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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
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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 
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.
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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:

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 
ouderschapsverlof (1) behelst 
minimumvoorschriften die het werkende 
ouders gemakkelijker moeten maken hun 
beroeps- en gezinstaken te combineren.
___________________

1 PB L 145 van 19. 6. 1996, blz. 4.

Or. en

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.

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 
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arbeidsplaatsen met dezelfde rechten) 
vormt de basis voor betere voorwaarden 
voor het combineren van hun privé- en 
beroepsleven en zal hun financiële 
onafhankelijkheid garanderen.

Or. en

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.

Or. en

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 6 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies) In de in de "Global Strategy 
for Breastfeeding" (Wereldwijde strategie 
voor borstvoeding) opgenomen 
aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef 
wordt gepleit voor vroege borstvoeding en 
uitsluitend borstvoeding in de eerste zes 
maanden, en wordt de mening geuit dat 
borstvoeding zou moeten worden 
voortgezet totdat het kind de leeftijd van 
minstens 2 jaar heeft bereikt.

Or. en

Motivering

Studies van de Wereldgezondheidsorganisatie tonen aan dat het geven van borstvoeding aan 
kinderen (van 0 tot 12 maanden) een positief effect heeft op de gezondheid op lange termijn 
en een fundamentele rol speelt voor de preventie van chronische ziekten. Bovendien zijn 
moeders die hun kinderen een jaar of langer borstvoeding hebben gegeven beter beschermd 
tegen borstkanker (35% minder gevallen dan bij de andere vrouwen).

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De regeling inzake 
zwangerschapsverlof uit hoofde van deze 
richtlijn mag niet in strijd zijn met de 
regelingen van de lidstaten inzake 
ouderschapsverlof en is geenszins bedoeld 
om die modellen te omzeilen. 
Zwangerschaps- en ouderschapsverlof 
vullen elkaar aan, en wanneer zij worden 
gecombineerd kunnen zij bijdragen aan 
de totstandbrenging van een beter 
evenwicht tussen werk en gezinsleven. 

Or. en
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Motivering

De Commissie creëert in haar toelichting een kunstmatig onderscheid tussen zwangerschaps-
en ouderschapsverlof. De twee modellen vullen elkaar aan, en wanneer zij worden 
gecombineerd kunnen zij bijdragen aan de totstandbrenging van een beter evenwicht tussen 
werk en gezinsleven.

Amendement 6

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.

Or. en

Amendement 7

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.

Or. en
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Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In het Groenboek van de 
Commissie getiteld "Demografische 
veranderingen: naar een nieuwe 
solidariteit tussen de generaties" wordt 
erop gewezen dat de lidstaten een lage 
vruchtbaarheid hebben, waarmee de 
vervanging van de generaties niet langer 
gewaarborgd is. Er dienen dan ook 
maatregelen te worden getroffen ten 
behoeve van werkneemsters vóór, tijdens 
en na de zwangerschap wat de 
arbeidsomstandigheden betreft.

Or. en

Motivering

Sinds het jaar 2000 kan een wijziging worden waargenomen in de balans tussen 
arbeidsparticipatie en vruchtbaarheid, in die zin dat lidstaten met een hoge 
arbeidsparticipatie ook een hoge vruchtbaarheid hebben.

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. 

Or. en
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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 kunnen beschikken over adequate 
rechtsbeschermingsmiddelen. Om een 
effectievere bescherming te kunnen 
verschaffen moeten verenigingen, 
organisaties en andere juridische
entiteiten in staat worden gesteld namens 
of ter ondersteuning van slachtoffers door 
de lidstaten passend geachte gerechtelijke 
stappen te ondernemen, onverminderd de 
nationale procedurele voorschriften 
inzake vertegenwoordiging en verdediging 
in rechte.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. In artikel 1 wordt het volgende lid 1 bis 
ingevoegd:
"1 bis. Deze richtlijn heeft tevens ten doel 
de arbeidsomstandigheden voor zwangere 
en onlangs bevallen werkneemsters die op 
de arbeidsmarkt blijven of ernaar 
terugkeren, te verbeteren en een betere 
combinatie van beroeps-, privé- en 
gezinsleven mogelijk te maken."

Or. en

Motivering

Dit lid wordt toegevoegd om het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden, zodat ook 
andere terreinen kunnen worden bestreken, zoals flexibele arbeidsregelingen, 
vaderschapsverlof, enz.

Amendement 13

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 
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;"

Or. en

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. 
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Amendement 14

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;"

Or. en

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 quater (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 2 – letter c

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."

Or. en
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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 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.”

