ontwikkelingsbehoeften afgestemde verzorging en toegang tot adequate zorg van hoge 
kwaliteit dienen te worden gegarandeerd.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De zorg voor kinderen met een 
handicap stelt bijzondere eisen aan 
werkende moeders, die door de 
samenleving moeten worden erkend. De 
verhoogde kwetsbaarheid van werkende 
moeders van gehandicapte kinderen 
vraagt om toekenning van aanvullend 
zwangerschapsverlof; in de richtlijn moet 
een minimumduur voor dit verlof worden 
vastgelegd.

Motivering

De zorg voor kinderen met een handicap stelt extra fysieke, mentale en psychologische eisen 
aan werkende moeders. Hun inspanningen om aan deze eisen te voldoen moeten door de 
samenleving worden erkend. Al tijdens de zwangerschap moeten moeders die een kind met 
een handicap verwachten, talrijke extra voorbereidingen treffen om het welzijn van hun kind 
te waarborgen. Voor dergelijke gevallen moet er een aanvullend minimumverlof worden 
vastgelegd om zwangere werkneemsters die een gehandicapt kind verwachten en werkende 
moeders van kinderen met een handicap in staat te stellen zich hierop in te stellen en de 
nodige voorbereidingen te treffen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Een "gelijkwaardige" functie in 
de zin van artikel 11, punt 2, letter c) 
betekent dat die functie in wezen dezelfde 
moet zijn als bij de vorige baan wat 
uitgekeerd salaris en uit te voeren taken 
betreft.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Vrouwen moeten daarom worden 
beschermd tegen discriminatie op grond 
van zwangerschap of zwangerschapsverlof 
en dienen over adequate mogelijkheden 
voor rechtsbescherming te beschikken.

(13) Vrouwen moeten daarom worden 
beschermd tegen discriminatie op grond 
van zwangerschap of zwangerschapsverlof 
en dienen over adequate mogelijkheden 
voor rechtsbescherming te beschikken, 
teneinde te waarborgen dat hun rechten 
wat betreft behoorlijke 
arbeidsvoorwaarden en een beter 
evenwicht tussen gezins- en beroepsleven 
worden geëerbiedigd.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Voor een werkelijke gelijkheid 
van mannen en vrouwen, is het essentieel 
te voorzien in een wettelijk recht op
vaderschapsverlof voor mannen, onder 
gelijke voorwaarden als die welke voor 
zwangerschapsverlof gelden, behalve wat 
betreft de duur, zodat geleidelijk aan de 
voorwaarden worden geschapen voor een 
evenwichtige deelname van mannen en 
vrouwen aan de beroeps- en 
gezinsactiviteiten.

Motivering
Het vaderschapsverlof moet verplicht worden zodat de mannen er niet van afzien ten gevolge 
van sociale druk. Er moet een signaal aan de arbeidsmarkt worden afgegeven dat ook 
mannen tijd met hun kinderen moeten doorbrengen, weg van de werkplek en hun baan. Bij de 
organisatie van economische activiteiten moet dus rekening worden gehouden met de 
menselijke voortplanting, wat niet alleen een maatschappelijke waarde bij uitstek is, maar 
ook een recht en een verantwoordelijkheid voor zowel mannen als vrouwen.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) In het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Demografische 
veranderingen: naar een nieuwe 
solidariteit tussen de generaties" wordt 
erop gewezen dat de lidstaten lage 
vruchtbaarheidscijfers hebben, waarmee 
de vervanging van de generaties niet 
langer gewaarborgd is. Er moeten dan 
ook maatregelen worden getroffen ter 
verbetering van de 
arbeidsomstandigheden van 
werkneemsters vóór, tijdens en na de 
zwangerschap. Aanbevolen wordt zich te 
laten inspireren door de goede praktijken 
van lidstaten met een hoog 
vruchtbaarheidscijfer en waar vrouwen 
behouden blijven voor de arbeidsmarkt.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De lidstaten dienen in hun 
nationale rechtsstelsels te voorzien in de 
maatregelen die zij gepast achten om reële 
en effectieve compensatie of 
schadeloosstelling te garanderen wanneer 
een werkneemster schade ondervindt van 
inbreuken op uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen, op een 
wijze die afschrikkend is en evenredig aan 
de geleden schade.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Slachtoffers van discriminatie 
moeten een adequate rechtsbescherming
genieten. De lidstaten moeten er 
overeenkomstig hun eigen rechtsstelsel 
voor zorgen dat de rechten van zwangere 
vrouwen doeltreffend worden beschermd. 
Om een effectievere bescherming te 
kunnen verschaffen moeten verenigingen, 
organisaties en andere juridische 
entiteiten in staat worden gesteld namens 
of ter ondersteuning van slachtoffers 
gerechtelijke stappen te ondernemen, 
onverminderd de nationale procedurele 
voorschriften inzake vertegenwoordiging 
en verdediging in rechte.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) De lidstaten moeten actieve 
deelname van de sociale partners 
aanmoedigen en stimuleren om de 
betrokkenen beter voor te lichten en 
effectievere regelingen te treffen. Door de 
dialoog met bovengenoemde organisaties 
aan te moedigen kunnen de lidstaten meer 
feedback krijgen en meer inzicht in de 
praktische uitvoering van de richtlijn, en 
in de problemen die zich naar alle 
waarschijnlijkheid zullen voordoen, om 
discriminatie tegen te gaan.

