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Geachte mevrouw Svensson,

Bij schrijven van 12 januari 2010 heeft u, overeenkomstig artikel 37, lid 2, van het 
Reglement, de Commissie juridische zaken verzocht de juistheid van de rechtsgrondslag van 
bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

De commissie behandelde dit punt op haar vergadering van 28 januari 2010.

De Commissie stelt artikel 137, lid 2, gecombineerd met artikel 141, lid 3, van het EG-
Verdrag voor als rechtsgrondslag van de ontwerprichtlijn. Als gevolg van de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon wordt deze rechtsgrondslag artikel 153, lid 2, en artikel 157, lid 
3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Sommige leden van de commissie ten principale hebben amendementen ingediend die erop 
gericht zijn de verwijzing in de preambule van de voorgestelde richtlijn naar artikel 157, lid 3, 
te schrappen. De vraag is dan ook of de voorgestelde richtlijn kan worden gebaseerd op 
artikel 153 alleen.
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De combinatie van de twee artikelen levert uit procedureel oogpunt geen enkel probleem op, 
aangezien in beide gevallen de gewone wetgevingsprocedure van toepassing is. Het feit dat 
voor artikel 153, lid 2, raadpleging van zowel de Commissie economische en monetaire zaken 
als de Commissie regionale ontwikkeling vereist is, terwijl voor artikel 157 raadpleging van 
alleen maar de eerstgenoemde commissie volstaat, is evenmin een probleem.

I. Relevante artikelen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie

Artikel 157

1. Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en
vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt toegepast.

2. Onder beloning in de zin van dit artikel dient te worden verstaan het gewone basis- of
minimumloon of -salaris en alle overige voordelen in geld of in natura die de werknemer uit 
hoofde van zijn dienstbetrekking direct of indirect van de werkgever ontvangt.

Gelijke beloning zonder onderscheid naar kunne houdt in:

(a) dat de beloning voor gelijke arbeid in stukloon wordt vastgesteld op basis van eenzelfde 
maatstaf;

(b) dat de beloning voor arbeid in tijdloon dezelfde is voor eenzelfde functie.

3. Het Europees Parlement en de Raad nemen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité maatregelen aan om de toepassing te 
waarborgen van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in werkgelegenheid en beroep, met inbegrip van het beginsel van gelijke beloning 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

4. …

Artikel 153

1. Ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 151 wordt het optreden van de 
lidstaten op de volgende gebieden door de Unie ondersteund en aangevuld:

(a) de verbetering van met name het arbeidsmilieu, om de veiligheid en de gezondheid van de
werknemers te beschermen;

(b) de arbeidsvoorwaarden;

(c) de sociale zekerheid en de sociale bescherming van de werknemers;

(d) de bescherming van de werknemers bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
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(e) de informatie en de raadpleging van de werknemers;

(f) de vertegenwoordiging en collectieve verdediging van de belangen van werknemers en 
werkgevers, met inbegrip van de medezeggenschap, onder voorbehoud van lid 5;

(g) de werkgelegenheidsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen die op wettige wijze 
op het grondgebied van de Unie verblijven;

(h) de integratie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, onverminderd 
artikel 166;

(i) de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de 
behandeling op het werk betreft;

(j) de bestrijding van sociale uitsluiting;

(k) de modernisering van de stelsels voor sociale bescherming, onverminderd punt c).

2. Te dien einde kunnen het Europees Parlement en de Raad:

(a) ….

(b) op de in lid 1, onder a) tot en met i), bedoelde gebieden door middel van richtlijnen
minimumvoorschriften vaststellen die geleidelijk van toepassing zullen worden, met 
inachtneming van de in elk van de lidstaten bestaande omstandigheden en technische 
voorschriften. In deze richtlijnen wordt vermeden zodanige administratieve, financiële en 
juridische verplichtingen op te leggen dat de oprichting en ontwikkeling van kleine en 
middelgrote ondernemingen daardoor zou kunnen worden belemmerd.

Het Europees Parlement en de Raad besluiten volgens de gewone wetgevingsprocedure na 
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.
…..

