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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de situatie van alleenstaande moeders
(2011/2049(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder de 
bepalingen met betrekking tot sociale rechten en gelijkheid van mannen en vrouwen, 

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 1979 inzake de uitbanning van alle
vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW),

– gezien het verslag van de Commissie van 3 oktober 2008 over de realisatie van de 
doelstellingen van Barcelona wat de opvangfaciliteiten voor kinderen onder de 
leerplichtige leeftijd betreft (COM(2008)0638),

– gezien het verslag van de Commissie over gelijkheid van mannen en vrouwen - 2010 
(COM(2009)0694),

– gezien het verslag van Eurofound van 24 maart 2010 met als titel "Tweede Europese 
enquête over levenskwaliteit: gezinsleven en werk",

– gezien zijn resolutie van 17 juni 2010 over de evaluatie van de resultaten van de 
routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 en aanbevelingen voor 
de toekomst1,

– gezien het EU-platform tegen sociale uitsluiting,

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2011 over armoede bij vrouwen in de Europese Unie2,

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2011 over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de 
Europese Unie – 20103,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2008 "Een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven: meer steun voor het combineren van beroep, privéleven en 
gezinsleven" (COM(2008)0635),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt van 20 oktober 2010 inzake het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie4,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

                                               
1 Aangenomen teksten P7_TA(2010)0232.
2 Aangenomen teksten P7_TA(2010)0086.
3 Aangenomen teksten P7_TA(2011)0085.
4 Aangenomen teksten P7_TA(2010)0373.
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– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A7-0000/2011),

Algemene situatie

A. overwegende dat het traditionele tweeoudermodel steeds minder voorkomt, dat 
alleenstaande - wettelijk of feitelijk gescheiden of ongehuwde - moeders in de 
ontwikkelde en geïndustrialiseerde landen een steeds belangrijker groep worden, en dat 
het beleid aan deze nieuwe realiteit moet worden aangepast,

B. overwegende dat alleenstaande ouders in bepaalde lidstaten nog steeds worden 
gestigmatiseerd en dat het belang van informele netwerken voor de integratie van deze 
groep moet worden erkend, 

C. overwegende dat de overgrote meerderheid van de alleenstaande ouders in Europa 
vrouwen zijn; overwegende dat 85% van de alleenstaande ouders vrouwen in de leeftijd 
tussen 25 en 64 zijn, hetgeen betekent dat 5% van de vrouwelijke bevolking alleenstaande 
moeder is; overwegende dat dit percentage in sommige lidstaten oploopt tot 6 à 7,5% 
(Tsjechische Republiek, Polen , Hongarije en Slovenië) of zelfs 9% (Estland, Letland),

D. overwegende dat de situatie van alleenstaande moeders en het soort bijstand dat zij 
ontvangen verschilt naar gelang van hun wettelijke status (gescheiden, feitelijk 
gescheiden, ongehuwd of weduwe),

Arbeidssituatie van alleenstaande moeders

E. overwegende dat 69% van de alleenstaande moeders een baan hebben, en dat in 2001 
gemiddeld 18% van de alleenstaande moeders deeltijds werkten,

F. overwegende dat alleenstaande moeders vaak niet vrijwillig, maar op grond van familiale 
overwegingen voor deeltijdwerk kiezen,

Armoederisico

G. overwegende dat eenoudergezinnen kwetsbaarder zijn voor armoede dan 
tweeoudergezinnen; overwegende dat volgens de meest recente beschikbare gegevens in 
2006 32% van de eenoudergezinnen in de EU-25 door armoede werden bedreigd, terwijl 
dat cijfer bij tweeoudergezinnen met kinderen slechts 12% bedroeg, 

H. overwegende dat alleenstaande moeders een groter risico op financiële onzekerheid en 
armoede lopen dan alleenstaande vaders, vooral door hun arbeidssituatie, omdat vrouwen 
vaker werkloos zijn, minder loon ontvangen en vaker deeltijdse of laaggeschoolde banen 
hebben, 

Combinatie van gezin en beroepsleven

I. overwegende dat de carrièredruk het hoogst is tussen 25 en 40 jaar, wanneer de kinderen 
nog klein zijn en meer zorg en tijd van de ouders vergen; overwegende dat school- en 
werktijden vaak niet te combineren zijn, hetgeen de grootste hinderpaal vormt om gezin 
en beroepsleven te combineren,
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J. overwegende dat alleenstaande ouders dubbel zoveel moeilijkheden ondervinden als 
tweeoudergezinnen, omdat zij de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg niet 
kunnen delen,

Algemene situatie

1. steunt het werk van alle organisaties en informele netwerken die zich inzetten voor 
alleenstaande moeders, met name in landen waar weinig of geen specifieke steun voor 
eenoudergezinnen bestaat;

2. moedigt verenigingen die zich inzetten voor alleenstaande moeders aan om opleidingen te 
organiseren teneinde de kansen van alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt te 
verbeteren en hun zelfbewustzijn te bevorderen;