Motivering

Deelname van de sociale partners is uitermate belangrijk om discriminatie tegen te gaan. 
Hun gegevensbestanden kunnen extra informatie verschaffen voor werknemers over hun 
rechten en een bron van feedback voor de lidstaten, omdat zij meer ervaring hebben met de 
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problemen die naar alle waarschijnlijkheid zullen ontstaan. Wij achten het derhalve van 
belang ervoor te zorgen dat zij actief deelnemen en een open dialoog aangaan.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De lidstaten dienen de dialoog 
tussen de sociale partners en met NGO's 
te bevorderen, teneinde een beter inzicht 
te krijgen in de diverse vormen van 
discriminatie en deze te bestrijden.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Het volgende punt wordt toegevoegd 
aan artikel 1: 
"3 bis. Bovendien zorgt deze richtlijn 
ervoor dat werkneemsters hun essentiële 
gezinstaken kunnen vervullen en biedt zij 
specifieke en adequate bescherming voor 
moeder en kind." 

Motivering
In het nieuwe punt wordt benadrukt dat werkende vrouwen hun essentiële rol als moeder 
moeten kunnen vervullen.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Artikel 2, letter a) wordt vervangen 
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door:
"a) zwangere werkneemster of 
werkneemster tijdens de zwangerschap: 
elke zwangere werkneemster, met 
inbegrip van huispersoneel, die de 
werkgever in kennis stelt van haar 
toestand, overeenkomstig de nationale 
wetten en/of praktijken;"

Motivering

Het huispersoneel is uitgesloten van de werkingssfeer van de kaderrichtlijn inzake veiligheid 
en gezondheid. De bepalingen inzake bescherming van het moederschap moeten echter 
uitdrukkelijk ook op die personen van toepassing zijn. 

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Artikel 2, letter b) wordt vervangen 
door:
"b) werkneemster na de bevalling: elke 
werkneemster, met inbegrip van 
huispersoneel, die is bevallen in de zin 
van de nationale wetten en/of 
praktijken, en die de werkgever in 
kennis stelt van haar toestand, 
overeenkomstig deze wetten en/of 
praktijken;"

Motivering

Het huispersoneel is uitgesloten van de werkingssfeer van de kaderrichtlijn inzake veiligheid 
en gezondheid. De bepalingen inzake bescherming van het moederschap moeten echter 
uitdrukkelijk ook op die personen van toepassing zijn. 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quater (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quater. Artikel 2, letter c) wordt 
vervangen door:
"c) werkneemster tijdens de lactatie: 
elke werkneemster, met inbegrip van 
huispersoneel, tijdens de lactatie in de 
zin van de nationale wetten en/of 
praktijken die de werkgever in kennis 
stelt van haar toestand, overeenkomstig 
deze wetten en/of praktijken."