3. …

II. Door de Commissie gekozen rechtsgrondslag

De Commissie motiveert haar keuze voor een dubbele rechtsgrondslag als volgt: Het voorstel 
is gebaseerd op artikel 153, lid 2, en artikel 157, lid 3, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Hoewel Richtlijn 92/85/EEG gebaseerd is op ... [thans artikel 
153 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ] en een bijzondere 
richtlijn is in het kader van de richtlijn inzake gezondheid en veiligheid Richtlijn 89/391/ 
EEG), is artikel 157 EG aan de rechtsgrondslag van dit voorstel toegevoegd. 
Zwangerschapsverlof is essentieel voor de bescherming van de gezondheid en veiligheid van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap en na de bevalling. De bescherming tegen ontslag of 
discriminatie in verband met zwangerschap of moederschap is, net als de doorbetaling van 
het loon tijdens het zwangerschapsverlof, cruciaal voor de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van vrouwen. De voorschriften voor zwangerschapverlof, de duur, beloning en de 
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rechten en verplichtingen van vrouwen die zwangerschapsverlof nemen of na afloop daarvan 
terugkeren, hangen echter intrinsiek samen met de toepassing van het beginsel van gelijke 
kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen, dat is vastgelegd in artikel 157, lid 3. 
Daarom zijn de rechtsgrondslagen voor dit voorstel gecombineerd1.

III. Analyse

Het hier behandelde voorstel voor een richtlijn heeft tot doel een vroegere richtlijn 
(98/85/EEG), die gebaseerd was op artikel 118 bis, de voorloper van artikel 153 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, te wijzigen. De kwestie van de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen kwam destijds niet ter sprake in artikel 118 bis, maar 
wel in artikel 119, echter alleen in termen van recht op gelijk loon.

De gelijke behandeling van mannen en vrouwen heeft door de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Amsterdam een vaste plaats gekregen in de Verdragen, als een algemeen 
beginsel dat in de tweede alinea van artikel 3, lid 3, van het EU-Verdrag als volgt wordt 
geformuleerd: "De Unie bestrijdt sociale uitsluiting en discriminatie, en bevordert sociale 
rechtvaardigheid en bescherming, de gelijkheid van vrouwen en mannen, de solidariteit 
tussen generaties en de bescherming van de rechten van het kind". Dit wordt nog versterkt 
door artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: "Bij elk 
optreden streeft de Unie ernaar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen". Op het terrein van het sociale beleid 
komt het beginsel tot uiting in artikel 153, lid 1, letter i) ("de gelijkheid van mannen en 
vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft") en in 
artikel 157, met name lid 3 ervan (aanneming van maatregelen "om de toepassing te 
waarborgen van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in werkgelegenheid en beroep, met inbegrip van het beginsel van gelijke beloning 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid").

De Commissie heeft in haar voorstel voor een richtlijn aan de originele rechtsgrondslag (thans 
artikel 153 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat onder andere 
betrekking heeft op de gezondheid en veiligheid van werknemers en de gelijkheid van 
mannen en vrouwen wat de behandeling op het werk betreft) artikel 157, lid 3, toegevoegd, 
dat specifiek betrekking heeft op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en 
beroep. Zij probeert dan ook aan te tonen dat de voorgestelde richtlijn niet alleen betrekking 
heeft op de gezondheid en de veiligheid op het werk van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, zoals vermeld in de titel, maar ook op de 
regels inzake zwangerschapsverlof, met name de duur ervan en de doorbetaling van het loon, 
en de rechten en verplichtingen van vrouwen die zwangerschapsverlof nemen of na afloop 
daarvan terugkeren, die volgens haar ook intrinsiek verbonden zijn met de toepassing van het 
in artikel 157, lid 3, vastgelegde beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van 
vrouwen en mannen. Dit komt tot uiting in overweging 3 van de voorgestelde richtlijn, waar 
de aanvullende rechtsgrondslag als volgt wordt gemotiveerd: "Aangezien deze richtlijn niet 
alleen betrekking heeft op de gezondheid en veiligheid van werkneemsters tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, maar ook intrinsiek betrekking heeft op 

                                               
1 De verwijzingen naar het Verdrag zijn aangepast teneinde rekening te houden met de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon.
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kwesties van gelijke behandeling, zoals het recht om naar haar baan of naar een 
vergelijkbare functie terug te keren, de bepalingen inzake ontslag en rechten verbonden aan 
de arbeidsovereenkomst of inzake betere financiële ondersteuning gedurende het verlof, 
vormen de artikelen 153 en 157 gezamenlijk de rechtsgrondslag voor deze richtlijn.".