3. pleit voor de ontwikkeling van interpersoonlijke internet-chatforums of telefonische 
hulplijnen die specifiek gericht zijn op alleenstaande moeders, om hun isolement te 
doorbreken en hen de mogelijkheid te bieden van gedachten te wisselen over hun 
behoeften en informatie over beste praktijken uit te wisselen;

4. pleit voor het opzetten van ouderschapscursussen om alleenstaande moeders zo goed 
mogelijk voor te bereiden en hen te leren hoe zij het best omgaan met de moeilijke taak 
om als alleenstaande ouder een kind op te voeden en het een evenwichtig levensritme te 
geven; 

Arbeidssituatie van alleenstaande moeders

5. onderstreept de noodzaak om alleenstaande moeders, met name jonge moeders die vaak 
met school stoppen wanneer zij zwanger zijn, toegang te geven tot 
beroepsopleidingscursussen, zodat zij een diploma kunnen behalen en hun kansen op een 
hooggekwalificeerde baan en financiële onafhankelijkheid kunnen verbeteren;

6. onderstreept dat het uitbouwen van voorzieningen voor kinderopvang zoals crèches moet 
worden aangemoedigd en dat de opleidingskansen en de mogelijkheden om werk te 
zoeken voor alleenstaande moeders aanzienlijk moeten worden verbeterd;

Armoederisico

7. moedigt de lidstaten aan om beste praktijken uit te wisselen met betrekking tot de 
ondersteuning van eenoudergezinnen, met name in de context van de financiële crisis, die 
de situatie voor alleenstaande ouders nog bemoeilijkt; 

8. verzoekt de lidstaten om gelijke behandeling te waarborgen en een goede levenskwaliteit 
te verzekeren voor alle kinderen, ongeacht de burgerlijke staat van hun ouders, door 
algemene toelagen te verstrekken, zodat de armoede niet wordt doorgegeven aan het kind; 

9. moedigt de lidstaten aan om financiële steunmaatregelen te nemen ten behoeve van 
eenoudergezinnen, in de vorm van eenoudersubsidie, belastingvermindering voor 
eenoudergezinnen of andere belastingmaatregelen voor alleenstaande ouders in 
overeenstemming met hun nationale wetgeving;
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10. verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat toelagen (kinderalimentatie) van ouders zonder 
voogdij regelmatig worden betaald;  

Combinatie van gezin en beroepsleven

11. onderstreept dat voorrang moet worden gegeven aan een beter evenwicht tussen beroep en 
gezin door te zorgen voor gezinsvriendelijker arbeidsvoorwaarden zoals flexibele 
arbeidstijden en telewerk, en door het uitbouwen van voorzieningen voor kinderen, 
crèches, enz.;

12. wijst erop dat voor een beter evenwicht tussen werk en gezin voor alleenstaande moeders 
een grotere betrokkenheid van de vaders noodzakelijk is; constateert in dit verband dat 
co-ouderschap in bepaalde lidstaten nauwelijks bestaat;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Alleenstaande moeders worden als bevolkingsgroep vaak over het hoofd gezien, omdat er niet 
onmiddellijk een gezicht op te plakken is. Alleenstaande moeders zijn er van alle leeftijden en 
uit alle sociaaleconomische milieus. Er is echter geen duidelijk zichtbare lobby die voor de 
belangen van alle alleenstaande moeders kan ijveren, omdat beleidsmaatregelen voor elke 
moeder andere gevolgen hebben. De perceptie en het beleid ten aanzien van alleenstaande 
moeders in Europa verschilt afhankelijk van de geografische streek. In de zuidelijke, 
Mediterrane landen (Italië, Portugal, Spanje, Griekenland) wordt er in het algemeen van 
uitgegaan dat de uitgebreide familie vrijwillig zal bijdragen in de opvoeding van de kinderen 
van alleenstaande ouders, zonder daarvoor te worden vergoed. In de noordelijke en 
Scandinavische landen (Frankrijk, Zweden, Duitsland, Denemarken) zijn er 
overheidsregelingen waarbij alleenstaande moeders financiële en sociale ondersteuning 
krijgen. In de Oost-Europese lidstaten is er een mix van maatregelen, sommige gebaseerd op 
de sterke gezinswaarden van de communistische regimes en andere met een combinatie van 
de maatregelen die in Noord- en Zuid-Europa worden toegepast. De geografische verschillen 
en het verschil in leeftijd en sociaaleconomische achtergrond maken het voor alleenstaande 
moeders al moeilijk om zich te organiseren en voor hun belangen te ijveren. Door het stigma 
dat voor velen met alleenstaand moederschap verbonden is - namelijk dat het een tijdelijke 
situatie is die verandert wanneer de alleenstaande een nieuwe partner vindt - maakt het nog 
moeilijker om een alleenstaande moeder te zijn in Europa. 