Motivering

Het huispersoneel is uitgesloten van de werkingssfeer van de kaderrichtlijn inzake veiligheid 
en gezondheid. De bepalingen inzake bescherming van het moederschap moeten echter 
uitdrukkelijk ook op die personen van toepassing zijn. 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quinquies. Aan artikel 3, lid 1 wordt de 
volgende tweede alinea bis toegevoegd:
"De in de eerste alinea bedoelde 
richtsnoeren worden regelmatig 
geëvalueerd met het oog op herziening 
ervan, op zijn minst om de vijf jaar, en 
voor de eerste keer in 2012."

Motivering

Uitleg: het is van belang dat de richtsnoeren regelmatig worden aangepast aan de recente 
ontwikkelingen en de evolutie van de kennis.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 sexies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 sexies. De titel van artikel 4 komt als 
volgt te luiden:
"Evaluatie, informatie en overleg"

Motivering
Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen 
op elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. 
Zowel mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren 
die mutaties en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot 
onvruchtbaarheid en tot misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen 
doen zich evenwel voor bij het embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere 
richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de 
informatie aan en het overleg met de werknemers en hun vertegenwoordigers.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 septies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 septies. In artikel 4 wordt het volgende 
lid -1 ingevoegd:
"-1. In de risicobeoordeling die 
overeenkomstig richtlijn 89/391/EEG 
wordt uitgevoerd, neemt de werkgever een 
evaluatie van de reproductieve risico's 
voor de mannelijke en vrouwelijke 
werknemers op."

Motivering
Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen 
op elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. 
Zowel mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren 
die mutaties en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot 
onvruchtbaarheid en tot misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen 
doen zich evenwel voor bij het embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere 
richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de 
informatie aan en het overleg met de werknemers en hun vertegenwoordigers.
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 octies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 octies. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
door de volgende tekst:
"2. Onverminderd artikel 10 van 
Richtlijn 89/391/EEG worden in de 
betrokken onderneming en/of inrichting 
de werkneemster in de zin van artikel 2 
en de werkneemsters die zich in een van 
de in artikel 2 bedoelde toestanden 
zouden kunnen bevinden en/of hun 
vertegenwoordigers en de relevante 
sociale partners geïnformeerd over de 
resultaten van de in lid 1 bedoelde 
evaluatie en over alle maatregelen op het 
gebied van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk."

Motivering
Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen 
op elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. 
Zowel mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren 
die mutaties en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot 
onvruchtbaarheid en tot misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen 
doen zich evenwel voor bij het embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere 
richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de 
informatie aan en het overleg met de werknemers en hun vertegenwoordigers.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 nonies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 nonies. Aan artikel 4 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"2 bis. Er worden passende maatregelen 
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genomen om te verzekeren dat de 
werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers kunnen toezien op de 
toepassing van deze richtlijn of betrokken 
kunnen worden bij de uitvoering ervan, 
met name voor wat betreft de door de 
werkgever genomen maatregelen zoals 
bedoeld in lid 2, onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de werkgever 
om deze maatregelen vast te stellen."

Motivering
Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen 
op elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. 
Zowel mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren 
die mutaties en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot 
onvruchtbaarheid en tot misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen 
doen zich evenwel voor bij het embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere 
richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de 
informatie aan en het overleg met de werknemers en hun vertegenwoordigers.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 decies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 decies. Aan artikel 4 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"2 ter. Het overleg met en de deelname 
van de werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers voor kwesties die 
binnen de werkingsfeer van deze richtlijn 
vallen, hebben plaats overeenkomstig 
artikel 11 van Richtlijn 89/391/EEG."

Motivering
Preventief optreden moet worden aangemoedigd om correct de risico's te kunnen beoordelen 
op elke werkplek waar de werknemers vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd zijn. 
Zowel mannen als vrouwen kunnen voor de bevruchting worden blootsgesteld aan factoren 
die mutaties en genetische schade zouden kunnen veroorzaken, die leiden tot 
onvruchtbaarheid en tot misvormingen en chromosoomafwijkingen; de ernstigste gevolgen 
doen zich evenwel voor bij het embryo. Leden 4 en 5 zijn toegevoegd omdat in alle andere 
richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid specifieke artikelen zijn opgenomen over de 
informatie aan en het overleg met de werknemers en hun vertegenwoordigers.
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 undecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 undecies. Het volgende punt wordt 
toegevoegd aan artikel 6:
"2 bis. Zwangere werkneemsters mogen 
bovendien niet worden verplicht taken te 
verrichten zoals het dragen en optillen 
van zware gewichten of taken die 
gevaarlijk of uitputtend zijn of risico's met 
zich meebrengen voor de gezondheid."