De motiveringen voor de desbetreffende, door de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid ingediende amendementen luiden als volgt:

"Richtlijn 92/85/EEG betreft de legitieme bescherming van de gezondheid van werkneemsters 
tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, vanwege hun biologische 
gesteldheid vóór of na de geboorte, volgens een constante jurisprudentie van het Europees 
Hof van Justitie. Niemand anders dan de werkneemster-moeder kan in aanmerking komen 
voor verlof wegens geboorte Deze richtlijn is dus niet van invloed op de toepassing van het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling in arbeid en beroep, of op het combineren 
van beroeps- en gezinsleven. Er mag hier dus niet worden gerefereerd aan artikel [157]" 
(Amendementen 74 en 77, Anna Záborská).

"De keuze van artikel [157] van het ...Verdrag als rechtsgrondslag vormt een probleem. De 
richtlijn van 1992 was gebaseerd op artikel [153] van het EG-Verdrag betreffende de 
bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers. Artikel [157] betreft het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De toevoeging 
van deze rechtsgrondslag rechtvaardigt een uitbreiding van het toepassingsgebied van de 
richtlijn tot andere terreinen dan het zwangerschapsverlof (met name het ouderschapsverlof, 
het vaderschapsverlof, het adoptieverlof, enz.) en beperkt de problemen met betrekking tot het 
zwangerschapsverlof tot een strikte naleving van het beginsel van gelijkheid man/vrouw"
(amendementen 75 en 78, Philippe Juvin).

Deze argumenten doen twee vragen rijzen. Er dient in de eerste plaats te worden nagegaan of 
er een direct verband bestaat tussen het begrip gelijkheid van mannen en vrouwen en het 
voorwerp van de richtlijn.

Indien het antwoord op die vraag bevestigend is, dient te worden bepaald of het wenselijk is 
artikel 157, lid 3, toe te voegen aan artikel 153, lid 2, aangezien de kwestie van de gelijkheid 
van mannen en vrouwen in arbeid en beroep in beide artikelen ter sprake wordt gebracht.

Bestaat er een verband tussen het voorwerp van de richtlijn en de kwestie van de gelijkheid 
van mannen en vrouwen?

De richtlijn in kwestie heeft tot doel werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie te beschermen. Het ligt in de aard der dingen dat dergelijke situaties 
eigen zijn aan de biologie van de vrouw. De richtlijn betreft dan ook alleen vrouwen en bevat 
alleen voor vrouwen bestemde bepalingen. Op het eerste gezicht lijkt het argument dat de 
richtlijn niets te maken heeft met de kwestie van de gelijkheid man/vrouw houdbaar, maar dat 
is in feite niet zo.

Volgens de jurisprudentie mag de keuze van de rechtsgrondslag van een handeling "niet 
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alleen afhangen van de opvatting van een instelling"1, maar moet deze "berusten op 
objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn ... Tot die gegevens behoren 
met name het doel en de inhoud van de handeling"2. De tekst van de richtlijn zelf en de 
algemene context ervan tonen duidelijk aan dat de richtlijn nauw verbonden is met de kwestie 
van de gelijkheid man/vrouw. Het tegendeel beweren heeft geen zin, en kan alleen het gevolg 
zijn van een verkeerde opvatting van de zin en het doel van de voorgestelde richtlijn.

1. Definities en algemeen kader

De verkeerde opvatting vindt blijkbaar haar oorsprong in de interpretatie van het begrip 
gelijkheid. Artikel 157, lid 3, voorziet in de aanneming van maatregelen "om de toepassing te 
waarborgen van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in werkgelegenheid en beroep". Uit de wijze waarop dit artikel is geformuleerd blijkt 
reeds dat gelijkheid diverse vormen kan aannemen. Het gaat in dit geval om gelijke 
behandeling en gelijke kansen. Mannen en vrouwen moeten niet alleen gelijk worden 
behandeld, ze moeten ook dezelfde kansen krijgen, en mogen niet worden benadeeld of meer 
of minder mogelijkheden hebben vanwege het feit dat zij tot het ene of het andere geslacht 
behoren.