Momenteel is vijf procent van de Europese vrouwen alleenstaande moeder. Bij alleenstaand 
moederschap wordt vaak ten onrechte alleen gedacht aan onverantwoordelijke tieners. In 
werkelijkheid zijn echter 85% van de alleenstaande ouders in Europa alleenstaande vrouwen 
tussen 25 en 64. De negatieve gevolgen van de economische crisis zijn in heel Europa 
voelbaar, maar vrouwen zijn bijzonder zwaar getroffen. Dat geldt met name voor de grote 
meerderheid van alleenstaande moeders in de belangrijkste arbeidsleeftijd (25-40). 

Europese vrouwen hebben niet alleen te lijden onder de loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen, maar moeten bovendien de moeilijke afweging maken tussen schulden aangaan en 
zorgen voor hun kinderen. Kinderen uit eenoudergezinnen worden niet alleen getroffen door 
de hoge werkloosheid onder alleenstaande moeders, maar ook door het cyclische karakter van 
de armoede. Deze kinderen hebben minder slaagkansen in het onderwijs, en hebben dus 
minder mogelijkheden om zelf toegang tot een bevredigende positie op de arbeidsmarkt te 
vinden. 

De gezondheidssituatie van alleenstaande moeders is statistisch gezien ook minder goed dan 
die van moeders in tweeoudergezinnen. Alleenstaande moeders zijn meer blootgesteld aan 
stress, omdat zij de taken die normaal door beide ouders worden verricht in hun eentje moeten 
klaren. Vaak kunnen zij zich geen afdoende medische hulp veroorloven en krijgen zij 
onvoldoende rust.

Statistisch gezien zijn alleenstaande moeders in Europa minder hoog opgeleid dan gehuwde 
moeders. Dit is een erg groot nadeel voor jonge, laagopgeleide alleenstaande moeders, omdat 
zij zonder opleiding weinig kans maken op de arbeidsmarkt en bij gebrek aan praktische 
arbeidservaring ook later in hun leven moeilijk een passende baan vinden. Bovendien gaat het 
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bij de beschikbare banen voor alleenstaande moeders vaak om deeltijds of onderbetaald werk, 
waardoor zij hun kinderen geen evenwichtige levensstijl kunnen bieden en ook niet hogerop 
geraken in de beroepswereld.

Bestrijding van de ongelijkheden waarmee alleenstaande moeders in Europa worden 
geconfronteerd

Dit verslag moet de lidstaten aanzetten om de kwestie van alleenstaand moederschap aan te
pakken door te investeren en onderzoek op dit gebied te bevorderen. Het onlangs opgerichte 
Instituut voor gendergelijkheid in Vilnius kan hiertoe een nuttige bijdrage leveren. Daarnaast 
zouden de lidstaten op basis van de bevindingen uit eigen onderzoek de dialoog moeten 
aangaan met andere lidstaten, teneinde beste praktijken en oplossingen uit te wisselen. 

Nationale beleidsmaatregelen die indirecte steun verlenen via de aankoop van voedsel moeten 
worden aangemoedigd. Voedingsbonnen zijn een mogelijkheid voor de lidstaten om het 
cyclische karakter van de armoede te bestrijden door alleenstaande moeders financieel te 
ondersteunen. 

Belastingvoordelen voor alleenstaande ouders zoals de bestaande regelingen in Oostenrijk, 
België, Nederland en het VK zijn een andere mogelijkheid.

Alleenstaande moeders en hun kinderen moeten toegang krijgen tot goedkope 
gezondheidszorg, om het ontbreken van een tweede kostwinner te compenseren. Europese 
steun voor lidstaten die gezondheidszorg garanderen voor moeders en kinderen met een 
inkomen onder het nationale minimum zou een positieve maatregel zijn. 

Europa zou belastingvoordelen en aanmoedigingssteun moeten verlenen aan bedrijven die 
voorzien in kinderopvang ter plaatse, waardoor alleenstaande moeders kunnen werken terwijl 
hun kinderen worden verzorgd en begeleid. Ook moeten voordelen worden toegekend aan 
bedrijven die opleidingscursussen organiseren om alleenstaande moeders te helpen bij de 
moeilijke taak om moederschap en beroep te combineren. Een voorbeeld van een dergelijke 
beleidsmaatregel, die ook in andere lidstaten kan worden toegepast, is de Nederlandse 
regeling waarbij een aantal kinderopvangvoorzieningen voor alleenstaande moeders gratis is. 

Alleenstaande vrouwen zouden op lokaal, nationaal en EU-niveau flexibele 
arbeidsmogelijkheden zoals deeltijdwerk, telewerken en e-werk moeten krijgen, zodat zij 
privéleven en beroep beter kunnen combineren. 

Alleenstaande moeders moeten ook gemakkelijker toegang krijgen tot betaalbare woningen. 

De werkloosheidsuitkeringen van alleenstaande moeders moeten worden verhoogd voor elk 
kind waarvoor zij de zorg op zich nemen. De lidstaten kunnen hierbij een voorbeeld nemen 
aan Duitsland, waar de werkloosheidsuitkering van alleenstaande moeders met kinderen ten 
laste wordt verhoogd. 