Motivering
Zwangere werkneemsters moeten niet alleen worden vrijgesteld van activiteiten die hen 
blootstellen aan hoge risico's maar ook van taken waarvoor zware lichamelijke inspanning 
nodig is of van taken die risico's met zich meebrengen voor de gezondheid.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 duodecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 duodecies. Artikel 7, lid 2, letter a), 
wordt vervangen door:
"a) van overschakeling naar met de 
omstandigheden verenigbare arbeidsuren 
overdag; of"

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 terdecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 terdecies. Aan artikel 7 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"2 bis. Werkneemsters die van 
nachtarbeid wensen te worden vrijgesteld, 
moeten overeenkomstig de regelgeving 
van de lidstaten hun werkgever hiervan 
op de hoogte brengen en, indien lid 2, 
letter b) van toepassing is, aan de 
werkgever een medisch attest 
overleggen."

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quaterdecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quaterdecies. Aan artikel 7 wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"2 ter. In het geval van eenoudergezinnen 
en ouders van kinderen met een ernstige 
handicap, kan de in lid 1 bedoelde periode 
worden verlengd volgens de door de 
lidstaten vastgelegde procedures."

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 quindecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quindecies. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 7 bis
Overuren
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De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat werkneemsters tijdens 
de zwangerschap, na de bevalling en 
tijdens de lactatie, tijdens de 
zwangerschap en gedurende een periode 
van zes maanden na de bevalling niet 
verplicht worden om overuren te maken 
of op zon- en feestdagen te werken."

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen
zwangerschapsverlof van ten minste 18 
aaneengesloten weken. 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op 
zwangerschapsverlof van 18 
aaneengesloten weken.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen.

2. Het in lid 1 bedoelde 
zwangerschapsverlof moet een na de 
bevalling te nemen verplicht verlof van ten 
minste zes weken omvatten. De lidstaten
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de werkneemsters in de zin van 
artikel 2 vrij de periode, vóór of na de 
bevalling mogen kiezen wanneer zij het 
niet-verplichte deel van het verlof 
opnemen. Het verplichte 
zwangerschapsverlof van zes weken na de 
bevalling geldt voor alle werkende 
vrouwen, ongeacht het aantal dagen dat 
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zij vóór de bevalling gewerkt hebben. De 
lidstaten kunnen het verplichte deel van 
het zwangerschapsverlof verlengen tot 
maximaal vier weken vóór de bevalling en
ten minste acht weken na de geboorte van 
een gehandicapt kind.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De werkneemster moet de gekozen 
zwangerschapsverlofperiode ten minste
drie maanden voor de begindatum ervan 
bekendmaken.

Motivering

Amendement 25 van de rapporteur stelt dat zwangere vrouwen drie maanden voor bevalling 
niet meer tot overwerk mogen worden verplicht. Rond die periode ook bekend maken wanneer 
zwangerschapsverlof wordt genomen, maakt het organiseren van vervangende werknemers 
voor werkgever eenvoudiger.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Bij geboorte van een meerling dient 
de in artikel 8, lid 1, vermelde 
zwangerschapsverlofperiode per kind met 
4 weken te worden verlengd.

Motivering
Totale normale verlofperiode wordt eveneens in weken uitgedrukt.
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof wordt toegekend in geval 
van vroeggeboorte, ziekenhuisopname van 
het kind na de geboorte, geboorte van een 
kind met een handicap en geboorte van een 
meerling. De duur van het aanvullend 
verlof moet in verhouding staan tot en 
tegemoetkomen aan de bijzondere 
behoeften van de moeder en het kind/de 
kinderen.

4. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
aanvullend verlof met behoud van salaris
wordt toegekend in geval van 
vroeggeboorte, ziekenhuisopname van het 
kind na de geboorte, geboorte van een kind 
met een handicap, gehandicapte moeder
en geboorte van een meerling. De duur van 
het aanvullend verlof moet in verhouding 
staan tot en tegemoetkomen aan de 
bijzondere behoeften van de moeder en het 
kind/de kinderen. De totale periode van 
het zwangerschapsverlof wordt met ten 
minste acht weken na de bevalling 
verlengd bij de geboorte van een 
gehandicapt kind en de lidstaten zorgen 
tevens voor een extra verlofperiode van 
zes weken bij de geboorte van een dood 
kind.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De richtlijn is niet van toepassing op 
zelfstandigen. 