Het begrip gelijkheid is dan ook nauw verbonden met het begrip discriminatie of, beter 
gezegd, met het begrip non-discriminatie. In een artikel getiteld "La notion de discrimination 
dans le droit français et le droit européen" verschaft Daniel Lochak een interessante definitie 
van de verwante, maar toch verschillende begrippen "ongelijkheid" en "discriminatie". Hij 
stelt in de eerste plaats dat de twee begrippen onscheidbaar zijn in zoverre dat het 
discriminatieprobleem moet worden gezien in de bredere context van de wil om discriminatie 
te bestrijden3. Hij argumenteert dat ongelijkheid een "feitelijke situatie" is die voortvloeit uit 
factoren die inherent zijn aan een individu of uit externe factoren. Discriminatie daarentegen 
houdt verband met een "handeling van een ander" en is de "daad van een handelende 
persoon". Door een specifieke categorie van vrouwen, namelijk vrouwen tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, te beschermen, voorkomt de richtlijn in 
dit geval discriminatoir gedrag door het vrouwen mogelijk te maken geen nadeel te 
ondervinden vanwege hun biologische gesteldheid.

Volgens het Hof van Justitie is er sprake van discriminatie "wanneer verschillende regels 
worden toegepast op vergelijkbare situaties of wanneer dezelfde regel wordt toegepast op 
verschillende situaties"4. Op basis van deze definitie heeft het Hof het in Frankrijk ingevoerde 
algemene verbod op nachtwerk voor vrouwen bestreden, met het argument dat mannen en 
vrouwen zich in dezelfde situatie bevinden ten aanzien van de mogelijke schadelijke gevolgen 
van nachtwerk. Gezien het gelijkheidsbeginsel kunnen vrouwen dan ook niet worden 
vrijgesteld van nachtwerk alleen maar op grond van hun geslacht. Maar het Hof heeft 
anderzijds ook gesteld dat een dergelijk verbod geldig is in geval van zwangere 
werkneemsters of werkneemsters die borstvoeding geven, aangezien hun situatie in die 
                                               
1 Zaak 45/86 Commissie v. Raad ("algemene tariefpreferenties ") [1987] Jurisprudentie 1493, at para. 11.
2 Zaak C-300/89 Commissie v. Raad ("titaandioxydeafval") [1991] Jurisprudentie I-2867, at para. 10.
3 D, Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen" in Egalité des sexes : la 
discrimination positive en question, blz. 40.
4 Zaak C-342/93 Gillespie en anderen v. Northern Health and Social Services Boards [1996] Jurisprudentie 
I-475, para. 16; zaak C-394/96 Brown v. Rentokil Ltd [1998] Jurisprudentie I-4185, para. 30.
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periode verschillend is van die van hun mannelijke collega's.

Volgens die redenering is de situatie van vrouwen tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie gezien hun biologische gesteldheid verschillend van die van mannen. 
Het is dus de toepassing van dezelfde regels op verschillende situaties die discriminerend is, 
terwijl de toepassing van specifieke regels voor vrouwen in die omstandigheden verantwoord 
is gezien het feit dat hun situatie verschillend is van die van mannen. Het feit dat de richtlijn 
alleen betrekking heeft op vrouwen betekent niet dat zij niets te maken heeft met het 
gelijkheidsbeginsel, maar wel dat zij het gelijkheidsbeginsel toepast in zoverre zij het dank zij 
haar specifieke regels mogelijk maakt dat vrouwen niet worden benadeeld vanwege hun 
specifieke situatie. De richtlijn is een antwoord op discriminatie en op een de facto
ongelijkheid die voortvloeit uit de biologische gesteldheid van werkneemsters, in vergelijking 
met mannen. Door vrouwen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 
specifiek te beschermen wil de richtlijn vrouwen de mogelijkheid bieden dezelfde 
behandeling te krijgen als mannen en ze echtere kansengelijkheid garanderen.

