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Betreft: Verzoekschrift 0610/2012, ingediend door Cristina Di Marco (Italiaanse 
nationaliteit), over steun op het vlak van tewerkstelling voor ouders met kinderen 
die gedurende lange perioden in het ziekenhuis verblijven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt wetgeving voor die werkende ouders met langdurig in het ziekenhuis 
opgenomen kinderen moet beschermen, bijvoorbeeld door betaald verlof toe te kennen voor 
de duur van de ziekenhuisopname van het kind, het aantal werkuren te verminderen wanneer 
het kind het ziekenhuis verlaat, enzovoort.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Indienster stelt voor EU-wetgeving vast te stellen die mensen met langdurig in het ziekenhuis 
opgenomen kinderen recht geeft op: 1) het behoud van hun baan, middels de instelling van 
een speciale tijdelijke beschermende maatregel (bijv. immuniteit tegen ontslag gedurende de 
12 maanden na de gebeurtenis); 2) het ontvangen van speciale toelagen voor de duur van de 
ziekenhuisopname; 3) een vermindering van het aantal werkuren wanneer het kind het 
ziekenhuis verlaat, waarbij elk geval individueel wordt beoordeeld in overeenstemming met 
het advies van het ziekenhuis en het besluit van een onpartijdige commissie; 4) verlengd 
verplicht zwangerschapsverlof voor de duur van de ziekenhuisopname in het geval van 
pasgeboren kinderen met geboorteafwijkingen die in het eerste levensjaar van het kind 
worden gecorrigeerd door middel van een chirurgische ingreep.
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Met betrekking tot het verzoek om het recht van mensen met langdurig in het ziekenhuis 
opgenomen kinderen op het behoud van hun baan middels de instelling van een speciale 
tijdelijke beschermende maatregel (bijv. bescherming tegen ontslag gedurende de 12 
maanden na de gebeurtenis):

De herziene richtlijn inzake ouderschapsverlof (2010/18/EU) voorziet reeds in het individuele 
recht van werkende ouders om 4 maanden ouderschapsverlof op te nemen op grond van 
geboorte of adoptie van een kind tot een door de lidstaten te bepalen leeftijd.

In clausule 3, lid 2, van de bijlage van deze richtlijn wordt tevens bepaald dat "de lidstaten 
en/of de sociale partners moeten beoordelen of de voorwaarden en wijze van toepassing van 
ouderschapsverlof moeten worden aangepast aan de behoeften van ouders van kinderen met 
een handicap of langdurige ziekte". Deze regeling wordt derhalve uitdrukkelijk aan de 
lidstaten overgelaten.

In clausule 5, lid 4, van de Richtlijn wordt bepaald dat werkende ouders zijn beschermd tegen 
ontslag of andere minder gunstige behandelingen wegens het aanvragen of opnemen van 
ouderschapsverlof.

Tot slot wordt in de Richtlijn (in clausule 7) vastgesteld dat het de werknemers is toegestaan 
hun werk te verzuimen door overmacht in verband met onvoorziene gezinsomstandigheden in 
geval van ziekte of een ongeval waardoor de onmiddellijke aanwezigheid van de werknemer 
vereist is. Ook hier geldt dat de uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld op nationaal 
niveau, met inbegrip van de eventuele beperking tot een bepaalde duur per jaar en/of per 
geval. 

Deze richtlijn geeft uitvoering aan een akkoord dat is bereikt tussen de Europese sociale 
partners. Er zijn momenteel geen plannen om het akkoord tussen de sociale partners of de 
Richtlijn te herzien.  

Met betrekking tot het ontvangen van speciale toelagen voor de duur van de 
ziekenhuisopname alsmede het bieden van de mogelijkheid aan een ouder om minder uren te 
werken wanneer het kind het ziekenhuis verlaat (waarbij elk geval individueel wordt 
beoordeeld in overeenstemming met het advies van het ziekenhuis en het besluit van een 
onpartijdige commissie):

De Commissie is van mening, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, dat bovengenoemde 
kwesties onder de uitsluitende bevoegdheid van de respectieve lidstaat vallen, in dit geval 
Italië, en binnen het nationale rechtskader.

Met betrekking tot het verzoek om verlengd verplicht zwangerschapsverlof voor de duur van 
de ziekenhuisopname in het geval van pasgeboren kinderen met geboorteafwijkingen die in 
het eerste levensjaar van het kind worden gecorrigeerd door middel van een chirurgische 
ingreep:

In 2008 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een voorstel tot wijziging van 
Richtlijn 92/85/EEG dat voorziet in een langer zwangerschapsverlof in het geval van ernstige 
gezondheidsproblemen van het pasgeboren kind. Op grond van artikel 8, lid 4, van het 
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voorstel zijn de lidstaten verplicht 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. Het gewijzigde voorstel wordt thans bestudeerd door het Europees 
Parlement en de Raad.

Conclusie

Met het oog op het bovengenoemde is de Commissie op dit moment niet voornemens nieuwe 
EU-wetgeving voor te stellen of het bestaande rechtskader inzake de door indienster 
aangekaarte kwesties te herzien.