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 8 – lid 5 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De lidstaten treffen adequate 
maatregelen voor de erkenning van 
postnatale depressie als ernstige ziekte, en 
ondersteunen bewustmakingscampagnes 
ter bevordering van goede voorlichting 
over postnatale depressie en tegen de 
vooroordelen en het gevaar van 
stigmatisering die nog steeds aan deze 
ziekte kleven.

Motivering

Het amendement heeft ten doel de lidstaten de noodzaak te doen inzien van de officiële 
erkenning van postnatale depressie als ziekte, aangezien 10% tot 15% van de vrouwen 
eronder lijdt en zij aanzienlijke gevolgen heeft voor het beroeps- en gezinsleven.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten treffen passende 
maatregelen om de veiligheid en de 
gezondheid van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap te beschermen, met name 
wat betreft ergonomische 
omstandigheden, werktijden (met inbegrip 
van nachtwerk en verandering van werk) 
en intensiteit van het werk, alsmede betere 
bescherming tegen specifieke 
besmettelijke stoffen en ioniserende 
straling.

Motivering

De bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap moet een van de voornaamste doelstellingen van deze richtlijn zijn.
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag. Indien ontslag
binnen zes maanden na afloop van het in 
artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

2. Indien een werkneemster in de zin van 
artikel 2 wordt ontslagen gedurende de in 
punt 1 bedoelde periode of binnen zes 
maanden na afloop van het in artikel 8, 
lid 1, bedoelde zwangerschapsverlof, dient 
de werkgever schriftelijk gegronde redenen 
op te geven voor het ontslag. Dit laat de 
materiële ontslagvoorwaarden 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
onverlet.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. In de in de artikelen 5, 6 en 7 
bedoelde gevallen moeten de rechten 
verbonden aan de arbeidsovereenkomst, 
met inbegrip van het behoud van een 
bezoldiging en/of het genot van een 
gelijkwaardige uitkering, van de 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken worden gewaarborgd;

Motivering

Vrouwen moeten hun volledige salaris krijgen zodat zij niet financieel gestraft worden omdat 
ze moeder zijn.
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 - lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. werkneemsters in de zin van artikel 
2, die worden uitgesloten van werk door 
hun werkgever, die hen als 
arbeidsongeschikt beschouwt zonder dat de 
werkneemster een medische indicatie heeft 
verstrekt, ontvangen tot aan het begin van 
het zwangerschapsverlof in de zin van 
artikel 8, lid 2, een bezoldiging die gelijk is 
aan hun volledige salaris.

1 bis. werkneemsters in de zin van artikel 
2, die worden uitgesloten van werk door 
hun werkgever, die hen als 
arbeidsongeschikt beschouwt zonder dat de 
werkneemster een medische indicatie heeft 
verstrekt, moeten op eigen initiatief een 
arts raadplegen. Indien deze arts de 
arbeidsgeschiktheid van de vrouwen 
bevestigt, dient de werkgever hen normaal 
in dienst te nemen of zij ontvangen tot aan 
het begin van het zwangerschapsverlof in 
de zin van artikel 8, lid 2, een bezoldiging 
die gelijk is aan hun volledige salaris.

Motivering

Als een vrouw een arts naar keuze raadpleegt, schept dit duidelijkheid over de vraag of zij 
ziek is dan wel gezond Alleen na een duidelijke diagnose kunnen verdere maatregelen worden 
getroffen.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 - letter a bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 1 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) In artikel 11 wordt het volgende lid 
1 bis bis ingevoegd:
"1 bis bis. De lidstaten kunnen 
preventieve maatregelen aannemen met 
het oog op de bescherming en de 
veiligheid van zwangere of onlangs 
bevallen werkneemsters op het werk."
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Motivering