Or. en

Motivering

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

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Er bestaan risico's voor de voortplanting voor zowel mannen als vrouwen, waar algemener 
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rekening mee moet worden gehouden, aangezien zij ook vóór het moment van conceptie van 
belang zijn

Amendement 18

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. De werknemer zal in de conform 
richtlijn 89/391/EEG uitgevoerde 
risicobeoordeling de risico's voor de 
voortplanting voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers in aanmerking 
nemen."

Or. en

Motivering

Er bestaan risico's voor de voortplanting voor zowel mannen als vrouwen, waar algemener 
rekening mee moet worden gehouden, aangezien zij ook vóór het moment van conceptie van 
belang zijn.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 octies. In artikel 4, lid 1, komt de 
inleidende formule als volgt te luiden:
"1. Voor alle werkzaamheden waarbij 
zich een specifiek risico kan voordoen 
van blootstelling aan de agentia, 
procedés of arbeidsomstandigheden 
waarvan een niet-limitatieve lijst in 
bijlage I is opgenomen, moeten de aard, 
de mate en de duur van de blootstelling 
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in de betrokken onderneming en/of 
inrichting van de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 en de werkneemsters die 
zich in een van de in artikel 2 bedoelde 
toestanden zouden kunnen bevinden, 
rechtstreeks door de werkgever of door 
bemiddeling van de in artikel 7 van 
Richtlijn 89/391/EEG bedoelde 
beschermings- en preventiediensten 
worden geëvalueerd, ten einde:"

Or. en

Motivering

Er bestaan risico's voor de voortplanting voor zowel mannen als vrouwen, waar algemener 
rekening mee moet worden gehouden, aangezien zij ook vóór het moment van conceptie van 
belang zijn.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 nonies. In artikel 4, lid 1 komt het 
eerste streepje als volgt te luiden:
"- ieder risico voor de veiligheid of de 
gezondheid, alsmede iedere terugslag op 
de zwangerschap of de lactatie van de 
werkneemster in de zin van artikel 2 en 
de werkneemster die zich in een van de in 
artikel 2 bedoelde toestanden zou kunnen 
bevinden, te kunnen beoordelen;"

Or. en

Motivering

Er bestaan risico's voor de voortplanting voor zowel mannen als vrouwen, waar algemener 
rekening mee moet worden gehouden, aangezien zij ook vóór het moment van conceptie van 
belang zijn.

Amendement 21
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 decies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 decies. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen 
door:
"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."

Or. en

Motivering

Er bestaan risico's voor de voortplanting voor zowel mannen als vrouwen, waar algemener 
rekening mee moet worden gehouden, aangezien zij ook vóór het moment van conceptie van 
belang zijn.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 undecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 undecies. Artikel 5, lid 2 wordt 
vervangen door:
"2. Indien aanpassing van de 
arbeidsomstandigheden en/of werktijden 
technisch en/of objectief niet mogelijk is 
[...], neemt de werkgever de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
betrokken werkneemster een andere 
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arbeidsplaats krijgt."

Or. en

Motivering

Uitleg: de bestaande formulering van de verschillende alinea’s maakt het voor de werkgevers 
veel te gemakkelijk het argument te gebruiken dat zij de arbeidsplaats niet kunnen aanpassen 
en ook geen alternatieve baan kunnen aanbieden. Ook als deze zeer open tekst wordt 
geschrapt, behoudt de werkgever voldoende ruimte om met het argument te komen dat 
dergelijke alternatieven technisch of objectief niet haalbaar zijn. 

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt -1 duodecies (nieuw)
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 duodecies. Artikel 5, lid 3 wordt 
vervangen door:
"3. Indien overplaatsing technisch en/of 
objectief niet mogelijk is [...], wordt de 
betrokken werkneemster gedurende de 
gehele voor de bescherming van haar 
veiligheid of gezondheid noodzakelijke 
periode, overeenkomstig de nationale 
wetten en/of praktijken, vrijgesteld van 
arbeid."

Or. en

Motivering

Uitleg: de bestaande formulering van de verschillende alinea’s maakt het voor de werkgevers 
veel te gemakkelijk het argument te gebruiken dat zij de arbeidsplaats niet kunnen aanpassen 
en ook geen alternatieve baan kunnen aanbieden. Ook als deze zeer open tekst wordt 
geschrapt, behoudt de werkgever voldoende ruimte om met het argument te komen dat 
dergelijke alternatieven technisch of objectief niet haalbaar zijn. 