Terwijl ongelijkheid verband houdt met een feitelijke situatie, kan gelijkheid beantwoorden 
aan een de facto of een de jure situatie, i.e. aan substantiële of formele gelijkheid. Het 
argument dat er geen verband bestaat tussen de richtlijn en de gelijkheid man/vrouw steunt op 
het begrip formele gelijkheid. Volgens dat argument wordt een maatregel alleen dan op grond 
van het beginsel van gelijkheid man/vrouw getroffen wanneer hetzelfde gedrag vereist is ten 
aanzien van beide geslachten of verschillend gedrag op grond van het geslacht van de 
betrokken persoon niet toegestaan is. Artikel 157, lid 1 valt onder die categorie, omdat daar 
het beginsel van "gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers" vastgelegd is.
Er bestaan thans talrijke bepalingen die steunen op het beginsel van formele gelijkheid tussen 
man en vrouw en elke vorm van discriminatie op grond van geslacht verbieden, met name op 
het gebied van arbeid en beroep.

De statistieken tonen evenwel duidelijk aan dat ofschoon gelijkheid ondubbelzinnig is 
voorgeschreven, er nog flagrante ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen wat betreft 
kansen op de arbeidsmarkt, behandeling en beloning. De gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen op het werk is nog verre van verwezenlijkt. Er kan dan ook worden geconstateerd 
dat zowel de nationale als de Europese beleidsmaatregelen er steeds meer op gericht zijn niet 
alleen formele gelijkheid, maar ook reële, substantiële gelijkheid tot stand te brengen. 
Volgens sommigen heeft dit geresulteerd in een verschuiving van gelijke behandeling naar 
gelijke kansen, van de toepassing van het beginsel van strikte gelijkheid naar het bevorderen 
van positieve acties. Deze behoefte werd ook geformuleerd in de algemene aanbeveling nr. 25 
inzake artikel 4, lid 1, van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen, over tijdelijke speciale maatregelen:

"[Een] louter formele wettelijke of programmatische benadering volstaat niet om de facto 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen, (...) substantiële gelijkheid, tot stand te brengen. Het 
Verdrag bepaalt bovendien dat er al vanaf het begin gelijkheid moet zijn en dat de 
omstandigheden vrouwen in staat moeten stellen te komen tot hetzelfde resultaat. Het is niet 
voldoende vrouwen op identieke wijze te behandelen als mannen. Er dient ook rekening te 
worden gehouden met biologische zowel als sociale en culturele verschillen tussen vrouwen 
en mannen. In sommige gevallen zal een niet-identieke behandeling van vrouwen en mannen 
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vereist zijn om dergelijke verschillen te verhelpen."1

De door de richtlijn vastgestelde regels ter bescherming van vrouwen tijdens de 
zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie moeten worden gezien in de context van 
dit sociale beleid. De richtlijn bevat weliswaar regels die in wezen alleen gelden voor 
vrouwen, maar die regels voldoen tevens aan de vereisten van enerzijds non-discriminatie, en 
anderzijds substantiële gelijkheid, aangezien zij ook de gezondheid en de veiligheid van 
werkneemsters helpen beschermen.

2. Bewijs op grond van de inhoud van de richtlijn

(a) In de overwegingen

De overwegingen geven duidelijk aan dat de richtlijn moet worden gezien in de context van 
de bescherming van vrouwen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie 
tegen elke vorm van discriminatie die verband houdt met hun gesteldheid, en op die manier 
dus wil bijdragen aan de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen in arbeid en beroep.

In overweging 3 wordt wat dat betreft gesteld dat de richtlijn "ook intrinsiek betrekking heeft 
op kwesties van gelijke behandeling". In de overwegingen 4 en 5 wordt beklemtoond dat 
gelijkheid van mannen en vrouwen een grondbeginsel is dat richtinggevend moet zijn voor het 
optreden van de EU. Overweging 7 neemt de richtlijn op in de categorie van de 
"gendergelijkheid". De overwegingen 11 t/m 17 verwijzen naar de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie wat betreft de bescherming van zwangere vrouwen tegen discriminatie, op grond 
van het beginsel van gelijke behandeling. En uit de algemene inhoud van de overwegingen 
blijkt duidelijk dat de richtlijn rechtstreeks verband houdt met het bevorderen van 
gendergelijkheid op het werk.

(b) In het dispositief

Aangezien het hier behandelde voorstel voor een richtlijn tot doel heeft een bestaande richtlijn 
te wijzigen, dient in deze analyse niet alleen rekening te worden gehouden met de 
toegevoegde of gewijzigde artikelen, maar ook met de artikelen van richtlijn 92/85/EEG die 
van toepassing zullen blijven.