Stress op het werk kan zwangere vrouwen en jonge moeders psychisch beïnvloeden en 
gevolgen hebben voor het foetus resp. de zuigeling. We hebben begeleidende maatregelen 
nodig vanuit het oogpunt van flexizekerheid.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter b
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken;

c) het recht van werkneemsters in de zin 
van artikel 2 om – onder voorwaarden die 
voor hen niet minder gunstig zijn – naar 
hun baan of naar een gelijkwaardige 
functie terug te keren en te profiteren van 
elke verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens hun 
afwezigheid aanspraak hadden kunnen 
maken; in uitzonderlijke gevallen van 
herstructurering of ingrijpende 
reorganisatie van het productieproces 
moet de werkneemster altijd de 
mogelijkheid worden geboden de gevolgen 
van deze wijzigingen voor haar 
werksituatie met de werkgever te 
bespreken en moet het orgaan dat de 
belangen van de werkneemsters behartigt 
altijd de gelegenheid hebben om samen 
met de werkgever de betrokken 
werkneemster te adviseren over de 
gevolgen van deze wijzigingen;

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter b
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de handhaving, voor werkneemsters 
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in de zin van artikel 2, van mogelijkheden 
voor loopbaanontwikkeling door middel 
van opleiding, permanente bijscholing en 
aanvullende scholing, teneinde hun 
loopbaanperspectieven intact te houden;

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te voorkomen dat de loopbaanperspectieven van vrouwen die 
moeder zijn geworden gevaar lopen. De werkgever moet in overleg met de betrokken 
werkneemsters de nodige maatregelen treffen op het gebied van opleiding en scholing, 
teneinde ervoor te zorgen dat hun loopbaanperspectieven intact blijven.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter b
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) dat het opnemen van 
zwangerschapsverlof de pensioenrechten 
van de betrokken werkneemster niet 
aantast; de periode van dit 
zwangerschapsverlof moet worden
beschouwd als arbeidsperiode bij de 
berekening van het pensioen en het 
opnemen van zwangerschapsverlof mag 
dus nooit leiden tot vermindering van 
pensioenrechten.

Motivering

Het is van belang dat de uitkeringen die werkneemsters tijdens het zwangerschapsverlof 
ontvangen geen nadelige gevolgen hebben voor hun pensioenrechten. De lidstaten moeten dit 
voorkomen en voorzien in compensatie voor een mogelijk verlies van pensioenrechten. 

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 3 – letter c 
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering wordt als adequaat beschouwd, 
wanneer zij een inkomen waarborgt dat 
gelijk is aan het laatste maandsalaris of aan 
het gemiddelde maandsalaris over een 
bepaalde periode, eventueel tot aan een in 
de nationale wetgeving vastgelegd 
plafond. Een dergelijk plafond mag niet 
lager zijn dan de uitkering die 
werkneemsters in de zin van artikel 2 
zouden ontvangen in geval van een 
onderbreking van haar werkzaamheden 
om gezondheidsredenen. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

3. de in punt 2, onder b), bedoelde 
uitkering is adequaat, wanneer zij een 
inkomen waarborgt dat gelijk is aan het 
laatste maandsalaris of aan het gemiddelde 
maandsalaris over een bepaalde periode.
Werkneemsters met zwangerschapsverlof 
ontvangen hun volledige salaris en de 
uitkering bedraagt 100% van het laatste 
maandsalaris of het gemiddelde 
maandsalaris. De lidstaten mogen 
vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend.

Motivering

Het betalen van het volledige salaris voor de duur van het verlof garandeert dat de vrouwen 
niet financieel gestraft worden voor hun keuze voor het moederschap. Veel lidstaten hebben 
al geregeld dat 80% tot 100% van het gemiddelde salaris wordt betaald tijdens het 
zwangerschapsverlof. Bovendien mogen zwangere werkneemsters niet worden gestraft voor 
hun keuze voor het moederschap.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Het volgende punt 3 bis wordt 
toegevoegd:
"3 bis. de lidstaten zorgen ervoor dat
werkneemsters die met 
zwangerschapsverlof zijn, in voorkomend 
geval, automatisch voor loonsverhoging 
in aanmerking te komen zonder dat zij 
hun zwangerschapsverlof tijdelijk moeten 
beëindigen om op loonsverhoging 
aanspraak te kunnen maken."
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Motivering

