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Resolutie van het Europees Parlement over EU-maatregelen ter bevordering van 
gendergelijkheid bij het combineren van werk en rechten en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot het gezin

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 137, lid 1, onder c), en 141 van het EG-Verdrag, het in de artikelen 2, 
3 en 13 van dit Verdrag vastgelegde beginsel van gelijke behandeling en de op dat 
beginsel gebaseerde afgeleide wetgeving, en met name Richtlijn 75/117/EEG van de Raad 
van 10 februari 1975 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen der 
lidstaten inzake de toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en 
vrouwelijke werknemers1, Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 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 lactatie2, Richtlijn 96/97/EG van de Raad van 20 december 1996 
tot wijziging van Richtlijn 86/378/EEG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in ondernemings- en sectoriële 
regelingen inzake sociale zekerheid3 en Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen 
en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep4,

– gelet op het EG-Verdrag, en met name op artikel 139, lid 2,

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 18 december 2000 
en de artikelen 23 en 33 betreffende de gelijkheid van mannen en vrouwen en het 
combineren van werk, privéleven en gezinsleven,

– gezien het actiekader voor gendergelijkheid van de Europese sociale partners van 
22 maart 2005, waarin het combineren van werk en privéleven als prioritair actiegebied 
wordt vermeld, terwijl ook wordt erkend dat er om op dit gebied verdere vooruitgang te 
boeken een evenwichtige, integrale en coherente beleidsmix nodig is, waarin rekening 
wordt gehouden met verlof-, arbeids- en zorgregelingen,

– gezien het voorstel van de Commissie van 30 juli 2009 voor een richtlijn van de Raad tot 
uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten 
herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 
96/34/EG (COM(2009) 410),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2008 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over 
een beter evenwicht tussen werk en privéleven: meer steun voor het combineren van 

                                               
1 PB L 45 van 19.2.1975, blz. 19.
2 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.
3 PB L 46 van 17.2.1997, blz. 20.
4 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
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beroep, privéleven en gezinsleven (COM(2008) 635),

– gezien de doelstelling van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid om de 
totale arbeidsparticipatie te verhogen tot 70%, de arbeidsparticipatie van vrouwen tot 60% 
en de arbeidsparticipatie van ouderen tot 50%, de doelstellingen van Barcelona inzake 
voorzieningen voor kinderopvang, en de bijdrage van de beleidsmaatregelen ter 
vergemakkelijking van het combineren van werk, privéleven en gezinsleven aan de 
verwezenlijking van deze doelstellingen,

– gezien de vragen van … aan de Raad en de Commissie over EU-maatregelen ter 
bevordering van gendergelijkheid bij het combineren werk en rechten en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het gezin (O-0000/2009 – B7 0000/2009 en 
O-0000/2009 – B7 0000/2009),

– gelet op artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de overeenkomst tussen de sociale partners over ouderschapsverlof een 
eerste stap is in de richting van flexibele methoden om werk en privéleven te combineren 
en, ongeacht eventuele kritiek, door het Parlement, de Commissie en de Raad moet 
worden gesteund,

B. overwegende dat het Parlement overeenkomstig artikel 139, lid 2, van het EG-Verdrag 
niet bij het sluiten van dergelijke overeenkomsten betrokken is, maar dat het zich 
niettemin het recht moet voorbehouden om overeenkomstig artikel 192 van het EG-
Verdrag passende voorstellen in te dienen over aangelegenheden die naar het oordeel van 
het Parlement communautaire besluiten voor de tenuitvoerlegging van het EG-Verdrag 
vergen,

C. overwegende dat de Gemeenschap overeenkomstig artikel 137 van het Verdrag het 
optreden van de lidstaten kan ondersteunen en aanvullen, onder andere op het gebied van 
de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de 
behandeling op het werk betreft,

D. overwegende dat het gezinsbeleid moet bijdragen tot de verwezenlijking van 
gendergelijkheid en rekening moet houden met demografische veranderingen, de gevolgen 
van de vergrijzing, het dichten van de generatiekloof, de bevordering van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en een gelijkere verdeling van zorgtaken tussen vrouwen 
en mannen,

E. overwegende dat het aanmoedigen van mannen om een gelijk aandeel in de gezinstaken op 
zich te nemen in veel lidstaten nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, en dat er 
daarom efficiëntere maatregelen moeten worden genomen om een gelijkere verdeling van 
de gezinstaken tussen mannen en vrouwen te bevorderen,

F. overwegende dat de lidstaten doeltreffende, evenredige en ontradende sancties moeten 
opleggen bij inbreuken op de verplichtingen uit hoofde van de communautaire wetgeving 
ter bevordering van gendergelijkheid bij het combineren van werk en rechten en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het gezin, en met name uit hoofde van de 
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richtlijn van de Raad tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het 
CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot 
intrekking van Richtlijn 96/34/EG, wanneer deze richtlijn eenmaal is goedgekeurd,