Sommige van die artikelen hebben rechtstreeks betrekking op de gezondheid en de veiligheid 
van werkneemsters. Dit geldt met name voor de artikelen 3 t/m 8, die handelen over de 
evaluatie van de chemische, fysische en biologische agentia (artikel 3), de verplichting de 
risico's te beoordelen en daarover informatie te verschaffen (artikel4), de op grond van de 
evaluatie te treffen maatregelen (artikelen 5 en 6), het verbod op nachtarbeid (artikel 7) en het 
zwangerschapsverlof (artikel 8).

De volgende artikelen hebben daarentegen rechtstreeks betrekking op de bescherming van 
vrouwen  tegen discriminatie tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, 

                                               
1 VN-Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW), algemene aanbeveling nr. 25 -
dertigste zitting, artikel 4, lid 1 - tijdelijke bijzondere maatregelen.
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gezien hun bijzondere status. Zo beschermt artikel 9 vrouwen tegen loonderving wanneer zij 
verlof nemen om een zwangerschapsonderzoek te ondergaan. Artikel 10 verbiedt ontslag 
gedurende de zwangerschap of tijdens het zwangerschapsverlof, terwijl artikel 11 het behoud 
van de aan de arbeidsovereenkomst van de betrokken vrouwen verbonden rechten en 
voordelen garandeert, en artikel 12 bepalingen bevat wat de verdediging van bovengenoemde 
rechten betreft.

Uit deze specifieke analyse van de inhoud van het dispositief blijkt dat de richtlijn in feite een 
dubbel doel heeft, namelijk de gezondheid en de veiligheid van werkneemsters te 
beschermen, en ze gelijke behandeling te garanderen.

(3) Bewijs op grond van de documenten die geen deel uitmaken van de eigenlijke richtlijn

Ook uit alle documenten waarvan het voorstel vergezeld gaat blijkt duidelijk dat de richtlijn 
behoort tot de maatregelen ter bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen op het 
werk.

(a) Toelichting

Om de wijziging van de richtlijn te rechtvaardigen herinnert de Commissie aan de context 
ervan, namelijk het optreden van de Unie dat erop gericht is het beroepsleven beter te 
combineren met het privé- en gezinsleven, mannen en vrouwen gelijke kansen te garanderen 
op de arbeidsmarkt en discriminatie van zwangere vrouwen in arbeid en beroep te bestrijden. 
De Commissie somt dan ook de diverse instrumenten op die op dit gebied bestaan, zoals de 
routekaart 2006-2010 voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, en een aantal resoluties van 
het Europees Parlement. Zij vermeldt tevens dat het Raadgevend Comité voor gelijke kansen 
van mannen en vrouwen is geraadpleegd.

(b) Effectbeoordeling

De effectbeoordeling verschaft ons interessante details over het type gelijkheid waarop de in 
het voorstel voor een richtlijn opgenomen bepalingen betrekking hebben. Zo wordt in dit 
document het volgende gesteld:

"De acties dienen erop gericht te zijn de gelijkheid tussen de geslachten te 
vergroten wat betreft hun deelneming aan de arbeidsmarkt, en de combinatie 
van beroeps, privé- en gezinsleven te verbeteren."

Deze zienswijze staat haaks op de amendementen die zijn ingediend, met de volgende 
motivering: "Deze richtlijn is dus niet van invloed op de toepassing van het beginsel van 
gelijke kansen en gelijke behandeling in arbeid en beroep, of op het combineren van beroeps-
en gezinsleven."

De maatregelen die erop gericht zijn vrouwen tijdens de zwangerschap, na de bevalling en 
tijdens de lactatie te beschermen houden rechtstreeks verband met het combineren van werk 
met gezin en privéleven. Zij stellen vrouwen in staat te beslissen zich aan het gezinsleven te
wijden zonder dat het beroepsleven daaronder lijdt. Men kan logisch en formeel stellen dat 
deze kwestie ook mannen aangaat. De statistieken tonen evenwel aan dat de ontwikkeling van 
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het gezinsleven mannen minder in hun beroepsleven benadeelt, aangezien vrouwen een 
aanzienlijk groter deel van de gezinsverantwoordelijkheden dragen. De effectbeoordeling 
verwijst in dit verband naar een passage van een mededeling van de Commissie over de 
bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen:

"Na de komst van een kind daalt de arbeidsdeelname van vrouwen sterk, maar die 
van mannen helemaal niet. De loopbaan van vrouwen kent derhalve meer 
onderbrekingen, is langzamer en korter en dus minder lucratief."1

Maatregelen die tot doel hebben beroeps- en gezinsleven beter te combineren, teneinde 
gelijkheid man/vrouw en gelijke loopbaanmogelijkheden mogelijk te maken, dragen dan ook 
rechtstreeks bij aan het tot stand brengen van de nog niet verwezenlijkte substantiële 
gelijkheid, zelfs indien sommige van die maatregelen alleen betrekking hebben op vrouwen.