Amendement 24

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

-1 terdecies. Artikel 7, lid 2, letter b) wordt 
vervangen door:
"(b) van vrijstelling van arbeid of 
verlenging van het zwangerschapsverlof 
wanneer overplaatsing naar werk 
overdag technisch en/of objectief niet 
mogelijk is [...]."

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quaterdecies. Het volgende artikel 7 bis 
wordt ingevoegd:

"Artikel 7 bis
Zwangere werkneemsters mogen 
gedurende een periode van 3 maanden 
voor en 12 maanden na de bevalling niet 
worden verplicht tot overwerk."

Or. en

Motivering

Dit amendement vormt een beschermende maatregel die zwangere werkneemsters en moeders 
in staat zal stellen meer tijd en zorg aan hun kind te besteden.

Amendement 26

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 1. De lidstaten nemen de nodige 
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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. 

maatregelen opdat de werkneemsters in de 
zin van artikel 2 recht hebben op vóór 
en/of na de bevalling te nemen 
zwangerschapsverlof van 20
aaneengesloten weken, met de 
mogelijkheid van verlenging met 
maximaal twee extra weken

Or. en

Motivering

The study on the costs and benefits of options to improve provisions for the reconciliation of 
work, private and family life1 shows that a maternity leave of 18 weeks or longer (20) will 
have an estimated low impact over the budget. Many Member States already provide for 
payment of between 80% and 100% of average earnings during maternity leave. Several 
Member States already provide for a maternity leave longer than 18 weeks.

According to WHO Recommendation A55/15, a young child should be exclusively breastfed 
during the first 24 weeks of its life and this is an argument for the increase of the maternity 
leave period.

Amendement 27

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 
kunnen het uit hoofde van deze richtlijn 
verplichte deel van het 
zwangerschapsverlof verlengen tot 
maximaal acht weken na de bevalling 
en/of maximaal zes weken vóór de 
bevalling.

Or. en

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/new_legislation_en.html.
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Motivering

Without a rule prohibiting working before the birth, there is a risk that a pregnant woman 
will come under much greater pressure than before, from herself or from others, to work until 
shortly before her child is born. This situation can entail great risks for the health of both the 
mother and her unborn child. The Commission itself, in its ‘Detailed explanation’ of the draft 
Directive (p.9) stresses the importance of pregnant women being able to decide freely 
whether to take part of maternity leave before the birth. Women need protection so that they 
can freely exercise this choice without compulsion. This is provided by the principle of a ban 
on working before the birth, with an optional opt-out.

Amendement 28

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 
twee maanden voor de begindatum ervan 
bekendmaken. 

Or. en

Motivering
De invoering van de verplichting om de periode van het zwangerschapsverlof te melden biedt 
bedrijven de nodige zekerheid om hun activiteiten naar behoren te kunnen plannen. Het 
uitblijven van een dergelijke meldingsplicht zou de bedrijfsorganisatie van met name kleine 
en middelgrote ondernemingen in het gedrang brengen.

Amendement 29

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 
een maand te worden verlengd.

Or. en
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Motivering

De lichamelijke en psychische last is voor een werkneemster die van twee of meer kinderen 
bevalt bijzonder groot.

Amendement 30

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 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. 

Or. en

Motivering

Gezien de extra uitdagingen waarmee gehandicapte moeders in de samenleving te maken 
hebben, hebben veel moeders met een handicap een aanvullend zwangerschapsverlof nodig 
om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en het gezinsleven in goede banen te leiden.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ziekteverlof wegens ziekte of complicaties 
die samenhangen met de zwangerschap dat 
vier weken of meer vóór de bevalling 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat
ziekteverlof dat wegens ziekte,
complicaties die samenhangen met de 
zwangerschap of een erkende postnatale 
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wordt opgenomen, geen invloed heeft op 
de duur van het zwangerschapsverlof.

depressie vier weken of meer vóór of na de 
bevalling wordt opgenomen, geen invloed 
heeft op de duur van het 
zwangerschapsverlof.

Or. en

Motivering

Het amendement heeft ten doel de beschermende maatregelen in geval van ziekte ook te laten 
gelden voor het specifieke ziektebeeld van de postnatale depressie, waar 10% tot 15% van de 
vrouwen onder lijdt en die aanzienlijke gevolgen heeft voor het beroeps- en gezinsleven.

Amendement 32

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 onderhavige richtlijn is ook van 
toepassing op zelfstandige werkneemsters, 
en de lidstaten moeten de nodige 
aanpassingen aanbrengen in hun 
respectieve wetgevingen, teneinde gelijke 
arbeidsrechten te waarborgen ten aanzien 
van het zwangerschapsverlof. 