1. steunt de overeenkomst tussen de sociale partners over ouderschapsverlof en beschouwt 
deze als een belangrijk aspect van het gelijkekansenbeleid ter bevordering van het 
combineren van werk, privéleven en gezinsleven; vindt het daarom zeer belangrijk dat 
deze overeenkomst spoedig door de Raad wordt goedgekeurd;

2. stelt echter vast dat bovengenoemde kaderovereenkomst alleen minimumvoorschriften en 
-bepalingen betreffende ouderschapsverlof bevat; merkt daarom op dat de 
kaderovereenkomst slechts kan worden beschouwd als een eerste stap ter bevordering van 
een beter evenwicht tussen werk en privéleven en het combineren van beroep, privéleven 
en gezinsleven;

3. betreurt met name dat de volgende kwesties in de huidige kaderovereenkomst niet aan bod 
komen of onvoldoende in aanmerking worden genomen:

a. een coherente aanpak van de maatregelen voor het combineren van werk en gezin. 
De verschillende voorstellen in het “werk-gezinpakket” zouden er veel bij hebben 
gewonnen indien de verschillende betrokken partijen met elkaar hadden overlegd 
over de mogelijke draagwijdte van elk voorstel en de wijze waarop de 
verschillende maatregelen elkaar kunnen aanvullen;

b. invoering van een recht op ouderschapsverlof (d.w.z. verlof voor vaders in de 
periode rondom de geboorte of adoptie van een kind) op EU-niveau. Dit verlof 
zou vaders in de gelegenheid stellen om van het begin af aan een nauwe band met 
het kind te ontwikkelen en zou mannen en vrouwen er ook toe aanmoedigen om 
de zorgtaken gelijker te verdelen;

c. invoering van specifieke regels in het kader van het recht op adoptieverlof 
(clausule 4 van de overeenkomst), bijvoorbeeld betreffende de duur ervan, het 
recht op een vergoeding en de (niet-)overdraagbaarheid van het adoptieverlof;

d. invoering van een recht op zorgverlof om voor bejaarde ouders of andere 
afhankelijke personen, zoals gehandicapte of terminaal zieke familieleden, te 
zorgen. In het licht van de vergrijzing en het dalende geboortecijfer zou een 
dergelijke maatregel ondersteuning bieden voor vrouwen en mannen die voor 
oudere afhankelijke personen zorgen en het makkelijker maken om ouderschap en 
werk te combineren;

e. aandacht voor vergoedingskwesties. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat 
zowel vrouwen als mannen daadwerkelijk ouderschapsverlof kunnen nemen en 
bepaalt mede wie het verlof opneemt. Als deze belangrijke kwestie aan het 
oordeel van de lidstaten wordt overgelaten, zal dat bovendien onevenredige 
gevolgen hebben voor gezinnen met slechts één inkomen en hun mogelijkheden 
om ouderschapsverlof te nemen, en met name voor vrouwen, die het merendeel 
van de eenoudergezinnen uitmaken, en gezinnen met gehandicapte of chronisch 
zieke kinderen, die eveneens afhangen van discretionaire maatregelen van de 
lidstaten inzake extra verlof; 

f. het ouderschapsverlof gedurende de volledige vier maanden niet-overdraagbaar 
maken. Tot nog toe kan het nog steeds gebeuren dat vrouwen gedurende zeven 
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maanden de arbeidsmarkt te verlaten terwijl mannen, als zij al ouderschapsverlof 
nemen, slechts een maand verlof nemen; 

g. verhoging van de leeftijd van het kind waarvoor ouderschapsverlof kan worden 
genomen (namelijk tot acht jaar, zoals in Richtlijn 96/34/EG). Het is wel van 
belang dat de hele kindertijd/adolescentie wordt bestreken. Bijzondere behoeften 
of handicaps bij kinderen worden niet altijd op vroege leeftijd vastgesteld en 
kunnen gedurende de hele kindertijd/adolescentie langdurige zorg vereisen.

4. is van oordeel dat ouderschapsverlof, adoptieverlof en zorgverlof moeten worden geregeld 
door aanvullende communautaire wetgeving en verzoekt de Commissie daartoe nieuwe 
wetgevingsvoorstellen in te dienen; verzoekt de Commissie en de Raad hierover zo 
spoedig mogelijk een effectieve dialoog met het Parlement aan te gaan;

5. is verheugd dat de overeenkomst over ouderschapsverlof ook van toepassing is op 
deeltijdwerkers, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en 
uitzendkrachten;

6. is van mening dat in de context van de overeenkomst over ouderschapsverlof bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het midden- en kleinbedrijf en dat er een open 
discussie moet worden gevoerd over de uitvoerbaarheid van de overeenkomst in het mkb;

7. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV.