De in het voorstel voor een richtlijn geformuleerde maatregelen zullen volgens de 
effectbeoordeling bijdragen aan het tot stand brengen van gelijkheid tussen de geslachten wat 
hun deelneming aan de arbeidsmarkt betreft. De verlenging van het zwangerschapsverlof 
verhoogt immers de kans dat vrouwen de baan die zij vóór hun zwangerschap hadden, niet 
zullen verliezen.2. De effectbeoordeling voorspelt dat een verlenging van het 
zwangerschapsverlof met vier weken ertoe zal leiden dat vrouwen minder vaak verplicht 
zullen zijn hun afwezigheid te verlengen door ouderschapsverlof op te nemen. De toekenning 
van deze extra weken zal de band tussen moeder en kind versterken en de moeder in staat 
stellen gemakkelijker regelingen te treffen voor kinderopvang. Wat dat betreft wordt in de 
effectbeoordeling gesteld dat "een verlenging van het zwangerschapsverlof een nuttige manier 
kan zijn om de periode waarin nog geen kinderopvang beschikbaar is, te overbruggen"3. 

En tot slot moet de in het voorstel voor een richtlijn opgenomen bepaling dat de 
werkneemster haar werkgever mag verzoeken haar werktijden en -patronen na haar 
zwangerschapsverlof aan te passen 4 vrouwen in staat stellen terug te keren naar een voltijdse 
baan en voorkomen dat zij verplicht worden deeltijds te werken5. De werkgever is niet 
verplicht het verzoek van de werkneemster in te willigen, maar er is geconstateerd dat deze 
bepaling - die momenteel in het Verenigd Koninkrijk van kracht is - een positief effect heeft, 
in die zin dat zij ertoe bijdraagt dat vrouwen na de bevalling hun vroegere baan kunnen 
behouden6.

3. Conclusie van de analyse

Uit de analyse van zowel het voorstel voor een richtlijn als de bijbehorende documenten blijkt 
duidelijk het verband tussen de voorgestelde richtlijn en het beginsel van gelijkheid van 
mannen en vrouwen. Ofschoon dit verband bestaat, kan de richtlijn inzake de bescherming 

                                               
1  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio's van 18 juli 2007, getiteld "Bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en 
mannen" (COM(2007) 424 def.), punt 2-1.
2 Effectbeoordeling - SEC(2008) 2596, blz. 31. Zie tevens blz. 34.
3 Effectbeoordeling - SEC(2008) 2596, blz.35.
4 Artikel 11, punt 5 (toegevoegd in het voorstel voor een richtlijn).
5 De meeste deeltijdse werknemers zijn vrouwen.
6 Effectbeoordeling - SEC(2008) 2596, blz.33.
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van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie moeilijk in 
een bepaalde categorie worden ondergebracht. Dit komt omdat zij in wezen geen maatregelen 
vaststelt die zowel op mannen als op vrouwen van toepassing zijn, maar alleen voor vrouwen 
bestemde maatregelen. Het gaat anderzijds ook niet om positieve maatregelen zoals die die op 
grond van artikel 157, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
mogen worden genomen, namelijk specifieke maatregelen die bijdragen aan de effectieve 
gelijke behandeling van het ondervertegenwoordigde geslacht. Dergelijke maatregelen zijn 
evenwel tijdelijk van aard en moeten ophouden te bestaan wanneer de gelijkheid tot stand is 
gebracht. Maar gelijkheid van mannen en vrouwen zal ten aanzien van zwangerschap nooit 
worden verwezenlijkt, aangezien vrouwen gezien hun biologische gesteldheid in een andere 
situatie verkeren dan mannen. Sommige commentatoren beschouwen dergelijke 
beschermende maatregelen als uitzonderingen op het gelijkheidsbeginsel, maar het lijkt juister 
ze te omschrijven als maatregelen die het mogelijk maken effectieve gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen tot stand te brengen, in zoverre dat zij discriminatie van vrouwen 
voorkomen (door een ontslagverbod, enz.), en zij door de opgelegde verplichtingen (recht van 
vrouwen om naar hun baan terug te keren en alle aan hun arbeidsovereenkomst verbonden 
voordelen te blijven genieten) vrouwen in staat stellen de facto gelijke behandeling te 
genieten en niet te worden benadeeld vanwege hun conditie als vrouw, doordat hun rechten 
worden verleend op grond van hun specifieke behoeften (zwangerschapsverlof). Deze 
zienswijze is juister omdat zij in overeenstemming is met de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie wat betreft de interpretatie van artikel 2, lid 3 van richtlijn 76/2071, dat als volgt luidt:

"3. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bepalingen betreffende de bescherming 
van de vrouw , met name voor wat zwangerschap en moederschap betreft ."

Sinds zijn arrest in de zaak-Hoffmann2 heeft het Hof, onder specifieke verwijzing naar die 
bepaling, steeds3 "tweeërlei bescherming van de vrouw, getoetst aan het gelijkheidsbeginsel, 
rechtmatig bevonden. Enerzijds heeft men de bescherming van de biologische gesteldheid der 
vrouw tijdens en na de zwangerschap willen beschermen tot op het ogenblik waarop haar 
fysiologische en psychische functies zich van de bevalling hebben hersteld, anderzijds heeft 
men de bijzondere relatie tussen moeder en kind willen beschermen."4

Door aan te geven dat de bescherming van vrouwen "getoetst aan het gelijkheidsbeginsel" 
rechtmatig is, plaatst het Hof het hier behandelde voorstel voor een richtlijn onbetwistbaar in 
de sfeer van het gelijkheidsbeginsel. De voorgestelde richtlijn kan dus niet los worden gezien 
van dit beginsel, in tegenstelling tot wat de auteurs van de amendementen suggereren.

IV. Is de toevoeging van artikel 157, lid 3, noodzakelijk, gezien het feit dat artikel 153, 
lid 2, letter b, al voorziet in het bevorderen van de gelijkheid van mannen en vrouwen?

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam wordt gelijke behandeling op het 
gebied van het sociale beleid vermeld in twee artikelen, namelijk de huidige artikelen 153, lid 
                                               
1 Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de 
beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, PB 1976 L 39, blz. 40.
2 Zaak 184/83 Hofmann v. Barmer Ersatzkasse [1984] Jurisprudentie 3047.
3 Zie bijvoorbeeld, zaak C-32/93 Webb v. EMO Air Cargo [1994] Jurisprudentie I-3567.
4 Hofmann, para. 25.
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1, letter i, en 157, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
waarin de toepassing wordt voorgeschreven van, respectievelijk "de gelijkheid van mannen en 
vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft" en "het 
beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
werkgelegenheid en beroep, met inbegrip van het beginsel van gelijke beloning voor gelijke of 
gelijkwaardige arbeid". Ofschoon deze artikelen qua inhoud vergelijkbaar zijn, wordt artikel 
157 over het algemeen beschouwd als het artikel dat specifiek en uitgebreider de kwestie van 
de gelijkheid behandelt, van het aspect gelijke beloning (leden 1 en 2) tot de wettigheid van 
positieve acties ten behoeve van het ondervertegenwoordigde geslacht om "volledige 
gelijkheid (...) te verzekeren" (lid 4). Artikel 153 bevat daarentegen een opsomming van 
terreinen waarop de Unie bevoegd is op te treden. 

V. Conclusie

Op grond van bovenstaande beschouwingen kan worden gesteld dat de handhaving van beide 
rechtsgrondslagen (artikel 153 en artikel 157, lid 3) ten volle gerechtvaardigd is.

Op haar vergadering van 28 januari 2010 besloot de Commissie juridische zaken dan ook met 
eenparigheid van stemmen (21 stemmen vóór en geen onthoudingen)1 u het volgende aan te 
bevelen: 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 lactatie dient te worden 
gebaseerd op de dubbele rechtsgrondslag van artikel 153 en artikel 157, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), 
Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), Marielle Gallo, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia 
Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas 
Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.