Or. en

Motivering

Zelfstandige werkneemsters mogen niet ongelijk worden behandeld en evenmin minder 
rechten genieten dan werkneemsters in loondienst.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De lidstaten treffen adequate 
maatregelen voor de erkenning van 
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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.

Or. en

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 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot het einde 
van het in artikel 8, lid 1, bedoelde 
zwangerschapsverlof, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ontslag en alle 
voorbereidingen voor ontslag van 
werkneemsters in de zin van artikel 2 te 
verbieden gedurende de periode vanaf het 
begin van hun zwangerschap tot ten minste 
vier maanden na de bevalling, behalve in 
uitzonderingsgevallen die geen verband 
houden met hun toestand en 
overeenkomstig de nationale wetten en/of 
praktijken zijn toegestaan en, in 
voorkomend geval, voor zover de 
bevoegde instantie hiermee heeft 
ingestemd.

Or. en

Motivering

Een ontslagverbod tot vier maanden na de bevalling lijkt wenselijk. Want moeders moeten 
juist na afloop van het zwangerschapsverlof, tijdens de eerste weken "weer op het werk", in 
bijzondere mate worden beschermd. In deze periode krijgen zij te maken met de eerste 
praktische problemen rond het combineren van werk en gezin. Wij pleiten er dan ook voor 
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niet de verplichting op te nemen dat het einde van de periode van het ontslagverbod moet 
samenvallen met het einde van het zwangerschapsverlof.  

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. 

Or. en

Motivering

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

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 

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 twaalf maanden na afloop van het 
in artikel 8, lid 1, bedoelde 
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zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever op verzoek van de betrokken 
werkneemster schriftelijk gegronde 
redenen op te geven voor het ontslag.

zwangerschapsverlof plaatsvindt, dient de 
werkgever schriftelijk gegronde redenen op 
te geven voor het ontslag.

Or. en

Motivering

De werkgever moet in die periode altijd gegronde redenen aanvoeren voor het ontslag, 
ongeacht of de werkneemster een specifiek verzoek daartoe doet. 

Amendement 37

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 en, indirect, haar 
persoonlijke situatie, met de werkgever te 
bespreken;

Or. en

Motivering

Dit punt is van belang omdat zich bijzondere omstandigheden kunnen voordoen (bijvoorbeeld 
een financiële crisis) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de situatie van een 
werkneemster die met zwangerschapsverlof is en die kunnen leiden tot het verlies van rechten. 
In dat geval kan haar positie op het werk gevaar lopen indien de gevolgen van de 
herstructureringsmaatregelen niet met de werkgever worden besproken.
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Amendement 38

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 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;

Or. en

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 39

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 gebruikmaking van 
zwangerschapsverlof de pensioenrechten 
van de betrokken werkneemster niet 
aantast, dat de periode van dit 
zwangerschapsverlof wordt beschouwd als 
arbeidsperiode bij de berekening van het 
pensioen en dat zwangerschapsverlof dus 
nooit leidt tot vermindering van 
pensioenrechten.

Or. en
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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 40

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

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 lid 2, letter 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.
Indien het salaris tijdens het 
zwangerschapsverlof wordt verhoogd, dan 
dient de werkneemster alle financiële 
rechten te genieten. Tijdens het 
zwangerschapsverlof moeten vrouwen 
hun volledige salaris ontvangen en de 
uitkering moet 100% bedragen van het 
laatste maandsalaris of het gemiddelde 
maandsalaris tijdens de verplichte 
verlofperiode, en mag niet lager zijn dan 
85% van het laatste maandsalaris of het 
gemiddelde maandsalaris tijdens de 
resterende verlofperiode. De lidstaten 
mogen vastleggen over welke periode dit 
gemiddelde maandsalaris wordt berekend."

Or. en

Motivering

De betaling van het volledige salaris aan vrouwen is een manier om te garanderen dat zij er 
financieel niet op zullen achteruitgaan omdat zij besloten hebben kinderen te krijgen. Talrijke 
lidstaten voorzien al in betaling van tussen 80 en 100% van het gemiddelde loon tijdens het 
zwangerschapsverlof.

Amendement 41



PE428.236v01-00 28/31 PA\790632NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 – letter d
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 tijdens 
het zwangerschapsverlof of bij terugkeer 
van het zwangerschapsverlof, zoals 
bepaald in artikel 8, haar werkgever mag 
verzoeken haar werktijden en -patronen 
aan te passen en dat de werkgever verplicht 
is een dergelijk verzoek in overweging te 
nemen, waarbij de behoeften van de 
werkgever en de werkneemster in 
aanmerking worden genomen.

5. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
werkneemster in de zin van artikel 2 tijdens 
het zwangerschapsverlof of bij terugkeer 
van het zwangerschapsverlof, zoals 
bepaald in artikel 8, haar werkgever mag 
verzoeken haar werktijden en -patronen 
aan te passen en dat de werkgever verplicht 
is een dergelijk verzoek in overweging te 
nemen, waarbij de behoeften van de 
werkgever en de werkneemster in 
aanmerking worden genomen. Een 
dergelijk verzoek kan ook worden gedaan 
door de vader van het kind of de 
echtgenoot of partner van de 
werkneemster aan wie een 
zwangerschapsverlof is toegekend, en 
wordt op dezelfde wijze behandeld.

Or. en

Motivering

Met het oog op het delen van de verantwoordelijkheden is het van belang dat ook de vader 
van het kind of de echtgenoot of partner van de werkneemster na beëindiging van het 
zwangerschapsverlof de mogelijkheid heeft een verzoek te doen tot aanpassing van de 
werktijden en -patronen.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 - letter d
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De werkgevers dienen verzoeken 
van werkneemsters die de eerste 12 
maanden na de geboorte parttime in 
plaats van fulltime wensen te werken, in 
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aanmerking te nemen. 

Or. en

Motivering

Volgens aanbeveling A55/15 van de WHO dienen zuigelingen voor een optimale groei, 
ontwikkeling en gezondheid de eerste zes maanden uitsluitend borstvoeding te krijgen. 
Daarna dienen zij, om in hun zich ontwikkelende voedingsbehoeften te voorzien, passend en 
veilig aanvullend voedsel te krijgen, terwijl de borstvoeding tot de leeftijd van twee jaar of 
ouder wordt voortgezet. Dit artikel is toegevoegd om te garanderen dat vrouwen ook na zes 
maanden zwangerschapsverlof borstvoeding kunnen blijven geven.

Amendement 43

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. 

Or. en

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 44
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 92/85/EEG
Artikel 12 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 quinquies

De lidstaten zorgen ervoor dat het orgaan 
of de organen voor de bevordering van 
gelijke behandeling die uit hoofde van 
Richtlijn 2002/73/EG, zoals herschikt bij 
Richtlijn 2006/54/EG, zijn aangewezen 
voor de bevordering, analyse, 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, tevens 
bevoegd zijn voor kwesties die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
indien deze kwesties voornamelijk 
betrekking hebben op gelijke behandeling 
en niet op de gezondheid en veiligheid van 
de werkneemster.

Artikel 12 quinquies

De lidstaten zorgen ervoor dat het orgaan 
of de organen voor de bevordering van 
gelijke behandeling die uit hoofde van 
Richtlijn 2002/73/EG, zoals herschikt bij 
Richtlijn 2006/54/EG, zijn aangewezen 
voor de bevordering, analyse, 
ondersteuning en het volgen van de gelijke 
behandeling van eenieder, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, tevens 
bevoegd zijn voor kwesties die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
indien deze kwesties voornamelijk 
betrekking hebben op gelijke behandeling 
en niet alleen op de gezondheid en 
veiligheid van de werkneemster.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 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.

Or. en

Motivering

Stress op het werk kan een negatief psychisch effect hebben op zwangere vrouwen en jonge 
moeders en gevolgen hebben voor de foetus of de zuigeling.
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De sociale partners op Europees 
niveau worden ertoe opgeroepen de 
raamovereenkomst over 
ouderschapsverlof te bespreken, teneinde 
beide ouders te betrekken bij de 
verbetering van het evenwicht tussen 
privéleven en werk na de geboorte.

Or. en

Motivering

Het voorstel tot wijziging van richtlijn 92/85/EEG bevat niet de nodige bepalingen om te 
waarborgen dat effectief gebruik wordt gemaakt van het zwangerschapsverlof en wordt 
gezorgd voor een duidelijke overgang tussen het einde van het zwangerschapsverlof en de 
terugkeer naar een baan, bijvoorbeeld kinderopvang, vaderschapsverlof of 
ouderschapsverlof.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het verdient aanbeveling de uit deze 
richtlijn voortvloeiende voorschriften op 
te nemen in de collectieve en individuele 
arbeidsovereenkomsten in de lidstaten. 

Or. en

Motivering

Vaak maken werkneemsters geen gebruik van hun rechten omdat zij niet weten dat zij 
wettelijk beschermd zijn. Indien in hun arbeidsovereenkomsten naar deze rechten wordt 
verwezen, zal ook duidelijker worden welke wetgeving in een bepaalde situatie van toepassing 
is.