Indien een loonsverhoging wordt toegepast voor functies van werkneemsters die met 
zwangerschapsverlof zijn, moeten deze vrouwen automatisch voor loonsverhoging in 
aanmerking komen, zonder dat zij hun zwangerschapsverlof hoeven te onderbreken om een 
hoger salaris te krijgen en daarna opnieuw met zwangerschapsverlof te gaan. De 
administratieve rompslomp van de werkgever wordt in dat verband ook beperkt en 
vereenvoudigd.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het volgende artikel 12 bis wordt 
ingevoegd: Schrappen

Artikel 12 bis
Bewijslast

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig 
hun nationale rechtsstelsels, de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer personen die van mening zijn dat 
hun rechten uit hoofde van deze richtlijn 
zijn geschonden, voor de rechter of een 
andere bevoegde instantie feiten 
aanvoeren die een dergelijke schending 
kunnen doen vermoeden, de verweerster 
dient te bewijzen dat de richtlijn niet is 
geschonden. 
2. Lid 1 belet de lidstaten niet voor de 
eiser gunstiger regels in te voeren.
3. Lid 1 is niet van toepassing op 
strafprocedures.
4. De lidstaten hoeven lid 1 niet toe te 
passen in zaken waarin de rechter of een 
andere bevoegde instantie de feiten 
onderzoekt. 
5. De leden 1 tot en met 4 zijn tevens van 
toepassing op alle procedures 
overeenkomstig artikel 12.
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Motivering

De voorgestelde bepaling is in strijd met het beginsel van het vermoeden van onschuld en zou 
het evenwicht tussen werkgever en werknemer verstoren. Iemand die een beschuldiging doet 
moet dit kunnen bewijzen. Van de tegenpartij kan onmogelijk worden gevraagd, wanneer die 
beweert dat 'er niets gebeurd is', te bewijzen dat er niets gebeurd is.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
verenigingen, organisaties of andere 
juridische entiteiten die overeenkomstig 
de in hun nationale wetgeving 
vastgestelde criteria rechtmatig belang 
hebben bij de naleving van de bepalingen 
van deze richtlijn, namens of ter 
ondersteuning van een klager en met 
diens toestemming aan de gerechtelijke 
en/of administratieve procedures kunnen 
deelnemen waarin is voorzien om de 
naleving van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen af te 
dwingen.

Motivering

Indien dit amendement wordt goedgekeurd, dan dient lid 5 dienovereenkomstig te worden 
aangepast, en als volgt te luiden: "De leden 1 tot en met 4 bis zijn tevens van toepassing op 
alle procedures overeenkomstig artikel 12."

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen in hun nationale De lidstaten nemen in hun nationale 
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wetgeving de nodige maatregelen op om 
personen te beschermen tegen een nadelige 
behandeling of nadelige gevolgen als 
gevolg van een klacht die is ingediend of 
een rechtsvordering die is ingesteld met het 
oog op de handhaving van de rechten uit 
hoofde van deze richtlijn.

wetgeving de nodige maatregelen op om 
personen te beschermen, met inbegrip van 
getuigen, tegen een nadelige behandeling 
of nadelige gevolgen als gevolg van een 
klacht die is ingediend of een 
rechtsvordering die is ingesteld met het 
oog op de handhaving van de rechten uit 
hoofde van deze richtlijn.

Motivering

Door de bescherming uit te breiden tot getuigen kan gewaarborgd worden dat zij 
betrouwbare informatie verstrekken in klachtenprocedures zonder dat zij hoeven te vrezen 
voor discriminatie.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties gelden 
voor schendingen 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 
kunnen het betalen van schadevergoeding 
omvatten, die niet mag worden beperkt 
door vooraf een maximumbedrag vast te 
stellen, en moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn.

De lidstaten bepalen welke sancties gelden 
voor schendingen 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 
kunnen het betalen van schadevergoeding 
omvatten en moeten doeltreffend en
evenredig zijn.

Motivering

Een EU- verbod op beperking van schadevergoedingsclaims beperkt op buitensporige wijze 
de manoeuvreerruimte van de lidstaten en dwingt hen ertoe gedetailleerde voorschriften over 
te nemen die niet overeenstemmen met hun eigen procesrecht. 
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